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Lietuva nori būti NATO 
politinės apsaugos zonoje 

Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gruodžio 17 d. (Elta) 
— Gruodžio 17 dieną Vilniuje 
prasidėjo Šiaurės At lanto 
asamblėjos seminaras „Baltijos 
šalių saugumo būtinybė". Jame 
dalyvauja delegacijos iš 16 šalių 
— asamblėjos narių, taip pat 
parlamentinės delegacijos iš 
Rytų ir Pietų Europos valstybių, 
stebėtojai iš buvusių sovietinių 
respublikų, aukštieji SSRS kari
ninkai. „Baltijos valstybės gali 
tapti specifine saugumo zona 
Europoje, bet iš šios teritorijos 
turi būti išvesta sovietinė armi
ja", atidarydamas seminarą 
pasakė Vytautas Landsbergis. 
Jis pabrėžė, kad Lietuva nori 
būti NATO politinės apsaugos 
zonoje. 

Vengrijos ambasador ius 
įteikė kredencia lus 

Gruodžio 17-ąją Lietuvos Res
publikos Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis priėmė Vengrijos 
Respublikos nepaprastąjį ir 
įgaliotąjį ambasadorių Belą 
Javorszky ?u žmona. Vengrijos 
diplomatas įteikė Lietuvos 
Parlamento vadovui kreden-
cinius raštus. 

Pokalbyje išreikštas pasiten
kinimas, kad atkurti dviejų 
valstybių politikos, ekonomikos 
ir kultūros ryšiai . Belą 
Javorszkis perdavė Vytautui 
Landsbergiui Vengrijos Respub
likos prezidento Arpado Gonozo 
sveikinimus lietuvių tautai Ne
priklausomybės a tkūr imo 
proga. 

Susitiko su sovietų kareiviais 
Vakar Vytautas Landsbergis 

priėmė SSRS Šiaurės Vakarų 
kariuomenės grupės vadą, 
generolą pulkininką Valerijų 
Mironovą ir grupe aukštų SSRS 
kariškių. „Pagrindinė svarstyta 
problema buvo svetimos kariuo
menės išvedimo konkretūs poli
tiniai ir ūkiniai aspektai", po 
susitikimo pasakė Vytautas 
Landsbergis. ..Mes informa
vome, kad į SSRS kariuomenės 
išvedimą žiūrima ne kaip į 
dvišalę Lietuvos ir buvusios 
Sovietų Sąjungos, bet kaip į 
tarptautinę problemą. Europa 
galėtų suteikti pagalbą Sovietų 
kariuomenės ir perdislokavimo 
procesui". Susitikime buvo 
pabrėžtinai pasakyta , kad 
Sovietų kariškiai neturėtų 
palaikyti jokių kontaktų su 
priešiškomis Lietuvos Respub
likai politinėmis jėgomis. 

Atsakomybė ir pareiga rašyti 
istoriją 

Istorijos mokymo problemas 
vidurinėse mokyklose svarstė 
gruodžio 17-ąją Vilniuje vykusio 
tarptautino seminaro dalyviai. 

„Postsovietinės Lietuvos 
visuomenės rekonstrukcija 
neįmanoma be nuolatinio isto
rijos mokslo", pabrėžė Kultūros 
ir Švietimo ministras Darius 
Kuolys. „Visuomenės deso
vietizacija turi prasidėti nuo 
istorijos mokslo, taigi nuo jo 
priklauso, kokį turėsime ryt
dienos vaizdą, kaip žiūrėsime į 
savo kraštą". Seminare buvo 
kalbama apie tai. kad iki šiol 
nei Lietuvoje, nei emigracijoje 
nerealizuota vieno fundemanta-
liausių Lietuvos istorikų 
Zenono Ivinskio nuostata: jis 
dar prieš karą kritikavo kolegas 
už tai, kad Lietuvos istorija nėra 
tiriama Europos kontekste. 

P e r t v a r k o m a f inansų 
s i s tema 

Vyriausybės spaudos biuras 
išplatino informaciją, kurioje 
sakoma, kad, atsižvelgiant į 
Vakarų s tandar tus , pertvar
koma Lietuvos finansų sistema. 
Įstatymais numatytos lengvatos 
užsienio i n v e s t i t o r i a m s : 
s u m a ž i n t i mokesč ia i a r b a 
p e n k e r i e m s m e t a m s visa i 
a t le idž iama nuo jų . Tur to 
p r i v a t i z a v i m e užsienio in
ves t i to r i a i t a ip pa t ga l i 
dalyvauti. Lietuvoje daugeliu 
atvejų netaikomi prekių įve
žimo bei išvežimo muitai. 

I škel ta baudž i amo j i by la 
Lapkričio pradžioje Mask

voje aerouoste iš lagamino, 
pr iklausančio vicepremjerui 
Zigmui Vaišvilai, buvo pavogti 
daiktai, t a rp jų ir Prancū 
zijos t a u t i n ė s policijos ge
neralinio direktoriaus dovana 
Lietuvos vyriausybei. Gruodžio 
16 dieną ministro pirmininko 
vardu g a u t a t e legrama iš 
Maskvos vidaus reikalų oro 
transporto valdybos, kad dėl 
šios vagystės iškelta baudžia
moji byla, vyksta tardymas. 

G a m t a — mūsų n a m a i 
Šiandien Kauno savivaldybėje 

prasidėjo mokslinė praktinė 
konferencija „Aplinkos apsau
gos problemos ir jų sprendimo 
būdai". Aptar iamos valymo 
įrengimų statybos, ekologiškai 
švarių technologijų diegimo, 
žaliųjų plotų plėtimo, žvėrių bei 
paukščių globos, gamtos pa
minklų apsaugos, naujų parkų 
steigimo ir kitos problemos. 

K a r y s , av ia to r ius , 
pub l i c i s t a s 

Šiandien Vilniuje, valstybės 
muziejuje ; surengtas žymaus 
aviatoriaus, publicisto, teisi
ninko, pulkininko leitenanto 
Antano Mačiu ikos g imimo 
90-ųjų metinių minėjimas. An
tanas Mačiuika visuomenei 
daugiausia žinomas kaip vienas 
iš 1926 metų gruodžio 17 dienos 
perversmo vykdytojų. 1918 
metais jis drauge su kitais kūrė 
Lietuvoje skautų organizaciją, 
po metų stojo savanor iu į 
Lietuvos kariuomenę, dalyvavo 
kau tynėse , buvo sužeis tas . 
Baigęs karo mokyklą, pradėjo 
skraidyti, patyrė keletą avarijų, 
vos liko gyvas. Yra parašęs 
knygų apie aviaciją. Po ligos 
mirė 1940-ųjų kovo mėnesį 
Kaune. 

Muziejuje atidaryta Antano 
Mačiuikos jubil iejui sk i r t a 
paroda. 

Estijoje organizuojama 
kariuomenė 

Nusikaltimai kaip ir kitose respublikose 

Rusijos prezidento Jelcino pasitarimas su JAV Valstybės departamento sekretorium Bakenu, 
dešinėje už stalo, Kremliaus Katerinos salėje. Prez. Jelcinas, kairėje, rodo į Sovietu Gynybos 
ministrą maršalą Eugenijų Šapošnikova, dalyvaujant) kartu su kitais kariškiais šiame pasitarime, 
kurie pasisakė už Jelcino poziciją. 

Rusija prašo Ameriką 
pripažinti Slavų Bendrijos 

respublikas 

Ignalinos apsauga 
lietuvių žinioje 

V i l n i u s . Gruodžio 16. — 
Lietuvos radijas pranešė žinią, 
jog Lietuvos Energijos ministras 
Leonas Ašmantas paskyrė nau
ją Ignalinos atominės jėgainės 
direktorių. Direktorius sako, jog 
jėgainė turi naftos iki balandžio 
mėnesio ir kad naujam alyvos 
pristatymui iš Rusijos šiuo metu 
vyksta derybos. Sutart is su 
Rusija bus dar šią savaitę 
pasirašyta. J is taip pat pranešė, 
jog Sovietų kariuomenės vadai 
sutiko, kad Ignalinos atomnės 
j ėga inės a p s a u g ą pe r imtų 
Lietuvos pajėgos. Jos po kelių 
savaičių perims tas pareigas. 

M a s k v a . Gruodžio 16. — 
Rusijos Užsienio re ikalų 
ministras sekmadienį ragino 
JAV Valstybės sekretorių Jame 
A. Bakerį, kad JAV suteiktų 
diplomatini pripažinimą Rusijai 
ir jos partneriams naujoje Slavų 
Bendrijos nepriklausomų vals
tybių sandraugoje. 

„Mes prašome dabar visiško 
diplomatinio pripažinimo nepri
klausomoms valstybėms šioje 
pasaulio dalyje, toms, kurios 
sukūrė naują Bendriją", kalbėjo 
užsienio žurnalistams Andriejus 
V. Kozyrevas, ka i Bakeris 
stovėjo šalia jo. „Tai padėtų 
sustiprinti tų žmonių autori
tetą, kurie balsavo Ukrainoje, 
Gudijoje ir Rusijoje". 

Amer ika susi laiko 
Tačiau VVasbingtone praėjusį 

sekmadien į prez. Bushas 
atsisakė pasakyti, ar Amerika 
pripažins Rusijos Respubliką, 
kuri jau pareiškė norą įstoti į 
Jungt ines Tautas . Adminis
tracijos vyriausieji pareigūnai 
sako, jog yra dirbama su „visais 
vadais" ir laiko juos kaip „res
publikų vadus". O kai bus 
nutar ta daryti to klausimo 
sprendimą, tai būsią pasakyta 
viešai, kad visi žinotų, kas yra 
daroma, išsireiškė prezidentas. 

Valstybės sekretorius Bakeris 
sakė, jog Busho administraci
ja nenorinti imtis formalaus tų 
trijų slavų respublikų nepri
klausomybės pripažinimo dėl 
to, kad tai būtų paskutinė 
vinis į Sovietų Sąjungos karstą. 
Ukraina taip pat kreipėsi, kad 
Amerika pripažintų jos nepri
klausomybę. 

Bakeris vizituos taip pat 
Ukrainą, Gudiją. Kazachstaną 
ir Kirgiziją. O sekmadienį jis 
kartu pietavo su Eduardu Še
vardnadze, kuris vėl yra Sovietų 
Užsienio reikalų ministru 
Tačiau než iū r in t Baker io 
artimų ryšių su Ševardnadze, jo 
vizito darbotvarkė rodo. kad 
JAV jau žymiai mažiau dėmesio 
skiria sovietams, bet daugiau 
rūpinasi respublikomis, o ypač 
Rusija, kuri turi maždaug 27,000 
branduolinių ginklų ir kurie 
perėjo iš centrinės vyriausybės 
Rusijos ir kitų respublikų 
žinion. Ir Valstybės departa
mento vyresnieji diplomatai 
mano, kad jau aiškiai kryps
tama Bendrijos pusėn, nors Gor
bačiovas vis manąs išlaikyti 

tam tikrą centrines vyriausybės 
formą. 

Pirmadienį Valstybės sekre
torius Bakeris susitiko at
skiruose vizituose su Gorba
čiovu ir Jelcinu, tačiau t a i buvo 
pirmas Bakerio ir Jelcino iškal-
kuliuotas susitikimus, rodan
tis, jog Jelcinas turi tą patį 
statusą kaip ir Gorbačiovas. 

Bendrijos pažadas 
Ki t i pranešimai sako, jog 

Rusija ir Ukraina pasižadėjo, 
kad naujoji Bendrija niekada 
nenaudos branduolinių ginklų. 
Gi Sovietų televizija pranešė, 
kad Jelcinas susitiko su Sovie
tų Gynybos ministru E. Šapoš-
n ikovu ir aptarė k a r i n i o 
pobūdžio klausinius, įskaitant ir 
naujo visų ginkluotųjų pajėgų 
viršininko parinkimą, kuriuo 
šiuo metu yra Gorbačiovas. Taip 
pat pranešama, jog Maskvos po
puliarusis meras Gavriil Po
povas, vienas vadovaujančių 
reformistų. pasakė Rusijos 
televizijos žurnalistui, jog jis 
pasitrauks iš pareigų, kadangi 
nesutinka su Jelcinu dėl Maskvos 
valdymo būdų Be to, sekma 
dienį per ABC televizijos pasi
kalbėjimą Rusijos Ekonomijos 
ministras Jegoras Gaidaras pa
sakė, jog gal; būti, kad visos 
centrinės vyriausybės įstaigos 
bus uždarytos iki saus io 
mėnesio. Bet jis pabrėžė, jog 
„Gorbačiovas padarė daug 
mūsų kraštui. Rytų Europai ir 
aš t ikiu, kad jis ras naują pozi
ciją ir vietą mūsų istorijoje". 

Nauji delegacijų 
vadai 

M a s k v a . Gruodžio 16. — 
Šiandien prez Gorbačiovas pa
skyrė naujus ielegacijų vadus 
pasitarimams -u trimis Baltijos 
valstybėmis, pranešė Rusijos 
radijo žinios. Naujieji delegacijų 
vadai yra: Jurijus Dubininas 
pakeičia St. Petersburgo merą 
Anatolikų Sobčiaką deryboms 
su Estija, Valentinas Koptelt-
sevas turi pakeisti prezidentinį 
patarėją Aleksandrą Jakovlevą 
pasitarimams su Latvija, o su 
Lietuva Sovietų delegacijai 
vadovaus Viktoras Smolinas. 
kuris pakeis Užsieno reikalų 
ministrą E. Ševardnadzę. Nėra 
žinių, kada tie derybų pasita
rimai turėtų prasidėti. 

Lietuva balsavo už 
rezoliucijos 
atšaukimą 

New Yorkas , 1991 gruodžio 
17. — Lietuvos misija Jungti
nėse Tautose praneša: vakar 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja balsų dauguma 
a tšaukė 1975 m. pri imtą 
rezoliuciją, kuri sutapatino 
sionizmą su rasizmu. Lietuva 
kartu su Estija ir Latvija bei 82 
kitais kraštais kosponsoriavo 
JAV iškeltą rezoliuciją. 111 
valstybių balsavo už kontrover
sinės 3379 rezoliucijos atšau
kimą, 25 valstybės balsavo 
prieš, 13 susilaikė, o 17 bal
savime nedalvvavo. 

— R u s i j o s prez. Boris 
Jelcinas, duodamas pasikal
bėjimą italų spaudoje, pasakė, 
jog nenumatoma pareigų ar 
kokios nors rolės Gorbačiovui 
būsimojoje Slavų Bendrijoje. 
Ten Jelcinas dar paminėjo, kad 
Gorbačiovas turė tų grei tai 
pas i t r auk t i iš dabar t in ių 
pareigų. 

— Turkijos vyriausybė pra
nešė, jog pripažįsta v isas 
nepriklausomas buvusias So
vietų respublikas. Vakarų žinių 
agentūros, skelbdamos šią žinią, 
primena, kad Turkija jau anks
čiau pripažino visas tris Balti
jos valstybes ir Azerbaidžano 
respubliką. Kartu pranešė, kad 
Turkija įsteigia ambasadą, ne 
konsulatą. Vilniuje, kurios am
basadorius bus akredituotas 
kartu ir Latvijai ir Estijai, bet 
reziduos Vilniuje. 

