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Lietuvos prokuratūra 
surinko įrodymus 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gruodžio 18 d vElta) 
— Lietuvos Respublikos Gene
ra l inė prokuratūra surinko 
įrodymus, įgalinančius patrauk
ti baudžiamojon atsakomybėn 
sausio 13 dienos kruvinų įvj kių 
Vilniuje dalyvius ir organizato
rius. Jiems inkriminuojamas 
bandymas įvykdyti valstybinį 
perversmą. Apie tai šiandien 
pranešta Generalinėje prokura
tūroje įvykusioje spaudos kon
ferencijoje. 

Tačiau visi jie slapstosi kitose 
šalyse, pasakė Generalinis pro
kuroras Artūras Paulauskas, ir 
todėl šiuo metu negalime jų 
ištardyti bei perduoti teismui. 
Teisminį persekiojimą ap
sunkina ir tai, kad nėra teisinių 
sutarčių su tomis šalimis, 
kuriose jie slapstosi. Ryšium su 
tuo Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis kreipėsi 
laišku į Rusijos Federacijos 
prezidentą Borisą Jelciną, 
p r a š y d a m a s juos išduoti 
Lietuvos Respublios teisingumo 
organams. Laiške nurodytos 23 
pavardės. Tarp jų — Lietuvos 
KP CK pirmasis sekretorius 
Mykolas Burokevičius, Lietuvos 
KP CK skyriaus vedėjas 
Jarmalavičius, buvęs SSRS 
Saugumo komiteto pirmininkas 
Vladimiras Kriučkovas, buvęs 
SSRS gynybos ministras Dmit-
rijus Jazovas, taip pat grupė 
SSRS armijos kariškių. 

General inės prokuratūros 
darbuotojai pranešė, kad gero
kai pažengta į priekį} t iriant 
įvykį Medininkuose, kai buvo 
nužudyti 7 Lietuvos Respubli
kos pareigūnai. Nustatyta, kad 
tai padarė Rygos OMONO bū
rys ar keli būriai, dalyvaujant 
Vilniaus OMONO kariškiams. 
Tačiau ir šiuo atveju tyrimą ap
sunkina tai , kad įtariamieji 
nusikaltimu slapstosi kitose 
valstybėse. 

Vagnor ius priėmė Vengrijos 
diplomatą 

Lietuvos Respublikos minist
r a s pirmininkas Gediminas 
Vagnorius priėmė Vengrijos 

Diplomatiniai 
santykiai su 

Filipinais 
New Yorkas, 1991 gruodžio 

17. Lietuvos misija Jungtinėse 
Tautose pranešė: Lietuvos 
Respublika sekmadienį užmez
gė diplomatinius santykius su 
Filipinais jų misijoje Jungtinėse 
Tautose. Lietuvos Užsienio rei
kalų vicemin. Gediminas Šerkš
nys, lydimas Lietuvos misijos 
patarėjos Gintės Damušytės, 
kar tu su Filipinų ambasado
rium Sedfrey A. Ordonez pasi
rašė diplomatinių santykių 
užmezgimo aktą. Po akto pasi
rašymo, vicemin. Šerkšnys 
išvyko atgal į Lietuvą, išbuvęs 
Jungtinėse Tautose nuo Gene
ra l inės Asamblėjos sesijos 
rugsėjo 17 d. atidarymo. 

Šiandien Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Tautose Ani
cetas Simutis ir Filipinų am
basadorius pasiuntė raštą JT 
Genera l in iam Sekre to r iu i 
Javier Perez de Cuellar, kad 
diplomatiniai santykiai atstatyti 
ir prašantį tai pranešti Jung
tinėm Tautom. 

Respublios nepaprastąjį ir 
įgaliotąjį ambasadorių Belą 
Javorskį su žmona. Vengrijos 
diplomatas, atstovaujantis savo 
šaliai Suomijoje ir Baltijos 
valstybėse, perdavė Gediminui 
Vagnoriui asmenišką Vengrijos 
premjero Jozsef Antall svei
kinimą ir pasakė, kad Vengrija 
suinteresuota ekonominio ir kul
tūrinio bendradarbiavimo plė
tojimu su Lietuva. 