— Latvijos Statistikos komi
tetas skelbia, jog 1989 metų 
gyventojų sudėtyje 26% yra 
gimę ne Latvijoje. Dauguma 
užsieniečių, gimusių ne Latvijos 
valstybėje, yra rusai, gudai ir 
ukrainiečiai. 45% rusų, kurie 
gyvena Latvijoje, yra gimę 
kitur, bet atvykę vėliau. 

— Valstybės departamento 
sekre tor ius J a m e s Baker 
pasakė turįs paruoštą planą, 
kaip padėti buvusioms Sovietų 
Sąjungos respublikoms. Sausio 
mėnesį jis kviečia valstybių 
konferenciją aptarti tiems klau
simams. 

— Rusijos prez. Boris Jelcinas 
pareiškė, jog nepriklausomų 
valstybių naujoji Bendrija bus 
galutinai techniškai suorgani
zuota šį mėnesį ir kad branduo
liniai ginklai bus pašalinti 
visose respublikose, išskyrus 
Rusiją. 

Tal inas . Gruodžio 14. — Esti
joje prasidėjusi registracija į 
taut inio apsigynimo būrius 
tęsiama toliau. Naujai sudary
tas karinių reikalų komitetas 
siuntinėja į jaunų vyrų namus 
šaukimus į naujai sudaromas 
krašto apsigynimo pajėgas, kad 
jie registruotųsi karinei tar
nybai. 

Po gydytojų patikrinimo jų 
fizinės sveikatos stovio, paim
tieji būsimieji Estijos kareiviai 
bus apmokomi Remnik vietovė
je, o iš ten paskirstyti tarnybai 
į šiuo metu reikalingas vietas. 
Bet dabar Estijoje dar nėra įsta
tymo tiems, kurie atsisakytų 
registruotis šiai Estijos tar
nybai. Bet pasak Gynybos 
direktoriaus Ants Laaneots 
pareiškimą naujokams, Estija 
gal bū t paseks Lietuvos pavyz
džiu, kurioje atsisakiusieji regis
truotis į karinę Lietuvos tarny
bą, baudžiami 500 rublių bauda 

Infliacija Estijoje 
Estijos statistiniais duome

nimis, infliacija paskutiniame 
šių metų ke tv i r ty je buvo 
maždaug tarp 130 ir 140%. 
„Tasso" žinių agentūra pranešė, 
jog Estijos Finansų ministerija 
skelbia, kad infliacija didėja kas 
mėnesį maždaug dviem procen
tais. Dėl šios priežasties Estijos 
vyriausybė planuoja savo biu
džetą tik kitų metų pirmiesiems 
šešiems mėnesiams. Praneša
ma, jog 1992 metų pirmojo pus
mečio biudžetas ga l i būti 
paskutinis, kuris dar kalku
liuojamas rubliais. 

Konstitucijos 
papildymai 

VVashingtonas. — Prieš du 
šimtus metų buvo nustatytos 
įstatymo teisės — Bill of Rights. 
Tuo pavadinimu buvo pavadin
ti pirmieji dešimt papildymų 
Amerikos Konstitucijai. Tai 
buvo 1791 metais. Konstitucija 
buvo surašyta daugiausia ben
drais bruožais ir Teismui duota 
daug galimybių nuspręsti, kaip 
tie 200 metų senumo žodžiai 
turi būti taikomi realiame 
gyvenime. Pavyzdžiui, Bill of 
Rights niekur nemini „bažny
čios ir valstybės atskyrimo" ar
ba „privatumo teisės". Visi 
Konstitucijos aiškinimai kyla iš 
Aukščiausiojo Teismo narių opi
nijos. 

Žmonės ir dabar rūpinasi savo 
teisėmis laisvai kalbėti ir tikėti 
ir kad vyriausybės ir tikėjimo 
dalykai turi būti atskirti . O jei 
žmogus atsiduria teisme, tai jis 
priklauso nuo savo teisių ap
siginti. Žmonių namai yra tų 
žmonių pilys įstatymo akimis. 
Reikia Teismo įsakymo, kad 
galėtų įeiti į kieno nors namus 
be leidimo. Ir niekas negali būti 
nušalintas ar atimta laisvė ar
ba jo nuosavybė be teismo proce
so. Visos tos teisės buvo disku 
tuojamos prieš 200 metų. Pir
mieji 10 papildymų Konstituci
jai aptaria ir idealiai papildo in
dividualias žmogaus teises. 

Keliavimas lėktuvais 
Estijos civilinės aviacijos va

dovybė perorganizuota į 
va l s tyb inę Estijos oro 
susisiekimo lėktuvų agentūrą 
..Estonian air", perėmė nuo 
gruodžio 1 dienos visus skry
džius respubl'koje, pasakė jos 
naujasis direktorius Anti Oid-
salu. J is pranešė, jog kelios 
užsienio kompanijos inetere-
suojasi ir nori toje srityje ben
dradarbiauti, tačiau .Estonian 
air" vadovybe neskuba daryti 
susitarimų su užsieniu. Pirmiau 
Estija norinti turėti gerus 
ryšius su savo rytiniais kaimy
nais, pasakė direktorius Oidsa-
lu. 

Važiavimo greitis 
Nuo gruodžio 1 dienos Estijo

je leidžiama važiuoti mašinomis 
iki 50 kilometrų žmonių gyve
namose vietose ir šoferiai turės 
važiuoti su uždegtomis švieso
mis per tas vietas ir dienos 
metu, praneša jų BNS žinių 
agentūra. Šiuo patvarkymu 
norima sumažinti susisiekimo 
nelaimingus atsitikimus, kurie 
paskutiniu metu labai padau
gėjo. Europos statistiniais duo
menimis tikint, ten važiavimas 
su uždegtomis šviesomis, suma
žino nelaimes bent 50%, o žuvi
mus 20%. 

Es ta i žvelgia į ry tus 
Maždaug 95 procentai Estijos 

ekonomijos y ra surišta su 
įmonėmis rytuose ir tik 5 pro
centai su Vakarų valstybėse 
esančiomis firmomis, pranešė 
Estijos Materialinių išteklių 
ministras Aleksander Sikkal. 
Daugelis partnerių rytuose, o 
ypač Centro Azijos respublikos, 
pasisakė norinčios ir toliau 
palaikyti prekybos ryšius ir iš 
naujo susitarti dėl kitų metų 
prekiavimo. Tačiau Estijos 
įmonės jau ves laisvo verslo 
ekonomiją nebepriklausomai 
nuo kitų respublikų. Šiuo metu 
prekybiniai pasitarimai labai 
intensyviai vedami su Rusijos. 
Ukrainos. Kazachstano ir Uzbe
kistano respublikomis. 

Daug iau nusikai t imų 
Talino policijos vadas pareiš

kė, jog Estijos nusikaitimų 
situacija yra ..katastrofiška". 
Baik Saart paskelbė jog jo 
departamento žiniomis pirmai
siais dešimt mėnesių buvo 
pranešta 9.000 nusikaltimų 
atvejų vien tik sostinėje Taline. 
1988 metais tam pačiam mėne
sių skaičiui buvo tik 2.000 
nusikaltimų. Bet Saart paskel
bė, jog 40% areštuotųjų nėra Esti
jos gyventojai. Talino. Tartu ir 
Parnu policijos vadai susitiko su 
Estijos ministru pirmininku 
Savissar ir susitarė sugriežtinti 
kovą prieš nusikaltėlius Esti
joje. 

— Havanoje Jieuterio prane-
šimu.teismas nuteisė du Kubos 
gydytojus po 12 ir 8 metus 
kalėjimo b a u s m ė m i s už 
sąmokslą, būk jie norėję nužu
dyti komunistų diktatorių Fidel 
Castro. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 18 d.: Gracijus. 
Eivilė. Girdvilas. Rimtūnas. 

Gruodž io 19 d.: Darijus, 
Faustas, Rimantė, Viola. 

O R A S CHICAGOJE 

Saule tgeka 7:12. leidžiasi 
4:21. 

Temperatūra dieną 27 1., 
naktį 18 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ, KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j v s. Irena Regienė. 2652 W 65th St.. Chicago. IL 60629 

SVEIKINAME 
Nuoširdžiai sveikiname šv. Kalėdose Lietuvių Skautų siyungos 

seses ir brolius. Taika ir ramybė telydi skautus, es. jų tėvus, skautų 
darbuotojus ir visus rėmėjus. 

Nuoširdžius švenčių sveikinimus siunčiame Lietuvos 
skautams.-ėms, jų vadovams ir visiems skautų darbuotojams 
tėvynėje. 

Naujieji 1992 metai tepasižymi sutartinu darbu lietuviškam 
jaunimui ir pasiaukojimu DIEVUI. TĖVYNEI ir ARTIMUI. 

Budėkime! 
v.s. ftl. Sigitas Miknaitis 

Lietuvių Skautų S gos Tarybos pirmininkas 
v.s. Gediminas Deveikis 

L.S. Brolijos Vyriausius Skautininkas 
v.s. Birutė Banaitienė 

L.S. Seserijos Vyriausia Skauti>tinkė 
v.s. fil Edmundas Korzonas 
A.S.S. Vadijos pirmininkas 

• • & 

Mūsų viltys išsipildė: laisvų tautų tarpe y u ir mūsų Tėvynė 
Lietuva. Daug iškentėju*!, žeminta ir skriausta, bet laimėjusi kovą. 
Džiaugiamės užgimusiu Kristumi ir atgimusia Tėvyne. 
Prisiminkime ir pagerbkim-- ruoš. kurie atidavė savo brangiausią 
turtą — gyvybę, kad Tėvynė būtų laisia. Jie įpareigoja mus visus 
daugiau ir darniau dirbti ir aukotis. 

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų naujų 1992-jų metų linkime 
Vydūno fondo rėmėjam-; ir visiems broliams ir sesėms. 

fil. Leonas Maskoliūnas 
Vydūno fondo tarybos pirmininkas 

pi. Vytautas Mikūnus, 
Vydūno fondo valdybos pirmininkas 

* * * 
Chicagos jūrų skautininkų,-ių „GRANDIS" sveikina seses ir 

brolius Kalėdų šventėje. Linkime, kad 1992-ji metai būtų skautiškai 
darbingi čia ir mūsų tėvų žemėje — atgimstančioje Lietuvoje. 

Gero vėjo! 
Jūrų skautininkų.-ių ..GRANDIS' 
* * * 

Linksmų šv. Kalėdų ir skautiškai darbingu 1992 jų metų linkiu 
visoms sesėms ir broliams skautiškose gretose žygiuojantiems čia 
ir Tėvynėje Lietuvoje. s. Marytė Utz 

JAV Vidurio rajono vadė 

Kalėdų šventėse sveikiname visas seses ir brolius čia ir Tėvynėje. 
Betliejuje gimęs Kūdikis telaimina mūsų visų ryžtą sėkmingiau 
dirbti Aukščiausiojo garbei. Tėvynės gerovei ir artimo džiaugsmui. 

Skautininkiu ir židiniečių draugovė ..Sietuva" 
| f | 

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų metų visoms 
sesėms, broliams, tėveliams ir skautiškos veiklos rėmėjams linkime. 
Viešpatie* palaima telydi visus. 
„Kernavės" skaučių tuntas ..Aušros Vartų" ska: čių tuntas 
„Nerijos" jūrų skaučių tuntas ..Lituanicos" skautų tuntas 
Chuug"* skautininkiu draugovė Skautininkų.-ių Ramovė 

* * * 
Tikėjimas Lietuvos nepriklausomybės atstatymu, lyg Betlėjaųs 

žvaigždė, beveik 50 metų vedė mųs svečių šalių keliais 
žygiuojančius. Šiose Kalėdose prie prakartėlės susibūrę dėkokim 
Viešpačiui už didįjį stebuklą — laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. 
Savo džiaugsme, melskime Kalėdų Kūdiki vienybės ir ryžto uoliau 
vykdyti savo įsipareigojimus Dievui. Tėvynei ir Artimui. 

Linksmu Kalėdų ir skautiškai darbingų metų linkių visiems 
broliams ir sesėms Tėvynėje ir už Lietuvos ribų lietuviškosios 
skautybės idėjomis gyvenančius. 

j.v.s. Ireria liegienė 
..Skautybės kelio" redaktorė 

Vydūno palaikus Bitėnuose laidojant š.m spalio 19 d. ka lba Lietuvos evangelikų l iuteronų 
vyskupas Jonas Kalvanas. Nuotraukos centre Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirm. Vytau tas 
Landsbergis, gi eta LSS ir Vydūno Jaunin•:•• iondo ats tovė vs tn Stefa Gedgaudienė ir Vydūno 
brolio vaikaitis filologas Juergen Storast. Nuotr . Z. P u t i l o v o 

VYDŪNAS GRĮŽO... 
Detmoldo mie:- re — Vokie 

tijoje, toli nuo pavergtos 
Tėvynės, bet neabejodamas jos 
laisvės ryto aušra, 1953 m. 
vasario 20 d. užmerkė akis 
Vilius Storasta-Vydūnas, didus 
Lietuvos sūnus, mąstytojas, kū
rėjas. Buvo Jis taip pat ir Aka
deminio Skautų Sąjūdžio Gar
bės Narys. 

Lietuvos Respublikos kul
tūros ir švietimo ministerijos ir 
Vydūno draugijos iniciatyva, 
buvo pradėta i ūpintis Vydūno 
vardo įamžinimu ir Jo palaikų 
pargabenimu i laisvą Lietuvą, 
įgaliotas Kauno miesto tarybos 
deputatas Vygintas Grinis labai 
sėkminga i at l iko gana 
komplikuotą gautąja užduotį, 
trumpu laiku sutvarkydamas 
visus tai liečiančius reikalus. 
Vietos, Lipės apskr., vadovybės 
kooperacija, organizacinės 
paslaugos ir finansinė parama 
buvo ypač svari ir jautri dovana 
šiuo metu Lietuvių tautai. Su 
pasididžiavimu galime šiandien 
taip pat dėkoti ir mūsų Vydūno 
Jaunimo Fondui —jo ilgamečiui 
pirmininkių v.s. fil. Vytautui 
Mikūnu i , kur io tiesiogiu 
rūpesčiu iki to laiko buvo finan
suota Vydūno kapo Detmolde 
priežiūra, bei užmegzti artimi 
santykiai su Vydūno draugija 
ir jos pirmininku Vaciu Bagdo 
navičiumi. 

Ir taip. po trisdešimt aštuonių 
ilgų metų. 1991 m. spalio 17 
dieną prie Lazdijų buvo iš
kilmingai sutiktas atgabena
ma- karstas su Vydūno palaik
ais, palydėjimui į amžiną poilsio 
vietą Rambyno papėdėje, seno
siose Bitėnų kapinaitėse. 

Antras is sustojimas buvo 
Kaune, kur Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje, ne
bojant vėlyvo vakaro ir vis už
klystančio rudens lietaus, kant
riai laukė atvykstančių minia 
žmonių su degančiomis žvaku
tėmis rankose. Uniformuotų 
Lietuvos karių nešamą karstą 
prie Laisvės • - įklo atlydėjo 
t a u t i n i u pasipuošę 
jaunuol ia i , nešini fakelais. 
Karstas pasidengė gėlėmis. Su
skambo bokšto varpai, „Lietu 

-palu. 19 d 
Nuotr Z. Put i lovo 

viais esame mes gimę ... su
tiktuvių žodžiai, choro giesmės. 
Lyg jūra subangavo visų tyli, 
švelni goda dainoj... 

Netrukus i ; Kauno palydos 
vilkstinė pajudėjo Šilutės link, 
pakelyje dar sustojant Jur
barke, kur nepaisant gilios 
nakt ies tebelaukė žmonės . 
Gėlės ir pagarba, pripažinimas, 
tradicinis sutikimas ir paly
dėjimas... 

Nebetoli jau buvo aušra , kai 
vilkstinė sustojo prie Šilutės 
Kultūros rūmų. Tarytum burtų 
lazdele kažkam palietus, išsi
rikiavo jaunuoliu gretos, belau
kiantieji, gėlėmis nusisaigstė 
karstui takas. Visų rūpes
tingumu i; meile padabintose 
erdviose patalpose, ant paruoš
to katafalko buvo užkel tas 
karstas, slepiąs ir palaikus, ir 
nuoskauda, ir nepalaužiamą 
tikėjimą, ir viltį, Aplink gėlių 
žiedai, balti gėlių žiedai... Kiek
viename žingsnyje matai , jaut i 
Vydūno dvasią, Jo užmojų 
subtilų pristatymą, istorinį 
palikimą. Dailininkių Ievos La
butytės ir Sofijos Komomersky-
tės vadovaujama ta lka neskai
čiavo nei tam skirtų valandų, 
nei rankų. 

Nuo pat ankstaus ryto pravi
ro durys atsisveikinimui su tuo, 
kuris grižo namo. Veik nesusto-
jamai p aliai karstą judėjo gyva 
žmonių banga — taip iškalbiai 
tyli!.. Besidriekiančiu kaspinu 
išsiliejo toli į koridorius, čia pat 
tvarkant, atnešamos gėlės. Ant 
karsto puokštėje — ir mūsų Vy
dūno fondo, ir Skautijos žiedai. 
Keitėsi garbės sargybos. Viens 
po kito pas tov ia i aidėjo 
muzikinių vienetų tonai, arfos 
ir kanklių aidai, Vydūno raštų 
ištraukos. Negęstančią, amži
nąją ugnį prie karsto saugo
jo budi apeiginio folkloro ,,Kūl-
grindf..-'* grupės nariai . Evan
gelikų Ii iteronų apeigomis buvo 
baigta Itnkymo diena 

Nepaliovė ašarojus rudens 
lietumi -palio 19-ji. Paskutinėje 
garbės sargy oje sustoja 
giminės, vietos vadovybės ir 
Vydūno draugijų a t s tova i . 
Karstas su Vydūno palaikais 
išlydimas į Šilutės evangelikų 
liuteronų šventovę, kur jo 
laukia wsk . Jonas Kalvanas ir 
kunigai Čia kalbėjo ir Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. 

Po pamaldų Vydūno palaikai 
vežami prie Rambyno, kur kars
tas nešamas į kalną uniformuo-
tų Lietuvos k a r i ų , l yd in t 
organizacijų vėliavom*, atsto
vams. Nuo pat slėnio iki pat 
kalno viršaus platus lydinčiųjų 
ratas . Aukure su l iepsnoja 
ugnis. Nuskamba „Kūlgrindos" 
ansamblio atliekamo*, kanklių 
palydimos senosios lietuvių 
dainos-giesmės. Žodis Vydūno 
atminimui... 

Ir jau galiausia kelionė ) 
paskutiniojo poilsio vietą, čia 
pat netoliese. į senąsias lietuv
ninkų kapinaites Bitėnuose, iki 
šiol beveik pamirštas laiko 
tėkmėje. Tik n u o s t a b i u 
susiklausymu, radus atsaką tal

kai veik visoje Lietuvoje, per 
porą savaičių jos buvo išvalytos, 
transformuotos į bemaž buvusį 
stovį, parengtas kapas pagal 
architektų Purvinų projektą. 

Nuo ka lno lė ta i pa juda 
masinė eisena paskui jaunų 
pečių nešamą karstą. Lietaus 
lašai kažkur toli. Rudens var
somis žaidžia vėjas linguojant 
medžių viršūnėms, tarytumei 
lopšinę ošia ąžuolai... Skamba 
giesmės ar tautos rauda?... O 
lygiu žingsniu eisena juda 
pirmyn. 

Netalpino visų atlydėjusių, 
kad ir glaudžiai stovinčių, 
mažytės kapinaitės. Toli aplin
kui spietėsi jie, kai Gimtinėje, 
laisvoj Tėvynėj, į raudonomis 
plytomis išmūrytą kapą leidosi 
Vydūno palaikų karstas, den
giamas savo krašto vėliavos. 

Pasku t in ia j am atsisveiki
nimui šilutiškis Saulius Sabonis 
kviečia Aukščiausios Tarybos 
pirm. Vytautą Landsbergį, 
Vydūno draugijos pirm. filosofą 
Vacį Bagdonavičių , poetą 
Kornel i jų P la te l į , Vydūno 
giminai t į J u r g e n Storostą, 
Vydūno jaun imo fondo bei 
Skautijos vardu — Stefą Ged
gaud ienę , ir evange l ikų 
vyskupą Joną Kalvaną. Po apei
ginių religinių giesmių, duobė 
pridengta ir... netrukus iškilo 
gėlėmis nuklotas naujas kau
burėl is su kukl iu mediniu 
paminklu — krikštu: „Czon il
sis ramybėj VYDŪNAS 
1868.111.22- 1953.11.20. Lietu
vos himnas nubangavo širdimis 
ir medžių viršūnėmis... 

Daug liko dar neskubančių 
skirstytis, nors vakaro prie
blanda buvo čia pat. Beveik 
galėjai pažodžiui girdėti erdvėje 
a id inč ius Vydūno žodžius: 
„Mes Lietuvos vaikai stovėsim 
vienširdžiai. Tvirta dora, rankoj 
ranka visi už Lietuvą, Tėvynę 
Lietuvą..." 

Kalbėdamas apie Vydūną fil. 
V. Bagdonavičius sakė: „Prieš 
akis — dar ilgas Vydūno sugrį
žimo į mūsų protus, širdis, sielas 
kelias, daug ilgesnis negu nuo 
Detmoldo iki Rambyno". Tačiau 
jau t i e pirmiej i ž ingsnia i 
užtikrino Vydūną neabejotinai 
liksiant gyvu, nemariu savo 
Tautoj! Žingsniai nuo Detmoldo 
iki Bitėnų kauburėlio, Šilutės 
orus pajėgumas susiklausyme, 
tyli bet užtikrinta pakaita net 
spragos prielaidai, vaišingų 
namų atviros durys — buvo 
apraiška gilios istorijos, tur
tingos ir daugiažiedės tautos 
k u l t ū r o s — k ū l g r i n d a jos 
išsilaikymui, fakelas nesvy
ruojančios vilties... 

v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga nuoširdžiai sveikiname 
sesę Ireną Regienę. „Skautybės 
Kelio" redaktorę, linkėdami 
sėkmės ir i š tve rmės tuo 
nelengvu keliu taip ištikimai 
žygiuojant. Dėkodami už sese
riškai teikiama nuolatinę pa
galbą „Skautų Aidui", budime 
kartu prie skautiškos spaudos 
puslapių! 

„Skautų Aido" redaktorius 
ir „Pelėdų" skiltis. 
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DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai [ vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Crrnst ligon.nėrr.s 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (706)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ iR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 Sc. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S°LClALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tat. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitanmą 

Pirma 3 v p p-7 vv antro 12 30-3 v p p 
trecC uždarylaa ketvd 1 -3 v p p penkta 

•r šeėtd 9 v- -12 v p p 

Tik morališkai išauklėtas 
žmogus, ir tik toksai, yra visai 
laisvas. 

Fr. Schiller 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9096 S. Robarts Rd . MSckory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4096 
Valandos pagal susitarimą 

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 Kedzle Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LK3Ų SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemorotdų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai . (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esanl atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 791h Ave , Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis Ltd 
Marquette Medicai Buiidmg 

6132 S Kedz.e 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Nauji pacientai priimami ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1 312) 925-2870 

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

Valandos pagal susitarimą 

IL 

Tai. kaMnato Ir buto: (706)652-41S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 6 vai vak. 
išskyros treč šešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
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DR. JAMES BURDEN 
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GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
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5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

81 St. Ir Kaan Ava.. Juatlca, IL 
Tai. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Vraat Ava. . Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal sus>tanmą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba i<etuviŠKai) 

Tikrina akis pritaiko akinius 
2618 W. 71at St. 

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

Paloa Vision Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hg;s. III Ketv vai 3 6 v v 

Tai. (7081 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabinato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Madlcal Cantar 

Naparvllla Catnpua 
1020 E. Ogdan Ava., Sutta 310. 

Naparvllla IL 60583 
Tai. 1 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

i . 



Permainos 

IR ŽMONĖSE IR 
IR VALDŽIOSE 

Gyvenimas darosi vis įdomes-
nis,sekant įvykius buvusioje So
vietų Sąjungoje. Paskutinės 
dienos atnešė vis naujų proble
mų Amerikai, ta ip pastebimai 
sugadinant Busho nuotaiką ir 
iškeliant daug klaustukų apie jo 
politinių patarėjų smegenis. 
Nuo kada žmonių apsisprendi
mas už laisvę ir komunizmo su
byrėjimas yra toks nemalonus 
reiškinys Vakarams? Juk per 
daugiau kaip penkiasdešimt 
metų iš piliečių mokesčių su
rinktos trimilijoninės sumos 
buvo išleidžiamos gaminant 
ginklus prieš komunizmo pa
vojų, visuose pasaulio kampuo
se buvo laikomos brangios ame
rikiečių karinės bazės su šim
tais tūkstančių kareivių, neva 
tai pasiruošiant naujam karui. 
Kas atsitiko,dabartiniam prezi
dentui perėmus valdžią ir Gor
bačiovo šypsenai pavergus jo 
širdį? Gal tarnyba Kinijoje tu
rėjo didelę įtaką? O gal komu
nistai infiltravo į prezidento 
postą savo patikėtinį, nes nuo jo 
įsėdimo į sostą ir prasidėjo visų 
laisvės siekiančiųjų pabarimai, 
keliant šampano taures su besi
lankančiais neva tai perestroi-
kininkais. 

Nemanau, kad Jelcinas, ambi
cingas rusas, lengvai užmirš 
savo beldimą į Amerikos duris, 
kur jis buvo nelaukiamas sve
čias, bet kuriam dėl įkyrios 
spaudos akies teko visgi pa
spausti dešinė. O šiam išvažia
vus, kaip ir po mūsų Landsber
gio apsilankymu, vėl užgroda
vo ,,kazačką". 

Gorbačiovas lengvai nepasi
duoda, nors pasaulio žiniose jis 
vaizduojamas kaip politinė se
niena. Gal kai skaitysite šiuos 
žodžius, įvykiai bus smarkiai 
pajudėję į istorinę ateitį, bet 
negalima praleisti progą pa
sidžiaugti šia pagaliau su
laukta politinės krypties kaita 
mūsų valstybės pašonėje, nes ši 
naujoji trijų ekonominiai stip
riausių, geriausiai apginkluotų 
buvusių sovietų valstybių sąjun
ga turi šiuo laiku pakankamai 
rūpesčių ekonominėje privatiza
cijoje ir kariuomenės perorgani
zavime, kad skubėtu paneigti 
jau išsilaisvinusių valstybių 
teisę į laisvę. 

Ši vasara žada būti jaudinan
čiai puiki. Iš kairės ir iš dešinės 
užklaustas taut ie t i s , ar jis 
ruošiasi važiuoti į Lietuvą, 
beveik be išimties atsako: Taip, 
šią vasarą, negaliu net sulaukti! 
Atrodo, kad pagaliau įsitikino 
me. kad mums ten pavojai ne
gresia, kad santaupų kaip nors 
užteks ir kelionei, ir pagelbstint 
artimiesiems. Vieni, ten nese
niai buvę, pataria į ten iš anks
to pasiųsti maisto siuntinį, — 
patariant giminaičiams jį palai
kyti iki jūsų vizito... Kiti turi ir 
didesnių rūpesčių, — tai vis di
dėjantis užpuolimų, apiplėšimų-

skaičius. Pagriebiami moterų 
rankinukai, ištuštinamos senų 
žmonių kišenės, nes užsieniečiai 
ten lengvai atpažįstami. Įsiver
žiama į svečių sulaukusio tau
tiečio namus, kai jie visi yra 
išvykę, pagrobiami rūbai, batai, 
visur išverčiama,ieškant pinigų 
ir brangenybių. Karoliai, žiedai, 
nutraukiami nuo gatvėse vaikš
čiojančiųjų svečių rankų. Kaip 
žinome, apiplėšiami ir naujai at
vykę svetimų valstybių diplo
matai. 

Skaudu girdėti, ar ne? Sako
me sau: ne, tai negali būti lie
tuviai, tai daro tik ten užsilikę 
komunistinio režimo išauginti 
ir ten įsikūrę svetimtaučiai. Gal 
taip, o gal ir ne. Jei maisto ten 
trūksta, tai, kiek girdėjau, vod-
kos yra užtenkamai. 

Nelengva bus perdirbti žmo
gų, kuris kitokios sistemos, 
kitokių gyvenimo siekių nežino 
ir jais nesisieloja. Kuris pilnas 
pavydo ir neapykantos tiems, 
kurie savo prakaitu susitaupė 
centą. Kurie čia atvažiuoja iš 
turtingų kraštų su pilnomis do
lerių kišenėmis. Argi jie tuos do
lerius lengvai gavo? Gal dirbo 
visą pusšimtį metų, kad galėtų 
senatvėje pagyventi, o dabar net 
gi turi progą aplankyti tėviškę 
ir artimuosius. Šitoks valkatų 
užpuolimas nepagydomai pažeis 
atvykusio jausmus. Jis net ne
prisimins, kad dabar viso pa
saulio spauda pilna nusikaltimų 
aprašymų, teismo eigos vaizda
vimo, kur dažnai viešpatauja 
teisė, bet ne teisybė. Kur irgi 
kalėjimuose nebesutelpa nusi
kaltėliai ir jie paleidžiami į 
laisvę vien todėl, kad nėra 
vietos naujai nuteistiesiems. 
Gal čia taip ir yra, bet tiek iš
kentėjusioje Lietuvoje, kur 
žmonės taip laukė laisvės, teisy
bės, religijos ir dorovingumo? 
Kažkur, kažkas ne taip. Todėl 
ten vysktantieji pagalvojame, — 
nesivešim papuošalų, jokių 
brangių žiedų, sagčių, karolių, 
o vešimės tik money orderius, 
nes, atrodo, šį pavasarį žada su
reguliuoti bankų veiklą. 

Čikagiečiai žinos, ką turiu 
galvoje, kai sakau, kad gal ir 
lietuviai, atvykę pas gimines ar 
iškvietėjus į Ameriką ir norin
tys čia pasilikti, nėra vienodi. 
Vieni nuoširdžiai dirba ir taupo 
tą taip brangų dolerėlį, kiti 
nekenčia mūsų ir kartais paro
do tai net su peiliu. Tokie 
pavyzdžiai atskleidžia tamsiąją 
tos be vilties, bet šviesos 
žiburėlio ilgai užsitęsusios 
okupacijos pusę. Turės praeiti 
daug laiko, kol užaugs visai 
nauja karta, turinti kitokius 
mokytojus, kitokius tėvus. Mū
sų jaunoji čia užaugusi karta, 
kuri veržiasi pamatyti Lietuvą, 
ten pagyventi, pamokytojauti 
universitetuose ir ypač reikala-
inguose verslo ir prekybos kur
suose, turi žinoti abi mūsų 
pasikeitusios tautos puses ir 
bandyti tai suprasti. 