Gediminas Vagnorius pareiš
kė padėką Vengrijos vyriau
sybei už ket in imus plėsti 
abipusiškai naudingus ryšius. 
Jis patikino ambasadorių, kad 
Lietuvos vyriausybė skatins 
Prekybos, Tarptautinių ekono
minių santykių ir kitas minis
teri jas bei organizacijas 
užmegzti dalykiškus santykius 
su kolegomis vengrais. 

Spręs rinkėjai 
Lietuvos Aukščiausioji Tary

ba priėmė įstatymą „dėl depu
tato mandato patikrinimo asme
nims, įtariamiems sąmoningu 
bendradarbiavimu su kitų vals
tybių specialiomis tarnybomis". 

Įstatyme pažymima, jog sovie
tinio saugumo įstaigos, organi
zuodamos ardomąją veiklą prieš 
Lietuvos valstybę ir jos in
stitucijas, sukūrė platų agentų 
ir kitų slaptų bendradarbių 
tinklą. Tokių asmenų gali būti 
ir įvairaus lygio tarybų deputa-

. tų tarpe. Aukščiausiojo taryba 
mano, kad išaiškintus atskirų 
deputatų slapto bendradarbia
vimo su KGB ir kitomis spec. 
tarnybomis faktus re ik ia 
traktuoti kaip pagrindą kelti 
pasitikėjimo jais klausimą prieš 
rinkėjus. Atsižvelgiant į tai, 
Aukščiausioji taryba nustatė to
kiems asmenims atitinkamą de
putato mandato galiojimo pa
tikrinimo, t.y. patvirtinimo arba 
anuliavimo procedūrą. 

Bakerio ir Jelcino 
pasitarimai Kremliuje 

R u s i j o s v a d ą l y d ė j o du Sov ie tų k a r i š k i a i 

Po pasitarimų Maskvoje. Spaudos konferencijoje /.artu JAV Valstybės sekretorius James Baker 
III, kairėje, su Rusijos Respublikos prezidentu Bor.su Jelcinu. 

Imperijos žlugimas 
Paskutinės Sovietų Sąjungos apeigos 

1991 metų gruodžio 31 dieną 
Maskva . Gruodžio 17 d. — 

Pasaulio žinių agentūrų kores
pondentai Maskvoje išsiunti
nėjo puikų pranešimą savo laik
raščiam įvairiuose kraštuose, 
kad Naujų Metų vidurnaktį, 
gruodžio 31 d., po 69 metų ir 
vienos dienos, kai buvo įsteigta 
Sovietų Socialistinių Respubli
kų Sąjunga, raudonoji vėliava, 
kabanti virš Kremliaus, bus 
nuleista ir tai bus raudonosios-
kruvinosios imperijos pabaiga. 

Sovietų Sąjungos pirmasis ir 
paskutinis prezidentas Michai
las Gorbačiovas i r Rusijos 
prezidentas Boris Jelcinas savo 
pasitarime nustatė datą, kada 
daugiau nebeegzistuos Sovietų 
Sąjunga. Septynias dekada užsi
tęsusi komunistinė imperija, 
puoselėjusi revoliuciją, karą, 
ideologinį naikinimą, šaltąjį 
karą, buvusi Vakarų pasaulio 
naikintoja, o vėliau Amerikos 
sąjungininkė, baigia savo žiau
rias dienas. 

Baltijos valstybės įspėja 
Jungtinių Tautų Saugumo tarybą 

New Yorkas, 1991 gruodžio 
17. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai Jungtinėse Tautose 
įteikė laišką JT Generaliniam 
Sekretoriui ir Saugumo tarybai 
atkreipiantį dėmesį į pavojingą 
padėtį Baltijos valstybėse. „Šiuo 
metu kai sovietų valstybė disin-
tegruojas, egzistuoja t i k r a 
galimybė, kad buvusi Sąjunga 
nebegalės toliau kontroliuoti 
savo kariuomenės, dislokuotos 
Baltijos valstybėse, veiksmų", 
aiškino Lietuvos ambasadorius 
Anicetas Simutis, Latvijos 
ambasadorius Aivars Baumanis 
ir Estijos atstovas Heino Ainso 
gruodžio 13 d. datuotame laiške. 
Nors TSRS pripažino Baltijos 
valstybes rugsėjo 6 d.. , j i 
neimasi žygių išvesti savo 
gausius, gerai apginkluotus 
dalinius iš šių kraštų terito
rijos". Baltijos atstovai dar 
priduria, kad TSRS neina į 
oficialias derybas su Estijos. 
Latvijos ir Lietuvos vyriausy
bėm dėl kariuomenės išvedimo. 