RKV 

Jubiliejinė paroda 

Kaunas . - Kaune Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 
dailės muziejuje a t idaryta 
žymaus lietuvių skulptoriaus 
Petro Rimšos (1881 1961 > kūry
bos paroda, skirta dailininko 
gimimo 110-osioms metinėms. 

Eksponuojama beveik pusan 
tro šimto darbų: medalių, 
skulptūrų ir paminklų projektų, 
eskizų. Ga l ima pamaty t i 
garsiųjų jo skulptūrų ..Lietuvos 
mokyklai*. ..Artojas" ir kitų 
variantus. 

Ateinančiais metais žadama 
muziejuje įruošti pastovią Petro 

Rimšos kūrinių ekspoziciją. O 
bronzinę „Lietuvos mokyklą" 
numatyta pastatyti Vytauto Di
džiojo karo muziejaus sodelyje. 

ŠVINO PAVOJUS 

JAV gydytojų biuletenis, kuri 
leidžia Amerikos medikų s-ga 
Chicagoje, perspėja, kad švinas 
gyvenamuose namuose gali būti 
pavojingesnis už asbestą. Jo gali 
rastis nuo blogų puodų bei indų, 
nuo dažų. Ypač pavojus gali su
sidaryti vaikams. Vanduo nuo 
švino gali būti išvalomas filtra
vimu. 

LIETUVAI REIKIA 
MŪSŲ RANKŲ IR 

ŠIRDIES 
Taip rašoma laiške iš Lietuvos 

I G N A S M E D Ž I U K A S 

TALKINIMAS KLAIPĖDOS 
UNIVERSITETUI 

Nors Lietuva atgavo nepri
klausomybę, tačiau gyvenimas 
tenai nėra lengvas. Perėjimas į 
rinkos ekonomiją y ra labai 
skausmingas. Ypač tai pajunta 
senesnieji žmonės, pensininkai. 
Rublio vertė vis mažėja, infliaci
ja kyla. Prekių t rūkumas yra 
didelis. Manoma, kad ši žiema 
tikrai būsianti sunki. Neseniai 
gautame iš Lietuvos laiške 
rašoma: .,Nors ir pripažinta 
Lietuvos nepriklausomybė, bet 
rusų kariuomenė neišeina. Šiuo 
metu pereinamojo laikotarpio 
gyvenimas yra labai sunkus, 
nes viskas labai pabrango ir 
neatitinka gaunamų pensijų". 

Jei prieš keletą mėnesių už 
dolerį buvo mokama 32 rubliai, 
dar taip neseniai 47 rubliai, o 
dabar pašoko iki 93 rublių. Ne
seniai apsilankiusieji Lietuvoje 
pasakoja, kad prie Lietuvos 
banko spekuliantai užkalbina 
užsieniečius , s iū lydami už 
užsienio valiutą žymiai daugiau 
negu bankai moka. 

Ne r imas ir r ūpesč i a i 

Komunistai ir jų simpatikai 
nuėjo į pogrindį ir laukia pa
togios progos, kad galėtų pasi
reikšti. Nusikaltimai daugėja. 
Svetimos kariuomenės krašte 
buvimas sukelia nerimą, tuo 
labiau, kad Sovietų Sąjungoje 
yra didelė suirutė ir laukiama 
naujo perversmo, kuris gali at
siliepti ir Lietuvoje. Atrodo, kad 
Sovietų kariuomenė čia dar vis 
nori šeimininkauti — trukdo 
orinį susisiekimą ir daro kitas 
kliūtis atkurti sugriautą eko
nominį gyvenimą. Net yra spė
liojimų, kad Sovietų daliniai, 
esant suirutei, gali sukilti ir im
tis avantiūros, kaip kadaise 
generolo von der Golzo ir pik. 
Bermonto-Avalovo armijos gau
jos. 

Tik ką gautame laiške iš 
Lietuvos n u s i s k u n d ž i a m a : 
„Rublis krinta šuoliais". Beveik 
kiekvienas vaikėzas, jei neturi 
savo automobil io, važinėja 
taksi. Nesvarbu, kad brangiai 
reikia mokėti, nes spekuliantai 
pinigų turi. Blogai, kad rubliai 
plūsta į Lietuvą, o už juos jau 
sunku ką nors nusipirkti. Ir kas 
bus, jeigu Sovietų Sąjungoj bus 
pakeisti pinigai? Kaip jausimės 
su savo sutaupytais rubliukais, 
jei jie nesutiks pakeisti į naujai 

išleistus pinigus? O jų sąžinės 
plačios, jie nė kiek nesigraužia, 
s taiga pasakę: nuo vakardie
nos jau šimtinių ar penkdešim-
t in ių banknotai nekeičiami. 

Kaip bus su gamyklomis, ku
r i o m s žal iava gaunama iš 
Sovietų Sąjungos* O ką daryti 
ūkininkui , norinčiam pradėti 
savarankiškai žemelę dirbti, jei 
j i s neturi mašina0 O kur su
krau t i derlių, kur gyvuliuką 
patalpinti , jei visi trobesiai su
naikinti , kad nei pačiam nėra 
k u r apsigyventi? Arkliai j au 
tapo muziejine retenybe. Ūki
ninkas, atsiimdamas žemę, ne
ž ino, ka ip bus apdedamas 
mokesčiais už žeme. Ir daug dar 
y r a kitų bėdų" 

Atei t ies viltis ir ryžtas 

Nežiūrint sunkumų, daugelis 
y ra pasiryžę nugalėti kliūtis ir 
n e p a t o g u m u s del geresnės 
ateities. Kitas asmuo laiške iš 
Lietuvos rašo: „Ne laikas dabar 
bėdavoti ir į sunkumus žiūrėti 
vien per savo kišenę. Galima 
vardan tos Lietuvos... atsisakyti 
visko. Niekaip nesuprantu, kaip 
ga l ima tokiu laiku pal ikt i 
Lietuvą, kai gimtinė laisva ir jai 
reikia mūsų visų rankų ir 
širdies". 

Lietuvos vardas, jos išrinktie
siems atstovams paskelbus kovo 
11 Nepriklausomybės atstaty
mą, ir tolimesnės aukos, sudėtos 
dėl tautos laisvės, buvo išgar 
sintos visame pasaulyje. Ypač 
sukėlė didelių simpatijų t au to 
se, kurios pačios patyrė Antro
jo pasaulinio karo baisumus. 

Į spūdžia i iš Aust r i jos 

Neseniai dviem Lietuvos gy
dytojams iš Kauno (vyrui ir 
žmonai) buvo sudarytos sąlygos 
speciaizuotis ir pasitobulinti 
Aust r i jo je . Savo l a i š k e 
giminėms JAV jie aprašo ten 
p a t i r t u s įspūdžius, su t ik tą 
pa lankumą ir išgyvenimus, 
lyginant to krašto gyvenimą su 
sovietiniu, pakeitusiu žmogaus 
būdą ir galvojimą. 

„Rašome jums iš nuostabios 
Austrijos kampelio. Grazo, kur 
mes abu stažuojamės, tobulina-
mės ligoninėje savo specialy
bėse. Stebime, kaip gyvena ir 
dirba tenai žmonės. Šiame 
universitete esame pirmieji iš 

Visiems lietuviams džiugu, 
kad Lietuvos pajūrio miestas 
Klaipėda jau tur i apie 250,000 
gyventojų, kurių didelė dau
guma yra lietuviai. Iš Sovietų 
Sąjungos ar Rusijos atvežti 
kariai, darbininkai raginami 
išvykti, iš kur atvykę. Lietuvoje 
okupacinės vyriausybės at
vežtieji kolonistai nepagei
daujami. 

Baltijos pajūrys ir Klaipėda 
sutraukė tiek daug išsimoks
linusių lietuvių, kad 1991 me
tais pradėtas Lietuviškas Klai
pėdos universitetas. Jame jau 
moko ištisa eilė profesorių, yra 
nemaža lietuvių studentų. Jei 
sąlygos leis, Klaipėdos universi
tete bus stengiamasi studijuo
jamas mokslo sritis parinkti 
tokias, kurios nagrinėja įvairias 
Baltijos jūros, Baltijos pakraščių 
temas. Tai labai platūs plotai. 

Prisimintina, kad Klaipėda 
yra pirmasis tarpsnis link anks
tesnio Prūsijoje įkurto universi
teto Karaliaučiuje, vokiškai 
Koenigsberg, kuris darbuotę 
pradėjo 1541 metais. Jo įkū
rimui, vystymuisi daug talkino 
lietuviai-prūsai, o pirmas rekto
rius buvo mokslininkas, rašy
tojas Abraomas Kulvie t i s 
(1510-1545). Be to, tenai profe
soriavo Stanislovas Rapolionis. 
Liudvikas Gediminas Rėza. 

Lietuvos, bet būsime ne pasku-
tienieji — atversime kelius jau
nimui, tolimesniems kontak
tams su Lietuva. O jie taip 
reikalingi — mes 50 metų pra
gyvenę tarybiniame lageryje, 
likome su nepilnavertiškumo 
kompleksu, dvasiškai ir fiziškai 
nuskriaust i . Stebi la isvus 
žmones, jų tarpusavio bendra
vimą ir supranti, ką iš mūsų 
padarė sistema. 

Pamačius gatvėje išdėstytus 
daiktus, atviras duris, pagaliau 
tualetuose popierių, rankšluos
tėlius, muilą, pagauni save min
tyse, besibaiminant už kitus — 
..Ar nepavogs?" 

Atvažiavome čia dėka žmo
gaus, su kuriuo susipažinome 
pernai chirurgų kongrese. Ir 
dabar jis mus globoja: apgyven
dino savo namuose, rūpinasi 
mumis ir mūsų laisvalaikiu. Jo 
..hobi" - padėti kitiems, tai 
tikra to žodžio prasme filantro
pas. 

Miestas gražus, ligoninė mo
derni, žmonės malonūs. Po vie
šėjimo Amerikoje tai bus antras 
mano gyvenimo tarpsnis, kai aš 
pasijutau žmogumi. Tai pirmas 
laiškas, kuris jus pasieks jau be 
rusiškos cenzūros". 

Emanuelis Kantas, Fridrikas 
Kuršaitis ir kiti. Karaliaučiaus 
universitete studijavo pagar
sėjusių lietuvių: Merkelis Gied
raitis, Danielius Kleinas, Jonas 
Rikovius, Fridrikas Zigmantas 
Šusteris, Pilypas Ruigys, Kris
tijonas Štimeris, Kristijonas 
Donelaitis, Paulius Fridrikas 
Ruigys (Ruigis), Kristijonas G. 
Milkus ir daug kitų. 

Manytina, Klaipėdos uni
versiteto istorija irgi bus 
atžymėta didelės svarbos lietu
vių mokslininkais, veikėjais. 

Pirmiausia reikia sudaryti 
galimai tvirtesnį pagrindą Klai
pėdos univers i te tui mokslo 
priemonėmis, knygomis, pini
ginėmis aukomis. Taip pat pajė
giais profesoriais, uoliais stu
dentais. 

Nelaimei Potsdamo konfe
rencijoje 1945 metais Prūsija, 
arba Mažoji Lietuva, apimanti 
plotus nuo Nemuno iki Vislos 
upės, nebuvo priskirta Lietuvai, 
nes tada Lietuva buvo valdoma 
Sovietų Sąjungos parinktų 
sovietams paklusnių lietuviškai 
kalbančių žmonių. Stalinui 
pasiūlius ir jo kruvinu nagu pa
braukus, pietinė Prūsijos dalis 
pavesta laikinai Lenkijos admi
nistracijai, o šiaurinę Prūsijos 
dalį, atsibraukę Stalino arba 
Potsdamo linija, laikinai admi
nistracijai pasiėmė Sovietų 
Sąjunga. 

Kaip žinome, buvusios Sovie
tų Sąjungos nėra, ji subyrėjo. 
Laikas atitaisyti lietuvių tautai 
padarytas nete isybes: prie 
Lietuvos priskirti Prūsiją, pir
moje eilėje jos šiaurinę dalį, 
kurią sovietai vadino Kali
ningrado sritimi. Tenai esančias 
raketas, karinius įrengimus 
reikia išardyti, tenai esantieji 
sovietų (rusų) kareiviai turi 
grįžti, iš kur atvykę. Taip 
daroma pagal Sovietų (Rusijos) 
ir JAV susitarimus, pritariant 
kitoms valstybėms, NATO or
ganizacijai. Negali būti daromos 
išimtys Sovietų Sąjungos 
okupuotose lietuvių tautai tu
rinčiose priklausyti srityse. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas savo veiklos 
baigiamajame seime, įvyku
siame 1991 lapkričio 1-3 die
nomis Chicagoje, visam 
pasauliui paske lbė tvirtą 
nutarimą apie prūsų sritį: 
„Mažoji Lietuva yra lietuvių 
tautos ir jos gentainių žemė nuo 
seniausių amžių. Jokia kita 
tauta ar valstybė neturi pir
mumo į jos teritoriją. Baigiantis 
karui sąjungininkai pavedė 
Sovietų Sąjungai Mažąją 

Lietuvą, įskaitant Karaliaučių 
(Kaliningrado sritį) laikinai 
administruoti. Sovietų Sąjunga, 
p ik tnaudž i audama pas i t i 
kėjimu, išteriojo arba išvarė to 
krašto gyventojus, sugriovė ūkį, 
kolonizavo šalį sve t imais 
žmonėmis ir pavertė ją didžiule 
ir grėsminga militarine baze. 
Todėl VLIKo baigiamųjų darbų 
Seimas kreipiasi į didžiąsias 
Vakarų valstybes, prašydamas 
at i t raukt i visas militarines 
jėgas iš Mažosios Lietuvos ir su
jungti tą šalį su Lietuva". 

Lietuvių tautai pasiryžus tokį 
veiksmą įvykdyti, aišku, bus 
įvairių sunkumų. Gyvenimas 
pilnas sunkumų. Tauta, nedrįs
tanti, nenorinti sunkumų, yra 
pasmerkta žūti. Jos vieton ateis 
kita tauta , nebijanti sunkumų. 

Atgavus Prūsiją arba Mažąją 
Lietuvą, bent dalį jos iki Pots
damo linijos, į tas vietoves 
reikės papildomų darbuotojų 
įvairioms pareigoms. Reikės 
įvairių mokslo žmonių, ama
tininkų, jūrininkų, mechanikų, 
ūk in inkų , da rb in inkų fa
brikuose, kaimuose. Lietuvos 
vyriausybė turėtų iš anksto tam 
pasiruošti, iš užsienio kviesti 
lietuvius (tikėkime, užsienio 
lietuviams pripažins Lietuvos 
pilietybę), jiems sudaryti tokias 
įsikūrimui sąlygas, kad atvyku
sieji žinotų atvykę į savo ar savo 
bočių kraštą nuolatiniam apsi
gyvenimui. 

Tokių gražių sumanymų vie
nas iš pagrindų yra 1991 metais 
pradėtas Klaipėdos universiteto 
gyvavimas. Siųskime jam pini
gų, knygų, mokslo priemonių. 
Jų niekad nebus per daug. 
Užprenumeruokime užsienio 
lietuvių spaudos, užsieniečių 
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Lietuvą aplankykite Klaipėdą, 
Klaipėdos universitetą. 

Algirdas Gustai t is 

NAUJA ŠIRDIS KŪDIKIUI 

Chicagos vaikų ligoninėje 
gruodžio 14 d. buvo pakeista 
širdis 12-kos dienų berniukui. 
Per paskutinius trejus metus 
13-kai mažyčių buvo persodin
tos širdys šioje ligoninėje. 
Aštuoni iš jų tebėra gyvi. 

P A A U K O J O AUKSĄ 

Vadinama Salvation Army 
prieš Kalėdas Chicagos gatvėse 
turi rinkliavą varguomenei. Pa
kartotinai rasta į rinkėjų kati
lėlius įmestos auksinės mone
tos. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
A N D R I U S N O R I M A S 

R o m a n a s 
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Baisioj nelaimėj Aušrelę sulaikė 
Tik Tavo, o Dieve, pagalbos ranka! 
Per visą gyvenimo likusį la ika 
Dėkosiu Tau bent maldele š ia menka. 
Viešpatie, vesk mano šeimą teisybėn ir laimėn. 
Kad amžiną dangų pelnytume. Amen. 

Bėga. šoka, straksi ir šuoliuoja jaunos kojos (iena 
sviedinį, mėto į krepšį — nepataiko, meta vėl — 
šauksmas lydi jo grimzdimą. O uždususios krūtinės 
konvulsišku kvėpavimu palydi kiekvieną pastangą. 
Susiduria jauni kūnai, parkrinta an t dulkėtos ištryptos 
žemės. Bet ir vėl keliasi. Dar didesniu įnirtimu siekia 
laimėjimo laurų. Kojos ta ry tum šeivos stypčioja. Ran
kos, it botagai, siekia toli. Griebia miklūs pirštai 
apvalų odos kamuolį. Dar šuolis, dar pašokimas — 
išslysta metamas sviedinys. Atsimuša į lentą, ji sudunda. 
Čia pat jau kitos rankos tankiu tempu prieš kojas plaka 
tarsi gyvą, karštą blyną. Išsisukimai, praėjimai vėju, 
veržimasis pirmyn, šuoliai atgal... šūksniai nuolat skar
di ore. 

Po pamokų lituanistinės mokyklos mokiniai visada 
žaidžia taut iniu tapusį krepšinio žaidimą. Arūnas 
Vilainis gina savo klasės garbę prieš vyriausiąją klasę. 

Jis geras lošėjas, nepavargstantis bėgikas, miklus ir 
greitas. O svarbiausia — karstas savo klasės koman
dos dalyvis ir jos laimėjimu troškėjas. 

Dar keli metimai, dar vienas susidūrimas. Trys 
kūnai parkrinta. Du pasikelia ir vėl stoja rungtyniauti, 
bet trečiasis tik pasisuka ir lieka gulėti. Tik po ilgoko 
laiko komandos žaidėjai pribėga prie gulinčio Arūno. 
Tuo pat laiku iš mokyklos pastato išeina mokytojas 
Paraustis. 

— Kas čia atsitiko? Ar susižeidė? 
— Nežinau, pone mokytojau... Kažkas atsitiko 

Arūnui Vilainiui. 
Komandos kapitonas ne ramus . Žaidimas 

nutraukiamas. Mokytojas pasilenkia ties gulinčiuoju 
jaunuoliu. Arūno veidas :3balęs, bet jis kenčia 
neišduodamas garso. 

— Kas yra? Ką skauda? 
— Koją... Kairę... 
Mokytojas žvilgteri. Blauzdos iškilimas mėlynu 

guzu rodo aiškų vidinį kaulo lūžį. 
— Nuneškite jį į šalį. po medžiais! 
Paraustis bėga atgal į mokyklos pastatą. Telefonu 

iššaukia greitosios pagalbos vienetą. Po to grįžta 
į kiemą laukti atvažiuojančio ambulanso. 

— Kaip tai atsitiko? 
— Mes trise susidūrėme, pone mokytojau. Du 

aštuntokai ir šeštokas... Arūnas. J is užkliuvo už mano 
kojos, o ant jo pargriuvo Kęstutis. Matyti, nepatogiai 
griuvo... 

— Baikit žaidimą. Apsirenkit ir skirstykitės namo. 
— O kas Arūną palydės į ligoninę? 
— Aš pats jį palydėsiu. 
Mokiniai lėtai skirstosi. Nenoromis. Netrukus toli 

pasigirsta artėjantieji sirenos garsai Prie mokyklos 

sustoja ambulansas. Sirena pereina į žemą ir niurnan
tį toną ir tik po minutės nutyla. Tačiau ant mašinos 
stogo vis tebesisuka raudonas šviesos signalas. Am
bulanso tarnautojai iššoka ir atidarę užpakalines duris 
ištraukia neštuvus. Beveik bėgte įbėga į kiemą ir prisi
artina prie sužeistojo berniuko. Vienas baltai apsi
rengusių vyrų pastato neštuvus ant žemės. 

— Kas mokės už nuvežimą? 
— Aš. 
Paraustis pasisako pavardę. Arūnas nori kažką 

sakyti, bet skausmo grimasa iškreipia jo veidą ir jis 
taip ir nesugeba pratarti. 

— Ar klientas turi draudimą? 
— To nežinau. Jis moksleivis. Aš esu čia mokytojas. 

Viską vėliau išsiaiškinsiu susisiekęs su ligonio tėvais. 

Birutei grįžtant iŠ darbo Aušra pasitinka ją liūdna 
ir nusiminusi. 

— Skambino mokytojas Paraustis... Arūnas... 
— Kas atsitiko? 
Nujautimas sako, jog tai kažkokia nelaimė. Tary

tum nori atspėti iš dukters veido išraiškos kas įvyko. 
— Žaidė krepšinį ir susižeidė.... 
— Kur jis dabar yra? 
— Nuvežtas ligoninėn... 
— Viešpatie! Kodėl tokia nelaimė? Kasgi jam? 
— Susilaužė koją. 
— Koją! Na, to dar betrūko!.. 
Birutė atsisėda virtuvėje. Akimis klaidžioja po 

krosnį, lentynas ir šaldytuvo duris. Mintys veja viena 
;i (Bus daugiau) 
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AUDRA DĖL 
PILIETYBĖS 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Paskutiniuoju metu mūsų 
spaudoje kilo , Audra stiklinėje" 
dėl Lietuvoje svarstomo pilie
tybės įstatymo. Dauguma yra 
pasipiktinę, kad išeiviams toks 
įstatymas esąs neteisingas, nes 
svetur gyvenantiems lietuviams 
ar lietuvių kilmės asmenims jis 
nepalankus, kadangi neduoda 
teisės turėti Lietuvos pilietybės 
arba jai įsigyti stato didelius 
reikalavimus. Lietuvos vyriau
sybės kritika išeivijoje prieš
tarauja mūsų ligšiolinės laiky
senos ir veiklos principams, nes 
iki šiol mes atkakliai kovojome 
už Lietuvos vyriausybės pripaži
nimą, o dabar patys jau ją kri
tikuojame ir žeminame jos auto
ritetą. 

Vyriausybė yra aukščiausias 
organas, kuris leidžia įstatymus 
ir turi pilną teise spręsti, kas 
gali gauti pilietybės privilegiją, 
kas ne. Lietuvai labai rūpi jos 
piliečių lojalumas ir ištikimybė 
jai. Pilietybės aptarimas gali 
turėti likiminę reikšmę atsiku
riančiai respubl ika i , todėl 
sprendimą reikia palikti tiems. 
kurie privedė prie nepriklau
somybės ir stengiasi ją išlaikyti. 

Išeivija tur i didžiųjų demo
kratijų pilietybes. Priimdami 
pilietybę, turėjome prisiekti 
savo pasirinktam gyvenamam 
kraštui visišką lojalumą ir 
išsižadėti kitų pilietybių. Ar 
pamiršome pilietybės priesaikos 
tekstą? Ir nesame benamiai, 
kurių negloboja jokia valstybė, 
turime daug teisių ir privilegijų, 
kurias labai plačiai naudojome, 
reikalaudami Lietuvai pripaži
nime, statyiidliii feiKaiavimus 
guberna to r iams , kongreso 
atstovams, senatoriams ir net 
Baltiesiems rūmams. Kritikuo
dami Lietuvoje svarstomus įsta
tymus, mes atmetame Lietuvos 
vyriausybės autoritetą. Tai ko 
ji gali iš mūsų tikėtis, jei jau 
dabar norime primesti savo 
valią? Be to, sunku įsivaizduoti, 
kad išeivijos dauguma masiškai 
vyktų į Lietuvą apsigyventi. 
Nejaugi manome, kad, gyven
dami Amerikoje, Kanadoje ar 
Austral i joje , t u r i m e teisę 
re ikalaut i pil ietinių teisių 
atsikuriančioje Lietuvoje? Ar 
skubė tume sprausminia is 
lėktuvais balsuoti rinkimų 
metu? 0 kaip su mūsų orientaci
ja? Juk viena iš pagrindinių 
pilietybės privilegijų yra teisė 
balsuoti, t a ip pat tarnauti ka
riuomenėje ir mokėti mokes
čius. Kuris iš šitų elementų gali 
bū t i p r i t a iky ta s išeivijai? 
Balsuoti rinkimuose, kai nesio-
rientuojame asmens ar numa
tomo įstatymo pozicijoje? Tar
nauti kariuomenėje? Mokėti 
mokesčius? O gal tik trokštame 
nusavintos savo ar savo tėvų 
nuosavybės? 

Abejonės nėra, kad asmenys, 
kurie tikrai trokšta grįžti į 

Lietuvą ir tapti jos piliečiais, tą 
galės padaryti. Svarstytame 
pilietybės įstatyme taip pat yra 
punktas, kuriame sakoma, kad 
„teisę į Lietuvos pilietybę jie 
(išeiviai — A.B.) įgyvendina per
sikėlę į Lietuvą arba gyvendami 
ir kitose valstybėse, jeigu tai 
neprieštarauja tų valstybių įsta
tymams". Savaime supran 
tama, kad šalutinis pilietybės 
įstatymas numatys įvairias 
išimtis ir numatys pilietybės 
suteikimo galimybes tiems 
asmenims, kurie jau turi kitų 
kraštų pilietybes. J u k ir 
Amerikoje teisėtas imigrantas 
privalo laukti penkerius metus, 
kol gali gauti pilietybę, o per 
tuos penkerius metus kasmet 
privalo užpildyti specialu 
dokumentą, kuriame nurodo 
mas jo pastovus adresas, dar 
bovietė ir kita informacija. 
Išlaikius egzaminus, suteikia
ma teisė duoti priesaiką, atsi
žadant visų kitų kraštų piliety
bių. 

Virš keturių dešimtmečių 
gyvenimo Šiaurinėje Ameriko
je turėjome įsigyti lojalumo bei 
dėkingumo jausmus, kai klajū
nai ir benamiai su džiaugsmo 
ašaromis sveikinome Laisvės 
statulą. Čia sukūrėme naujas 
šeimas, užauginome vaikus ir 
be atvangos kovojome už Lie
tuvą. Todėl dabar, kai ji bando 
atsistot i ant savų kojų. 
nediktuokime jai įstatymų, 
nesunkinkime vyriausybės dar
bų, tik kiekvienas individualiai 
rūpinkimės savo reikalais. 
Vienas bandys atgauti savo 
nuosavybes, ki t i pageidaus 
pilietybės, jei pasiryš nutraukti 
ryšius su išeivijos metais gyven
tais kraštais ir pastoviai apsi
gyventi Lietuvoje. Lietuva, kaip 
ir kiekviena kita valstybė, nori 
lojalių ir naudingų piliečių. 
Kiekvienas išeivis gali laisvai 
lankytis Lietuvoje, atostogauti, 
vasaroti, varyti prekybą, daly 
vauti kultūriniame gyvenime. 
Išeivių rašytojų knygos jau 
masiškai leidžiamos. Išeivijos 
menininkai, muzikai, pedago
gai, vers l in inkai nuolatos 
keliauja į Lietuvą, savo talentu, 
žiniomis ir darbu jai padėdami 
ekonomiškai sustiprėti ir ,,suva 
karėti". Argi to nepakanka? Tik 
prisiminkime senesnę išeivijos 
kartą, įsikūrusią Amerikoje dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Kai Lietuva atgavo nepriklau
somybę, Amerikos lietuviai 
visokeriopai rėmė Lietuvą, joje 
lankėsi, viešėjo, atostogavo, bet 
neatrodo, kad jų didelė dau 
guma būtų sugrįžusi į savo 
tėviškes pastoviam apsigyveni
mui. 

Kaip ten bebūtų, džiaukimės 
turėdami nepriklausomos Lie 
tuvos darbščią vyriausybę ir 
savo kritika nesunkinkime jos 
ir taip nelengvo darbo. Ilgus 
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Vytautas Starinskas. „Vermont Sunday Madine" foto korespondentas 'dešinėje*, grįžęs iš Lietu 
vos kalbasi su JAV prezidentu (ieorge P -'>. Kennebunkport. Maine. 

BOSTONO ŽINIOS 
LIETUVOS PRIMADONNA 
PABALTIJO KONCERTE 

Pabalt i jo draugija ve r t a 
pagarbos ir padėkos, kad ruošia 
koncertus gerose koncertinėse 
salėse. Šįmet lapkričio 3 dienos 
koncertas buvo First and Se-
cond Church of Boston, salėje 
kuri tiko Lietuvos operos solis
tei ir Vilniaus konservatorijos 
profesorei Gražinai Apanavičiū-
tei. Jos akompaniatorius, Vytas 
Bakšys yra puikus profesionalas 
pianistas ir kompozitorius: j is 
šiuo metu dėsto Amerikoje pra
garsėjusiame Tanglevvood. 

Solistė atliko 24 kūrinius. Šį 
koncertą pavadinčiau akademi
niu koncertu, nes jis klausyto
jui atskleidė pagrindinius mu
zikinius laikotarpius — 17 
šimtmečio baroką, klasinį perio
dą, romantine muziką ir 20 
šimtmečio lietuvių kompozito
rių kūrinius. Tokio ilgio ir 
pobūdžio koncertą galėjo atlikti 
daug metų operoje dainavusi so
listė dėsianti Vilniaus konser
vatorijoje. Gražinos Apanavičiū-
tės balsas yra lygus, ištemptas 
ka ip metalinis siūlas, didelis, 
t inkantis ypač Wagnerio ope 
roms atlikti. Technikiniu atžvil
giu Gražina buvo meistrė. Jos 
dinamikai pastatyčiau klaustu
ką, pianissimo pasigedo ne 
vienas klausytojas,ir jos aukš
tų gaidų ėmimas buvo per stai
gus. Tai tik mano nuomonė, ku
ri gali būti asmeninė, nes salėje 
esantys klausytojai soliste 
žavėjosi. 

Koncertą dainininkė pradėjo 
Alessandro Scarlatti „Son tutto 
duo". Sekė Antonio Caldara 

dešimtmečius kovoję už nepri
klausomybės teisę Lietuvai, r 
dabar neverskime jos paklusti I 
mūsų pageidavimams. Tam ne
turime jokios moralinės teisės. 
Kai mūsų tėvynainiai kentėjo 
baisią vergiją, mes gyvenome 
laisvėje, todėl jiems tenka Lie
tuvos sprendinių privilegijos 
k a i p t e i sė tas a tp i ldas už 
ištverme, drąsa ir kovą. 