„Mes esame įsitikinę, kad 
Jungtinės Tautos gali suvai
dinti efektyvią rolę, sumažinant 
grėsmę šioje padėtyje ir paspar
tinant kariuomenės pasitrau
kimą iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Mes pagarbiai 
prašome stebėti besivystančią 
padėtį Estijoj, Latvijoj ir 

Lietuvoj", baigia laišką pasira
šiusieji. 

Šis laiškas gruodžio 14 d. buvo 
paskleistas Jungtinėse Tautose 
kaip Saugumo tarybos doku
mentas bei per Jungtinių Tautų 
infobiurų ir įstaigų tarptautinį 
tinklą. 

Priėmė Brazilijos 
diplomatą 

Vilnius. Lapkričio 4 d. (Elta) 
— Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis priėmė 
Brazilijos ambasadorę Vienoje 
Thereza Gintella. 

Brazilijos diplomatė įteikė sa
vo šalies prezidento F v. nando 
Collor de Mello laišką Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. Jame išreiškia
mas pasitenkinimas. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, ir 
noras plėsti visokeriopus tarp
valstybinius ryšius. 

Pokalbyje buvo aptar t i diplo
matinių santykių t a rp Brazili
jos ir Lietuvos atstatymo reika
lai. Thereza Gintella išreiškė 
Brazilijos vyriausybės siekimą 
sudaryti su Lietuvos Respublika 
ekonominio, mokslinio, kultūri
nio bendradarbiavimo sutartis. 

Gorbač iovo rezignacija 
Gorbačiovas paskelbė, jog jis 

sutinka su naująja nepriklau
somų valstybių Bendrija kaip 
konstitucine paveldėtoja So
vietų Sąjungos ir pažadėjo dirb
ti, kad būtų atliktas tvarkingas 
persiorganizavimas į naująją 
santvarką. Jis sutarė su Jelcinu, 
kad panaikinamos centrinės vy
riausybės likusios ministerijos 
ir kad sausio 1 d. „Common-
wealth of TnHegį••ndent States" 
pradeda savo egzistenciją. Abu 
prezidentai sutarė, kad naujasis 
statusas turi būti baigtas orga
nizuoti iki Naujų metų, pranešė 
„Tasso" žinių agentūra. Kai 
kurios ministerijos bus panai
kintos arba pervestos Rusijos 
jurisdikcijon. 

Jelcino spaudos sekretorius 
Pavel Voščanov pasakė užsienio 
žurnalistams, jog revoliuci-
niškoji raudonoji vėliava su kū
ju ir piautuvu. kuri 74 metus 
plevėsavo ant Kremliaus mūrų 
prie Maskvos upės, bus vidur
naktį pakeista Rusijos Respub
likos trispalve, balta, mėlyna ir 
raudona vėliava, o Kremlius vėl 
taps Rusijos vyriausybės centru. 

Nors ir nekvies tas 
Jei Aukščiausiasis Sovietas 

pritars naujai Bendrijai, tai ir 
Gorbačiovas pasisakė respek
tuosiąs tą jų nutarimą. Bet jis 
vis dar patarė, kad Bendrijos 
valstybės turėtų bendrą ne tik 
ekonominį, bet ir politinį nusis
tatymą. „Aš nesipriešinsiu 
Aukščiausia am Sovie tu i" , 
pasakė jis. 

Gorbačiovas nesutiksiąs užim
ti ceremonialinių pareigų, 
pasakė jo spaudos sekretorius 
Gračevas. Jis padarysiąs eilę 
paiūlymų šį šeštadienį Alma 
Ata, Kazach-tano sostinėje, 
įvykstančiamr Jelcino ir penkių 
buvusiųjų rt-publikų — Ka
zachstano. Uzbekistano, Tadži
kistano, Turkmėnijos ir Kirgi
zijos ir dar Armėnijos prezi
dentų pasita; rne, nors dar jis j 
tą suvažiavimą nebuvo pakvies
tas. Čia būsiąs formalus šešių 
respublikų įstojimas į Bendriją. 
Moldavija ir Azerbaidžanas rodo 
daug dėmesk prisijungimui, tik 
Gruzija nesiruošia prisijungti. 

Taip pat pranešama, jog susi
tarta, kad Sovietų Gynybos 
ministras Eugenijus Sapošni-
kovas, kuris dalyvavo su Jel
cinu pasitarime su JAV Vals
tybės sekretoriumi James Bake-
riu, bus Bendrijos vyriausias 
visų karinių pajėgų viršininkas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J A V Vals tybės depar
tamento sekretorius J ames 
Bakeris III, baigęs pasitarimus 
Maskvoje su Jelcinu, po kurių 
kitą dieną buvo Jelcino ir 
Gorbačiovo vienos valandos 
pas i t a r imas ir po to tuoj 
paskelbtas Sovietų Sąjungos 
likvidavimo data, išvyko į Cen
tro Azijos Kazachstano ir Kir
gizijos respublikas. 

— Alma-Ataje, Kazachstano 
sostinėje, tos respublikos pre
zidentas Nursu l tan Nazar-
bajevas Bakenui pareiškė, jog jo 
respubiin.it nėra pasiruošusi ati
duoti branduolinius ginklus 
Rusijai, kas priešinasi Jelcino 
paskymui, kad visi tie ginklai 
bus vienoje vadovybėje. Nazar-
bejevas bijąs juos perleisti 
rusams. 

— Minskas, Gudijos sostinė, 
ir Kijevas. Ukrainos sostinė, 
deramai sutiko JAV Valstybės 
sekretorių J. Bakerį ir tų 
respublikų vadai tarėsi ryšium 
su jų respublikose turimais 
branduoliniais ginklais. 

— Prez. Gorbačiovo spaudos 
atstovas Andriejus Gračevas 
antradienį papasakojo žurnalis
tams, kad Gorbačiovas yra pasi
ruošęs pasitraukimui, bet norįs 
tvarkingai perduoti visus reika
lus Bendrijos atstovams ir ati
tinkamu metu rezignuoti iš pa
reigų. 

— Washingtone Baltieji rū
mai pranešė, jog Amerika pra
deda siųsti kariniais lėktuvais 
maistą Rusijos m i e s t a m s . 
Maždaug 150.000 svarų siunčia
ma St. Petersburgo miestui. Šis 
lėktuvas tada sugrįš į Italiją ir 
iš čia su maistu skris į Maskvą 
šį seki.iadienį. 

— Rusijos Informacijos įstai
ga pranešė, jog 140.000 žmonių 
ir maždaug 2.2 milijonų pensi
ninkų Maskvoje neturi šiltesnių 
rūbų ir visiškai neturi vaistų, o 
taip pat trūksta ir maisto. 

— Maskvoje prez. Gorbačio
vas vėl užtaria buvusį Rytų Vo
kietijos komunistų vadą E. 
Honeckerį, kuris šiuo metu jau 
7 dienas yra Čilės ambasadoje. 
Šiaurės Korėja žadėjo jam 
suteikti prieglobsti, bet jis 
nenorįs ten vykti. Rusija nori jį 
išduoti atgal į jo tėvynę vokie
čiams. Ten jis kalt inamas už 
daugelį vokiečių gyvybių, kurie 
jo įsakymu buvo šaudomi, bė
gant per Berlyno sieną į Vaka
rus. 

— Uzbekis tanas sutiko par
duoti Estijai 25,000 tonų 
medvilnės kitais metais. 

Maskva. Gruodžio 17. Reute-
rio žinių agentūra sako, jog y ra 
labai aišku, kad kariuomenes 
vadai palaiko naująją Bendriją 
nes Rusijos prez. Boris Jelcinas 
atėjo kar tu su Sovietų Gynybos 
ir Vidaus reikalų ministrais į 
pasitarimą su JAV Valstybės 
d e p a r t a m e n t o sekre tor iumi 
James A. Bakeriu Kremliuje. 

Tame pačiame kambaryje, 
kur Sovietų vadai susitikdavo 
su užsienio dignitarais pra
eityje, prez. Jelcinas pasakė 
sekretoriui Bakeriui, jog naujoji 
Bendrija pradės veikti sausio 
viduryje ir galbūt su 10 narių, 
buvusių sovietinių respublikų. 
Jis j a m paaiškino, kad Bendri
jos vadovybė turės visišką 
branduolinių ginklų kontrolę 
savo žinioje. Be to, Jelcinas 
pasakė manąs, kad visos buvu
sios respublikos, išskyrus Ru
siją, neturės branduolinių gink-
lų-