„Alma dei core", Alessandro 
Stradella Pieta signore" ir 
Luigi Luzz ..Ave Maria". 

18 amžiaus klasikinis stilius 
ieškojo ••akoje grožio, griežtai 
laikydamasis taisyklių, griežto 
ritmo, proporcijos, susilaikyda 
mas nuo emocijų. Grožis buvo 
pačioje nuHkoje. Solistė lyg 
sutverta klasiniam stiliui: jos 
laikysena stėnoje santūri, rim
ta, toks ir halso tembras. Iš 
klasinio stHiaus Apanavičiūte 
klausytoją nuvedė i modernujj 
stilių, kuro esmė yra nauju 
būdų ieškojimas; sugriovus se
nas taisykla, ypač davus lygias 
teises disonansams, chromati 
niems ėjimams, sugriovus tona
cijas. Moderniajai muzikai at
stovavo Jumis Juozapaitis, at
liekant jo ..Diemedžiu žydėsiu", 
„Vakaras j':'oje". „Saulės kūdi
kis". ..Sau'ė kelias.*" „Alyvos". 
Tai ciklini^ veikalas, reikalaująs 
stiprios dinamikos, originalus. 
Sekė trijų iietuvių kompozitorių 
arijos iš ja operų. Eglės arija iš 
operos „Pilėnai", Vytauto Klo
vos, Daiios arija iš operos 
„Dalia" . Balio Dvariono ir 
Gražinos arija iš operos „Graži 
na" Jurgi" Karnavičiaus. Solis 
tė tas arijas atliko puikiai. 

Po pertraukos išgirdome iš 
trijų romantinio stiliaus operų. 

„Ritorna. vincitor" iš operos 
„Aida". Giuseppe Verdi. Suicido 
arija iš operos „La Gioconda" 
Amilcare Ponchielli, „Dich 
theure Halle" arija ir operos 
Tannhauser, kompozitorius Ri-
chard Wagner. 

Liaudies daina neša pasiten
kinimą ir džiaugsmą mums 
visiems. Soliste dovanojo mums 
keturias liaudies dainas. „Kad 
aš našlaitėlė" harmonizuota 
Aleksandro Kačanąusko. „Oi 
užkilokit va r t e l i u s " , har
monizuota Balio Dvariono, 
„Malda" Felikso Bajoro, „Ant 
kalno karklai siūbavo liaudies 
daina, harmonizuota Vytauto 
Juozapaičio. Salia liaudies 
dainų solistė pasirinko keturias 
originalias mūsų kompozitorių 
dainas. „Daina apie Nemunėli" 
— Juozas Tallat-Kelpša, „Vilne
lė" Aleksandras Kačanauskas, 
„Tėvynė Lietuva". Algiman
tas Bražinskas, „Baltų beržų 
kalva". Algimantas Raudoni
kis. Klausytojams ilgai plojant, 
solistė atliko dar vieną Griego 
veikalą. Pianistas Vytas Bakšys 
meniškai akomponavo solistei. 
Solistė paliko malonų įspūdį, 
supažindino klausytojus su įvai
riaspalve programa ir parodė 
mūsų tėvynės kompozitorių 
kūrinius. 

E l e n a V a s y l i ū n i e n ė 
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KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINAME DRAUGUS 

IR PAŽĮSTAMUS. 

Tegul šventiška nuotaika, gera sveikata ir 
visokeriopa laimė lydi ir per 1992 metus! 

Irena ir Leonas Kriaureliūnai 

DĖMESIO 
visiems norintiems susigrąžinti 

iš l ikusį nekilnojamąjį turtą 
L I E T U V O J E ! 

1 9 9 1 m e t ų b i r ž e l i o 1 8 d i e n ą i i l e i s t u L I E T U V O S 
R E S P U B L I K O S Į S T A T Y M U , l i e tuv ia i n o r i n t y s s u s i g r ą ž i n t i 
Išl ikus! n e k i l n o j a m ą j į turtą L i e t u v o j e , k a i p : 

1. Žemę 
2. Miškus 
4. Okinius-komercinius pastatus 
4. Gyvenamuosius namus 

TURI BŪTINAI P A D U O T I prašymus dėl turto atgavimo iki 1 9 9 1 
m e t ų g ruodž io 3 1 d i e n o s . 

Šiuo skubiu reikalu jums gali patarnaut' J u r i d i n i A g e n t ū r a 
„JusCr n L i e t u v o j e ir jos atstovai Kanadoje. Visi dokumentai pri
statomi i vietines savivaldybes, pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 
dienas mjo jų užregistravimo Suinteresuoti asmenys p rašomi 
kreiptis 

t e l . ( 4 1 6 ) 7 6 7 - 8 7 1 1 
F A X ( 4 1 6 ) 5 3 6 - 1 2 6 3 T o r o n t e . 

TIE AL ESTĄ TE 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimą? 
• MLS. Kompiuterių i; FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas vel t" ' 
• Perkame ir Parduodame Manus, 
• Apartmentus ir Žeme 
• Pensininkams Nuolaida 

FOR RENT. 

Marquett« Parko rajone išnuomojamas 
naujai remontuotas 2 irney. kambarių butas 
II aukšte Pageidauja i Janiu, /nonių 
Nuoma pigi — $285 + utililies fe'rautis 
t«4., 312-434-0566. 

Išnuomojamas Brighton Pfc. saulėtas 4 
kamb. butas, pirmame Tikite S380 r 
mėn su šiluma Kre'p'is po 6 vai. vi»ka»o. 
tol. 312 890-1877 arba 315! 247-3777. 

F O R S A L F 

NAUJIENA! Parduodamas <•• *r 
slas Lietuvos gintaras; 
karoliai, žiedai Aušros Vartų M •••.• s 
gintarinė mozaika. gMariniai bei Merus 
tuoti paveikslai. įvairus lino audimą* r t ( 
statome drbapasiunčiame Kreiptis M 

708-656 6599 

DAVJO FAINHAUZ; 

*i 
?<m 

tLiniUANIANS/r 

^*M 
LITHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Identity. knyga 
anglu kalboje, šis d r. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuviu imigrantu 
Amerikoje etnine identiliKacija 
užpildo spraga, kuri egzistavo 
lietuviu istorijos moksluose, 
svarstant lietuviu tautinės sąmo
nes vystymosi eiga. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuviu imigracijos vaidmuo, ku 
riant nepriklausoma Lietuvos 
valstybe. 

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta išloti 
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuviu Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois qyventojai 
dar prideda 1.20 do' v l̂«t«į*>«= 
mokesčio. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago. II 60629 

R* AL t STATE 

• LB 
* i . 

. 

BELL BACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. K«d7le A v t . , 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

(312) 7 7 8 2 2 3 3 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų piikimas ir pardavimas 
• M L S kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

L l 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, ReaUcr 
Irena Bllnstrublenė. 

ReaUcr Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax, 

5953 S. Kedzle Ave. 
Te*. 436 7878 

HELP VVANTED 

Reikalingi sluvėjal/os kasdieninių 
suknelių siuvimui iš sukirptu medžiagų 
Užmokestis nuo išdirbto (akordinis) Kreip
tis 312-868-9236. Kalbėti lenkiškai arba 

:ai . Paliki' žinia, (message) 

MISCELLANEOUS 

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

T e l . 376 1882 ar 376-5996 

tr»o/0—20%—36** pig>au mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir autornob'lio 
>as mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V * VVest 9 5 t h S t r e t 

Tel. - (708) 424-8654 
• . . - - 7 ->u i 9 u ; j « « 

E L E K T R O S 
ĮVFOIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu ( Ivcigos miestolewl""ą Dirbu ir 
uMties'y Ujitu greitai, ya/antuoiai ir sąži
ningai 

312-77^-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

• - — , — . _— * ——• m a 

Ar Jus patenkinti savo drauda Ir Inves
tavimą**7 Paskambinkite rr patygmfcK*. 
Gal m»" ualrsime sutaupyti jums pinigų 

Angolė Kavakas 
(708) 579-5585 arba (708) 257-8652 

Tiudential-^5> 

KVALIFIKUOTA PLAUKŲ 
KIRPĖJA 

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

Kreiptis Adelė 708-599-3472 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis Į Hermis Deckys 
T«4. * 8 * ««?4. Nuo 8 ryto Iki • * . « . 

Kalbėti lietuviškai 

Siunčiame į Lietuvą 
maisto paketus nepasitutintiprns ir neturintiems giminiu Amerikoje. 
Labdarių S ą j u n g o s konteineris išvyksta gruodžio pabaigoje, su 
pieno milteliais kūdik iams, mais tu va ikams, kepimo aliejumi ir 1.1. 

Norintys prisidėti prie šios siuntos, aukas gali siųsti šiuo 
adresu -

L i l h u a n i a n C a t h o l i c C h a r i t i e s 
2 6 3 6 W . 7 1 S t r e e t 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

Gal i te nurodyt i , kokio miesto . .Car i tas" organizacijos skyriui per
duoti nusiųstą mais tą 

LIETUVIAI, KURIE TURI 
LIETUVOJE TURTĄ 

IR NORĖTŲ VĖL ATGA'HI SAVO SODYBAS. ŪKIO 
ŽEMES. KAIMUS, MIŠKUS, DVARUS, NAMUS MIESTE, IR 
NAMUS KUR KITUR 

PRAŠAU KREIPTIS I 
KA7 IMIFRĄ H^MAMAUSKĄ 
LOS ANGELES (213) 662-3963 



Sen. Judy Bar Topinka, Illinois valstijos 
Lemonto lietuviams. 

atstovė, didelė lietuvių draugė, kalba 
Nuotr. J . Tamulaičio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Sunny Hills, FL 
P I R M O J I PAŽINTIS SU 

N A U J U VYSKUPU 

Ne kartą teko rašyti apie 
vyskupą Keith Symmons, Tal-
lahassee-Pensacola vyskupijos 
valdytoją, kurį radau j Sunny 
Hills persikėlęs. Jis mus lanky
davo kasmet, ir daugiau negu 
po kartą. Kai maždaug prieš 
metus jį iškėlė kitur, naujasis 
vyskupas ilgai neturėjo progos 
į Sunny Hills užsukti. 

Pagaliau naujasis vyskupas 
John M. Smith čia atvyko 
lapkričio 30 d. ir su Šv. Teresės 
parapijos tikinčiaisiais praleido 
keletą valandų. Iškilmės prasi
dėjo Kalvari jos (Calvary) 
katalikų kapinėse, kuriose jau 
guli kelios dešimtys apylinkės 
gyventojų, daugiausia lenkų ir 
lietuvių, bet vietos yra dar 
keliems tūkstančiams. Buvo 
šilta, apniukusi diena ir oro 
pranešėjai skelbė lietų. Gal 
todėl pastatyta palapinė, kurio
je, koncelebruodamas su berods 
aštuoniais kunigais, vyskupas 
laikė Mišias ir pasakė penkių su 
puse minučių pamokslą. Pasi
rodo, geram kalbėtojui per 
penkias minutes galima labai 
daug pasakyti. Pirma pasi 
džiaugė, kad Šv. Teresės parapi
joje gausu lenkų, kad pa ts 
klebonas Francis Szczykutovricz 
irgi lenkas ir kad lenkus jis 
branginąs, nes jis davė pasku
t in į popiežių Joną Paul ių 
II. Antras komplimentas buvo 
mums, lietuviams. Mus irgi 
lygiai vertinąs, nes jo viena 
sesuo ištekėjusi už Pennsylvani-
jos lietuvio, kurio pavardė 
Jakštys (ištarė taip, kaip mes 
tariame, tad veikiausiai j is 
rašosi Yakshtys ar pan., o gal ir 
rašosi mūsiškai, bet vyskupas 
moka ištarti svainio pavardę). 

Antroji iškilmių dalis ta i 
neseniai įrengto varpo ir prieš 
metus užbaigtos salės šven
tinimas. Varpinę pašventinus, 
nematomas, nejudantis varpas 
ėmė labai skardžiai gausti. Salę 
šventinant, iškilmes stebėjome 
iš parapijos kiemo, nes lietus 
taip ir neišdrįso prapliupti... 

Įdomiausia dalis buvo vaišės. 
Padėjęs ganytojo lazdą ir litur
ginius drabužius, per kelias 
minutes jis salėje atsirado su 
juodu švarkeliu ir koloratka. 
kaip kiti kunigai. Kaire ranka 
kišenėj, dešine sveikinosi su 
atėjusiais jį pagerbti. Buvo, 
tiesa, garbės stalas, bet garbusis 
svetys ėmė į rankas lėkštę ir 
stojo į eilę patiekalų prisikrauti. 
Žinoma, eilėje pirmas, nes 
klebonas ir kunigai už jo stojo. 
Pavalgius ėjo nuo stalo prie 
stalo, mus kalbino, juokavo. Kai 
pasisakė esąs airis, priminiau 
šimtmečio pradžios istoriją, kai 
airiai angliakasiai su lietuviais 
ir lenkais Pennsylvanijoj kar tu 
vargo. Pasakiau: „Per piknikus 
ir ge r a i pas imušdavo!" 
Vyskupas: „Turbūt lietuviai ai
riams gerai įkrėsdavo?" Aš 
svečią pagerbdamas: „O ne. 
airiai lietuvius supliekdavo!"... 

Turbūt klebono pasamdytas, 
vyskupą sekiojo fotografas. 
Svetys "fotografavosi ne tik su 
prisigretinusiais, bet kvietė prie 
savęs ir atokiau sėdinčius. Kai 
klebonas mane jam pristatė 
kaip lietuvių korespondentą, 
vyskupas prašė, kad atsivesčiau 
prie jo žmoną ir su abiem nusi
fotografavo. Tik kol kas nuo
traukų dar nemačiau... 

Vėliau klebonas pasakojo, jog 
vyskupui Šv. Teresės žmonės 
labai pat ikę ir pažadėjęs 
dažniau lankytis. 

Alfonsas N a k a s 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brooklyn, N.Y. 
VALDYBOS 
PASIKEITIMAS 

Gruodžio 11 d., trečiadienį, 7 
v.v. Kultūros Židinio posėdžių 
salėje buvo sušauktas specialus 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos buvusios ir 
naujai išrinktos valdybos posė
dis. Posėdyje dalyvavo ir LB 
apylinkių vadovaujantieji asme-

n . . i j : : . i . : i — i — ; 

perleidimas naujajai valdybai, 
kuri buvo išrinkta apygardos 
suvažiavime lapkričio 16 d. 

Posėdį atidaręs išeinantis pir
mininkas Vytautas Alksninis 
ir pasveikinęs susirinkusius 
kalbėjo: ..Man buvo privilegija 
ir garbė, per trejus ir puse metų 
vadovauti New Yorko apygar
dai, laikai buvo labai svarbūs. 
Aš pagal savo sumanumą, laiką 
ir išteklius, kiek galėdamas, 
stengiausi man uždėtas parei

gas ir darbą tinkamai atlikti. 
...Darbai, kurie buvo įgyvendin
ti, yra ne mano, bet mūsų visų. 
Be jūsų pagalbos ir jūsų entuzi-
jazmo nebūtume tų darbų nu
veikę. Labai džiugu, kad mūsų 
kadencijoje įvyko svarbiausias 
dalykas — Lietuva tapo laisva 
ir nepriklausoma. Mes tuo 
galime didžiuotis, nes to tikslo 
siekiant nuošaliai nestovėjome. 
Manau, kad naujoji valdyba 
įsijungs į darbą, nes dabar Lie
tuvai nepaprastai daug reika
linga įvairios pagalbos". 

Kreipdamasis į naująjį valdy
bos pirmininką Kęstuti Miklą 
kalbėjo: „Aš tikiu, kad jūs lygiai 
taip pat sumaniai ir energingai 
dirbsite su savo valdyba, kaip ir 
mano valdybos nariai man pa
dėjo. Aš jums linkiu geriausios 
sėkmės"! 

Vytautas Alksninis, ištiesęs 
ranką Kęstučiui Miklui, paža
dėjo savo talką. 

Kęstutis Miklas, padėkojęs už 
linkėjimus, patikino, kad jis ir 
jo valdyba Malvina KliveČkienė, 
Linas Šidlauskas, Paulius Jur
kus, Vincas Blažaitis, Raimun
das Sližys ir Kęstutis Bileris 
stropiai ir sąžiningai atliks 
jiems patikėtas pareigas. 

Šioje vietoje tenka atkreipti 
dėmesį į Kęstučio Miklo plačią 
visuomeninę veiklą. Jis yra pir
mininkas Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 126 kuopos ir 
New Yorko Šaulių kuopos. 
Buvo narys senosios apygardos 
valdyboje ir ėjo vicepirmininko 
pareigas renginiams ir specia
liems reikalams. Taip pat yra 
korespondentas lietuviškos 
spaudos reikalams Jungtinėse 
Tautose. 

Vytautui Alksniniui buvo 
į teikta Juozo Polio knyga-
albumas „Gimtoji mūsų žemė". 
Visi posėdyje dalyvavę toje 
knygoje pasirašė. 

Vytautas Alksninis,padėkojęs 
už dovaną, žymėjimų lakštais 
apdovanojo šiuos asmenis: 
Gediminą Rajecką, Ramutę 
Česnavičienę, Kęstutį Miklą, 
Romą Kezį, kun. Pranciškų 
Gedgaudą, OFM., Vytautą 
Žuką, Juozą Kazlą ir Raimundą 
Sližį. Panašų atžymėjimą yra 
gavę Paulius Jurkus ir Malvina 
KliveČkienė. 

Po posėdžio buvo skaniai 
pasivaišinta senojo ir naujojo 
pirmininkų paruoštomis vaišė
mis. Čia buvo net ir lietuviškos 
duonos ir skilandžio. Tuos pro
duktus, grįždamas iš Lietuvos, 
atsivežė Vytautas Alksninis. 

P . Palys 

PADĖKA 
A.tA. 

JUOZAS TAKULINSKAS 
Mano mylimas Vyras mirė 1991 m. lapkričio 23 d. Čika

goje. Buvo palaidotas lapkričio 26 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkoju kun. klebonui J. Kuzinskui už maldas 
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir velionio 
palydėjimą j Amžino Poilsio vietą. 

Dėkoju dr. Ed. Razmai ir gydymą ligoninėje, aplankiusį 
velionį namuose ir koplyčioje. 

Nuoširdi padėka solistei D. Stankaitytei už gražų 
giedojimą. 

Dėkoju visiems jį aplankiusiems koplyčioje, už aukas šv. 
Mišioms ar šeimos nuožiūrai. 

Ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui D. Petkui 
už rūpestingą patarnavimą 

Nuliūdę: žmona Juzė ir kiti giminės. 

A.tA. 
JADVYGAI JASIŪNIENEI 

Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos 
dukrai LORETAI JASIŪNAITEI, kuri šiuo metu 
svečiuojasi Amerikoje, broliams MATUI ir VYTAU
TUI JASINEVIČIAMS, seseriai GENEI JASINEVI-
ČIŪTEI ir visiems giminėms bei artimiesiems. 

Rita Darienė 
Bronė Rusteikienė 
Juozas ir Teresė Kasparai 
Bernardas ir Birutė Vindašiai 
Kazimieras ir Katrytė Valiai 

Iš tavo rankų pražydėjo gėlės. 
Išsiskleidė gražiausi pumpurai, 
Dabar Aukščiausio Sutvėrėjo Soduos, 
Gerėkis amžiais, deimantų žiedais. 

PADĖKA 
Mūsų Mama, Močiutė ir Teta 

A.tA. 
ADELĖ BUDZYTĖ 

DUOBLIENĖ 
Skaudžiai įsibrovėlio sumušta, mirė š.m. lapkričio mėn. 

12 d. Palaidota lapkričio mėn. 16 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Chicagoje. 

Dėkojame Adelės jaunystės draugams, kunigams; kun. 
Kidykui už lankymą ligoninėje ir namuose, už gedulingas šv. 
Mišias ir ypatingą pamokslą, apibūdinusį velionės gyvenimą 
ir už palyėjimą j kapines. Kun. Mažrimui už dalyvavimą 
bažnyčioje ir pravedimą giesmių kapuose. 

Dėkojame vargonininkui ir sol. Jonui Vazneliui už taip 
įspūdingas giesmes. 

Ypatinga padėka Adelės ir mūsų draugams, atsilankiu
siems į laidotuvių koplyčią. 

Taip pat dėkojame visiems, taip gausiai dalyvavusiems 
laidotuvių Šv. Mišiose, Marąuette Parko bažnyčioje. 

Ačiū visiems už gražias gėles, už paaukotas šv. Mišias ir 
pareikštas užuojautas asmeniškai bei raštu. 

Dėkojame jauniems karstanešiams, išpildžiusiems 
velionės norą. 

Taip pat dėkojame laidotuvių direktoriui James Jaeger 
už ypatingai gerą ir rūpestingą patarnavimą. 

Mes Jūsų visų niekada nepamiršime. 
Sūnūs ir dukterėčia su šeimomis. 

PADĖKA 
Šių metų spalio 9 d. Amžinybėn iškeliavo mano brangi 

žmona 

A.tA. 
JULIJA RUTELIONIENĖ, 

skausme palikusi mūsų sūnų Algimantą su šeima ir daugelį 
liūdinčių širdžių abejose Atlanto pusėse. 

Amžinam Poilsiui sugrįžo į savo Tėvų laisvą žemę, ir 
lapkričio 11d. palaidota Kauno kapinėse, šalia savo sesutės 
Genovaitės ir jos vyro Vytauto Valiukevičiaus. 

Dėkoju visiems už užuojautas, už maldas, už užprašytas 
šv. Mišias, už aukas religinėms. Labdaros ir tautinėms or
ganizacijoms ir už paramą mūsų Ambasadai Vašingtone. 

Ypatingai dėkoju Nijolei Kuprėnaitei-Shattelry ir Sheila 
Būreli už neįkainojamą paramą tokiu sunkiu ir skausmingu 
laiku Jos buvo arti, kai mums pagalba buvo reikalinga. 

Dėkoju Marytei ir Jonui Vaitkams už suorganizavimą ir 
pravedimą pamaldų Šiluvos koplyčioje, Vašingtono bazilikoj; 
kun. Kastyčiui Ramanauskui už šv. Mišias ir turiningą 
pamokslą bei visiems, gausiai dalyvavusiems velionės 
pagerbime. 

Dėkoju gerb. Stasiui Lozoraičiui, Lietuvos Ambasadoriui 
Vašingtone, asmeniškai sutvarkiusiam dokumentus, reikal
ingus velionės palaikų pervežimui į Lietuvą. 

Galiausiai dėkoju visiems, labai skaitlingai daly
vavusiems pamaldose Vytauto Didžiojo bažnyčioje Kaune, už 
jaudinančias choro ir Stygų orkestro melodijas, už daugybę 
gėlių ir už parodytą meilę ir nuoširdumą velionei ir jos 
artimiesiems. 

Miela Julyte, ilsėkis ramybėje, o Dievas teatlygina vi
siems, bet kuo prisidėjusiems prie Tavo pagerbimo. 

Giliai nuliūdęs 
Tavo Vyteli . 

Mielai Motinai ir Močiutei 

A.tA. 
ONAI IZOKAITIENEI 

atsiskyrus su šiuo pasauliu, dukter ia i DANUTEI, il
gametei „Grand ies" ansamblio komiteto narei su 
šeima, vaikaičiams: VIKTORUI, JULIJAI, STEPUI, 
RASAI ir k i t iems art imiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir da l inamės skausmu. 

Jaunimo tautinis ansamblis 
„Grandis" 

Brangiam Vyrui, Tėvui ir Seneliui 

A.tA. 
STASIUI MICKEVIČIUI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame ADOMĄ, TADĄ, 
STASĮ ir visą MICKEVIČIŲ-MICKŲ šeimą. 

Kazys ir Mara Almenai 
Danutė Cunnigham 
Algimantas ir Teresė Landsbergiai 

DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. gruodžio mėn. 18 d. 

A.tA. 
JONAS STOČKUS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Park apylinkėje. 
Mirė 1991 m. gruodžio 16 d 12 vai. dieną, sulaukęs 85 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime seserys: Terese Alenskienė, 

vyras Jurgis ir šeima Lemont. IL ir Petronėle Abromaitienė. 
vyras Karolis ir šeima Toronto, Kanada. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, gruodžio 18 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 19 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę seserys ir jų šeimos. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
ROZALIJAI ŠILIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų bu v. pirmininką 
ir revizijos komisijos narį, jos sūnų VYTENĮ su šeima. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. gruodžio mėn. 18 d. 

x Kun . R i č a r d a s Puken i s , 
Panevėžio Švč. Trejybės ir 
Uliūnų Kristaus Dangun Žen
gimo parapijų administratorius, 
kreipiasi} lietuvius Amerikoje, 
ypač į panevėž i eč ius , pra
šydamas padėti jam įsigyti 
vargonus. Jis yra atnaujinęs tris 
bažnyčias. Jo adresas: Sodų 3, 
5300 Panevėžys, Lithuania. 
Šime reikale tarpininkauja 
Marijonų provinciolas kun. V. 
Rimšelis. 6336 S. Kilbourn 
Ave., Chicago. IL 60629. Aukas 
galima rašyti Marijonų vardu 
(Marian Fathers). Tokios aukos 
nuskaitomos nuo taksų. Tiesiai 
čekius siųsti į Lietuvą dar 
negalima. 

x Advento seminarų pasku
tine paskaita vyks šį sekma
dienį, gruodžio 22 d., po 11 vai. 
lietuviškų Mišių Šv. Antano 
parapijoje Cicero. 111.. Kalbės 
ekonomistas Jonas Pabedinskas 
tema „Encilikos ir Lietuvos 
ūkio reformos", daugiausia 
dėmesio kreipdamas į naujausią 
pop. Jono Pauliaus II encikliką 
, .Centesimus a n n u s " . Visi 
kviečiami atvykti ir jaukioje 
adventinėje nuotaikoje išgirst; 
minčių, kurios padės mums 
geriau suprasti savo pasaulie
tišką krikščionišką pašaukimą 
taisyti Viešpačiui kelią. 

x Atei t ininkų kūčios — sek 
madienį, gruodžio 22 d. 3 v. p.p. 
JC didžiojoje salėje. Vietas 
rezervuoti reikia skambinti jau 
dabar Valeri jai Žadeikienei 
708-424-4150. 

(sk) 
x Naujų Metų pokylis, kurį 

rengia Lietuvių Opera, įvyksta 
Jaunimo centre gruodžio 31 d.. 
7:30 vai. vak. Dar galima užsi
sakyti vietas pas to pokylio 
šeimininką Ju rg į Vidžiūną, 
p a s k a m b i n u s jo telefonu 
312-767-5609. J i s teikia visas 
informacijas ryšium su Naujų 
Metų baliumi, kurio metu bus 
svečių mašinos saugojamos 
policijos. Kviečiame dalyvauti ir 
tuo padėti mūsų Operai šį 
pavasarį pastatyti naują operą. 

(sk) 

x K a m siųs t i per paštą, 
jei BALTIA E X P R E S S siun 
čia du kartus greičiau, daug 
pigiau ir pristato siuntinius 
į namus. Tik 90 et. už svarą. 
Galima siųsti nauja ir nau 
dota. Bal t ia E x p r e s s Co., 
3782 W. 79 St. , Chicago, IL 
60652, tel. 1-800-SPARNAI. 
1-800-772-7624. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2M9 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal suMtarima 

Advokatas Jonas Cibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo ^ iki 7 va! vak 
Še^tad 9 v.r iki ! vai d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave. . Ste . 18-2 
Hinsda le . IL 60621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Dr. Antanas G u d a u s k a s , 
iškviestas iš Lietuvos prof. Jor
dano Philips, dalyvavo gineko
logijos pasauliniame kongrese 
Las Vegas, Nevadoje. Dabar, 
būdamas Chicagoje, lydimas E. 
Radvilienės, lankėsi „Drauge", 
kur susipažino su laikraščio 
spausdinime technika bei reda
gavimo darbu. 

x Nijolė Sadūnaitė, didelė 
kovotoja už Lietuvos ir lietuvių 
laisvę, buvusi Sibiro tremtinė, 
gavusi Pranciškonų universi
teto, kuris yra Steubenville. 
Oh... medalį „Poverello", atsiun
t ė kalėdinius sve ik in imus 
, . D r a u g o " redakcijai iš 
Clevelando. kur šiuo metu 
laikinai gyvena. 

x Lietuvių išeivijos operos 
laimėjimo bilietų terminas bai
giasi šiais metais gruodžio 31d . 
Iki tos datos turi būti sugrąžin
tos tų bilietų šaknelės, kad jos 
galėtų būt i įdėtos į traukimo 
i atą. Grąžindami t a s šakneles, 
dar ir savo pinigine auką pridėjo 
Aldona ir Vincas Šmulkščiai iš 
Chicagos. Mykolas Manomaitis 
iš Bostono, Ma., Viktoras Chai-
nas iš Naples. Fl., Eleonora ir 
Mečys Valiukėnai iš Chicagos, 
Joana ir Romanas Drukteiniai 
iš Omahos, Ne., dr. Irena Kuras 
iš Chicagos, dr. V. Dubinskas iš 
Chicagos, Ilona Baranauskas iš 
So. Boston. Ma., Albina ir Liu
das Ramanauskai iš Oak Lawn, 
II., Dana ir Ray Norvaišos iš Au
roros, II.. dr. Augustinas Laucis 
iš Mt. Olive. II. ir Cecilija Bal
sys iš Redford, Mi. 

x Margučio rengiamas Lie
tuvoje išga-sėjusio ..Jonio" an
samblio koncertas bus 1992 m. 
vasario 2 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visi kviečiami. Mar
gučio raštinėje priimami telefo
niniai bilietu užsakymai, tel. 
312-476-2242. 

x J ū s ų giminės iš Lietuvos 
_ » i . _ i _ A T?rtr\T?r A T I T : XT . . 
iiLv^yivsLa rvj^nv^r L*.yj i <J 4 r<ievv 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Impor t -Expor t 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą: siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
I M P O R T EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, I L 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. p.p., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 
x Ta lman Deli sveikina Sv. 

Ka lėdų šventėje , ir l inki 
sveikų ir lietuviškai darbingų 
1992 metų Kviečiame apsilan
kyti ir pasirinkti mūsų gaminiu 
Jūsų Kūčių ir Kalėdų stalui. 
P r i imami užsakymai telef. 
312-434-9766. Talman Deli dar
bo valandos: kiekvieną diena 
nuo 8 v.r. iki 6 v.v. Sekmr ė-
niais nuo 9 v.r. iki 2 v. p.p. 
Kūčių dieną, gruodžio 24 d., nuo 
8 v.r. iki 4 v.p.p. Kalėdų dieną 
— uždaryta. 

Sveikiname ir linkime gerų 
švenčių! 

(sk.) 
x NIDA, delikatesų par 

duo tuve . 2617 W. 71 St., tel. 
312^76-7675, Kūčių ir šv. Ka 
iėdų stalui kviečia jus užsi
sakyti įvairių maisto gaminių: 
kimšta lydeka, žuvys pomidorų 
padaže, įvarios silkės, stintos, 
rūkytos žuvys, ungurys. Didelis 
pasirinkimas mėsos patiekalų 
bei vyniotinių. Saldumynų sta
lui: tortai, sausainiai, eglutės, 
grybukai, šližikai. su aguonų 
pienu, kisielius ir kt. gaminiai. 
Darbo vai.: 8 v.r.—6 v.v. Par
duotuvė bus atvira: sekmd., 
gruodžio 22 d. ir pirmad. gruo
džio 23 d. Kūčių dieną dirbsime 
iki 4 v p.p. Skanių švenčių jums 
linki NIDOS savininkai! 

(sk.) 

x Saviems vaikams, drau
gams, pažįstamiems ir jaunoms 
šeimoms geriausia kalėdinė 
dovana yra užsakyti laikraštį ar 
padovanoti lietuvišką knygą. 
Jei užsakysit „Draugą", jis 
lankys visus metus penkis kar
tu per savaitę, ir jaunimas 
prisimins savo artimuosius ar 
tėvus. 

x Audr ius Polikaitis studi- . 
juoja Illinois Institute of Tech
nology ir ruošiasi daktaratui 
elektros inžinerijoje. Audrius 
yra dabartinis Moksleivių Atei-
tninkų sąjungos centro valdybos 
pirmininkas ir yra aktyvus 
Chicagos studentų ateitininkų 
draugovės narys. Draugovė 
ruošia Chicagos ateitininkų 
kūčias , ku r io s pras ideda 
sekmadienį, gruodžio 22 d., 3 
v.v. Mišiomis Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Audr ius 
rūpinasi, kad gražiai skambėtų 
tradicinės kalėdinės giesmės. 

x Marąue t t e Pa rko Lietu
vių namų savin inkų susi
rinkimas bus penktadienį, gruo
džio 20 d., 6:30 vai. vak. mokyk
los salėje. Bus valdybos 
rinkimai ir pranešimai. Po susi
rinkimo bus kalėdinis pobūvis. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. 

x Lietuvių Opera sveikina 
Kalėdų švenčių proga savo 
mecenatus ir rėmėjus, daini
ninkus išeivijoje ir Lietuvoje ir 
plačiąją lietuvių visuomenę, 
kuri lankosi mūsų Operos 
vieneto spektakliuose. Visiems 
linki taip pat laimingų ir sveikų 
1992 metų! 

x Adv. Povi las Žumbakis 
ir kolegos sveikina savo klien
a s ir visus lietuvius su šv. 
Kalėdom ir Naujaisiais Metais, 
linkėdami visiems laimingos ir 
linksmos ateities. 

x Antanas Šantaras , Tinley 
Park, 111., šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus, lin-
u: . . ; , . ; — ~ ; l , „ * — ~ ~ -

visus 1992 metus. Ta proga ski
ria auką „Draugui". 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX R E ALTORS, Rimas 
Stankus, tel . (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Norint p i rk t i bei parduo

ti sklypus a r namus, prašome 
kreiptis į Vy t . ar Genę Belec
kus , 540 A m b a s s a d o r Ct . 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel . 
904-773-3333. 

(sk) 
x Lietuviškos Kūčios Lietu

vių centre Lemonte šįmet įvyks 
penktadienį, gruodžio 20 d., 7:00 
val.vak. Prašome užsisakyti vie
tas iš anks to skambinant 
708-257-7134 arba708-257-71l4. 
Bus tradiciniai kūčių valgiai ir 
trumpa programa. Rengia JAV 
LB Lemonto apylinkė. 

(sk) 
x G. T. INTERNATIONAL, 

INC. p a r ū p i n a jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
H i l l s , I L 60457. T e l . 
708-430-7272. 

(sk' 

x KARGO Į LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS o ro 
linija į Rygą. Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 706-430-7334. 

(sk) 
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XALĖDŲ GĖLĖS 

Varpai Betliejun šaukia, 
Varpai Betliejun lydi, — 
Visam šviesiam pasauly 
Kalėdų gėlės žydi 

Laukai, miškai ir pievos. 
Klevai, berželiai, uosiai 
Baltais žiedais sidabro 
Jau šventei pasipuošė. 

Atlėks žirgais lediniais, 
Sparneliais greito vėjo, 
Apgaubs mūs baltą žemę 
Šventa naktis Betliejaus. 

Jau angelėliai gieda 
Aukštam skliaute parimę — 
Jau žemės Meilė gimė, 
Jau mūsų Džiaugsmas gimė. 

Varpai sutikt jį kviečia, 
Varpai visur jį lydi — 
Visam šviesiam pasauly 
Kalėdų gėlės žydi. 

Vytė Nemunėlis 

RAUPSUOTASIS 
(Legenda) 
(Tęsinys) 

Ta senutė turėjo vieną vaikai
tį (anūką). Tai sūnus jo vientur
čio sūnaus. Jis buvo labai 
ramaus ir kilnaus būdo. Visada 
nusileisdavo, kur tik buvo 
galima. Niekada jis nesijautė 
taip laimingu, kai turėdavo pro
gos padėti kokiam suvargusiam 
senam asmeniui, pamaitinda
mas pavargėlį , g indamas 
silpnesnį nuo stipresnio, užsto
damas teisų prieš neteisingą. 

Chan Kin Ling mokėsi gerai 
ir stropiai. Jis buvo gabus ir 
geros orientacijos. Didžiausias 
senutės troškimas buvo, kad jis 
liktų krikščioniu. J i išmokė 
vaiką visko, ką tiktai ji žinojo. 
J i jam pasakojo apie Jėzaus 
užgimimą tvartelyje, apie Jo 
pilną kančių gyvenimą, Jo žiau
rią mirtį ir apie Jo švenčiausios 
Motinos skausmus. 

— Močiute, jei aš ten būčiau 
buvęs, aš būčiau kovojęs prieš 
visus: žiaurius kareivius, bailų 
teisėją ir nedėkingus žydus, 
kurių daugybę taip dažnai gydė 
nuo apakimo, raupų ir kitų ligų. 

Jo balsas suvirpėjo, kai tarė 
žodį ,,raupų". Raupai toje 
apylinkėje buvo beveik 
kasdieninė liga. Tokio ligonio 
likimas baisus. Raupsuotuosius 
toje apylinkėje registruodavo, 
išdegindavo jų odoje neiš
dildomus ženklus. Juos sodin
davo į laivelius. įdėdavo mažai 
maisto, pastumdavo nuo kran
to į upę, uždrausdami jiems kur 
nors išlipti. Paskirdavo juos 
mirti badu. 

Berniukas dažnai pats savęs 
klausdavo, ar tai tiesa. Jis 
manė, kad stabai yra jo dievai 
(kiniečiai yra pagonys). Jam 
sunku buvo suprasti, kad visa 
tai, į ką tiki jo tėvai, visi 
kaimynai, turėtu būti klai
dinga. Giliausią įspūdį jam 
padarė jo močiut ;s kilnus ir 
malonus būdas. Vi M kiti seniai, 
kuriem? kartais patarnauda
vo, buvo šiurkštūs ir žiaurūs. 
Dažnai jį jie niekindavo, net ir 
tada, kada jis stengdavosi jiems 
įtikti ir padėti. Jie niekada 
nebūdavo patenkinti. Savo 
močiutei jis nepatikdavo t iktai 
tada, kai per skubiai viską da
rydavo, būdavo nepaklusnus, ar 

kai kada pameluodavo. Sis 
paprotys yra labai įprastas 
tarp kiniečių. 

Gera sėkla pradėjo leisti 
daigus jo širdyje. Ji turėjo 
išaugti į didelį medį ir atnešti 
gausius vaisius Viešpačiui. 

(Bus daugiau) 
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KALĖDOS 

Šiais metais taip pasitaikė, 
kad Kalėdos ir Naujieji Metai 
yra t rečiadieniais . Švenčių 
metu „Draugas" nedirbs ir 
tomis dienomis neišeis. Tuo 
pačiu metu ir „Tėvynės žvaigž
dutė" nepasirodys. Tad iš anks
to sve ik inu visus bendra
darbius, rėmėjus ir skaitytojus 
minėtų švenčų proga. Tegul Kū
dikėlis Jėzus laimina mūsų 
laisvą tėvynę Lietuvą ir gina ją 
nuo visų gresiančių pavojų. 
Tegul vienybė žydi ne žodžiais, 
bet ir darbais,ne vien Tėvynėje, 
bet ir išeivijoje. Vienybė yra 
pats didžiausias ginklas apsi
ginti nuo priešų. Vienybė yra 
stipriausias gerovės šaltinis. 
Vienybė y r a galingiausioji 
priemonė tautinės kultūros puo
selėjimui ir jos pasireiškimui už 
tėvynės sienų. Tegul šių švenčių 
visų šūk i s būna vienybė: 
šeimose, tautoje ir bažnyčioje! 

R e d a k t o r i u s 

GALVOSŪKIS NR. 56 

Pasiskaitę Šventąjį Raštą, at
sakykite į šį klausimą: „Kas 
buvo gimusio Kūdikėlio Jėzaus 
pirmieji lankytojai?" Parašykite 
plačiau. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 57 

Viena Azijos valstybė sukūrė 
savotišką meną, kur įvairiai 
lankstant popierių, gaunamos 
įvairios figūros. Parašykite, 
kuri valstybė ir kaip ta meno 
rūšis vadinasi? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 58 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIS NR. 59 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Eglutė papuošta dvylika įvai
rių papuošalų. Parašykite kiek
vieno papuošalo pavadinimą. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 60 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Ant vieno stiebo auga penkios 
gėlytės. Atrodo visos panašios, 
bet gerai įsižiūrėję, rasite 
kiekvienoje gėlytėje skirtumų. 
Pažymėkite kryžiuku ar dideliu 
tašku tas gėlyčių vietas, kuriose 
yra skirtumai. (5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

36 

EKEKHHEffiHSU 
KESSSKlUSESa 

Žvaigždė rodo kelią pieme
nėliui pas Jėzulį. Nuveskite jį 
tenai. (5 taškai) 

Atsiuntė Gaja Bublytė. 

Šiame pastate yra iš viso 40 
kambarių. Iš jų skirta 4 kamba
riai valgykloms, o likusieji 36 
skirti krautuvėms. 

GALVOSŪKIO NR. 39 
ATSAKYMAS 

Voveraitė 

Vaikų darželyje, erdviame 
narvelyje gyveno voveraitė. Vo
veraitė miegojo guolyje iš vatos. 

laipiojo medinėmis kopėtėlėmis 
ir graužė riešutus. Visi vaikai 
mylėjo voveraitę, o už visus 
labiausiai — Arvydas. 

Arvydas kasdien atnešdavo 
voveraitei obuolių ir riešutų. 
Kartą j i s pašėrė voveraitę i r su 
vaikais išėjo pasivaikščioti. Bet 
A r v y d a s pami r šo u ž d a r y t i 
narvelį. 

Voveraitė iššoko iš narvelio. 
Bešokinėdama po kambarį, ji 
nutraukė staltiesę, apvertė gėlę, 
s u d a u ž ė s t i k l i n ę , pal ie jo 
vandenį. O meškiuką nuo kėdės 
numetė ant grindų. Prisilakstę, 
pava rgo , užsinorėjo miego. 
Liuoktelėjo į narvelį, susirangė 
savo guolyje ir užmigo. 

Grįžo vaikai pasivaikščioję. 
Kas po kambarį siautė? Kas 
viską išvertė? 

— Tai voveraitė. Kokia ji 
negera! 

O kas iš tikrųjų negeras? 
N. Kal in iną 

G A L V O S Ū K I O NR. 40 
ATSAKYMAS 

Jonas Jonaitis pardavęs vieną 
daiktą uždirbo 25 procentus, o 
už an t rą turėjo 20 procentų 
nuostolio. Už skalbimo mašiną 
norėjo gauti 40 dol., gavo 50 dol. 
Už džiovintuvą norėjo gauti 
62.50 dol., o gavo tik 50 dol. Už 
abu da ik tus jis norėjo gauti 
102.50 dol., o gavo tik 100 dol. 
Taigi du su puse dolerio gavo 
mažiau, negu tikėjosi gauti . 

KONKURSAI 

ALB Švietimo taryba skelbia 
rašinių ir piešinių konkursus. 
Galite pradėti rašyti ir piešti 
dabar, o pasiųsti t ikr inimo 
komisijai ne vėliau 1992 m. va
sario mėn. 29 d. Sakoma, kad 
vėliau atsiųsti darbai nebus 
užskaityti ir negausite premijų. 
Premijos bus piniginės. Kokias 
gausite premijas ir kam konkur
so da rbus siųsti, sužinosite 
ki tame „Tėvynės žvaigždutės" 
numeryje. Dabar pasiskaityki
te konkursų taisykles. 

Raš in i a i : Rašiniai numatyti 
tokio amžiaus jaunimui, kurie 
lanko 7-8 skyrius pradžios lit. 
mokyklose ir visų klasių aukšt. 
lit. mokyklų mokiniams. Tema: 
„Lietuvos respublikos atgavimo 
procesas". Pasiskaitysite apie 
Sąjūdį, sausio 13 įvykius, Balti
jos kelią, Medininkus ir ki tus 
dalykus iš lietuviškos spaudos. 
Rašinėliai ne trumpesni, kaip 
du mašinėle rašyti puslapiai. 

P i e š i n i a i : piešinių temos 
skirstomos pagal grupes: I grupei 
(vaikų darželis ir I skyrius) 
iliustruoti dainą „Tas mažasis 
traukinukas". Nupiešti vieną ar 
du piešinukus. II grupei (2, 3, 4 
skyriai) „Meškiukas Rudno-
s iukas" 2 arba 3 piešiniai. III 
grupei (5, 6 skyriai) „Skrai
dantis parš iukas" , 4 piešiniai. 
Piešinių dydis 8Vz x 11 baltame 
popieriuje ar ka r ton in iame 
(posterboard). IV grupei (7, 8 
skyriai pavieniai ar visos klasės 
grupė) paskirta parašyti knygą, 
sukurt i pasaką ir ją iliustruoti. 
Turi būt i bent 4 iliustracijos. 
Knyge lės k ie ta i s viršel ia is 
gaunamos Šviet imo t a rybo je 
(8626 S. Mozar t , Chicago , IL 
60652). Piešiniai a t l iekami 
paprastu pieštuku, spalvotais 
pieštukais, kreida, pastelėmis 
(crayons), markeriais ir akva
relėmis. Piešiniai premijuojami 
pagal išreikštą pasakų grožį ir 
estetiką. 

Visus su konkursais kilusius 
neaiškumus galėsite išsiaiškinti 
r a šydami Švietimo tarybos 
adresu, kuris aukščiau duotas. 