Jelc ino žinioje 

O kad būtų pradėta perimti 
valdžią iš senosios unijos ramiai 
ir sk l andž ia i , ta i Je lc inas 
paprašė Bakerį pripažinti Rusi
jos nepriklausomybę ir kad 
A m e r i k a pas i saky tų , j og 
J u n g t i n i ų Tautų Saugumo 
taryboje Sovietų Sąjungos vieta 
būtų perleista Rusijos Respub
l i k a i . J e l c ina s š i and ien 
amerikiečiaiiia ne kartą parode, 
kad valdžia dabar Maskvoje yra 
jo rankose ir prez. Michailas 
Gorbačiovas net nebepakviestas 
į šį pasitarimą. Jelcinas sėdėjo 
toje pačioje vietoje Kateri nos 
salėje, kaip kad ir Gorbačiovas 
nuo 1985 metų priimdamas vizi
tatorius. 

Spauda pažymi, jog yra reikš
minga, kad šalia Jelcino pasi
tar imų metu sėdėjo irstančios 
sąjungos Gynybos ministras 
maršalas E. Šapošnikovas ir 
V i d a u s r e ika lų m i n i s t r a s 
Viktoras Barannikovas. Valdžia 
jau yra Rusijos prezidento ži
nioje. 

Ši Sovietų Sąjungos komunistine 
vėliava bus gruodžio 31 dienos nakt) 
nuimta nuo Kremliaus mūrų viršaus 

Sąjungos n ė r a 
O kai tos pačios dienos popietę 

Valstybės sekretorius Bakeris 
susi t iko su Gorbačiovu, tai 
pastarąjį atlydėjo t ik du senieji 
bendrininkai — Užsienio reika
lų ministras E. Ševardnadze ir 
a r t i m a s Sovietų prezidento 
politinis patarėjas Aleksandras 
Jakovlevas. Jie abu buvo pasi
t r aukę iš Gorbačiovo vyriausy
bės prieš metus ir sugrįžo tik po 
perversmo rugpjūčio mėnesį. 
Bakeriui , sako žurnalistai, tai 

buvo jausminga diena — prieš
piet susitiko su pasitikinčiu ir 
optimistisku Jelcinu, o popiet su 
pralaimėjusiu Gorbačiovu ir 
senu draugu Ševardnadze. 

Gorbačiovas stoikiškai laikėsi 
pokalbyje su Bakeriu ir sake. 
kad sąjunga nėra „mirusi", 
tačiau kitaip buvo su Ševard
nadze. Jo konferencija su 
Bakeriu pavirto į sentimanta-
lų atsisveikinimą abiejų diplo
matų, kurie t a rp tau t in ia i s 
klausimais bendradarbiavo tre
jus metus. Ševardnadze paste
bėjo, kad Sąjunga dabar jau yra 
baigta ir ateitis bus sprendžia
ma naujųjų respublikų prezi
dentų. 

Bakeno-Jelcino pasitarimas 
vyko paauksuotoje Katennos 
salėje. Pagal protokolą, Sovietų 
pusė visada ateina iš vieno galo 
pailgos salės, o amerikiečių 
puse iš kito galo. Vadai tada su
sitinka tos salės viduryje ir 
pasisveikina. Paskutinius trejus 
metus taip darė Gorbačiovas ir 
Bakeris. 

Šiandien, kai dvigubos durys 
atsidarė, Bake r i s p a m a t ė 
Jelciną jau einanti skersai salės 
ir kai jie viduryje susitiko, tai 
Bakeris buvo pasveikintas tokiu 
pasveikinimu, kurio jis niekada 
nebuvo girdėjęs prieš tai . 
..Malonu Jus matyti Rusijos 
žemėje ir š i t ame Rusijos 
p.ast?*e Tai yra svarbu"! Vėliau 
žinių agentūros pranešė, jog 
Rusijos Parlamentas patvirtino 
rezoliuciją, kad visi Sovietų 
Sąjungos pastatai ir bankai 
pereina Rusijos žinion. Pri
statydamas Bakeriui minėtus 
du ministrus, Jelcinas pristatė, 
kaip ..buvusios sąjungos" ats
tovus. 

Kariuomenės vadas 
Bendroje spaudos konferen

cijoje prez. Jelcinas pasakė, jog 
kai visos respublikos, kurios 
nori, įsijungs oficialiai į šią 
Bendriją, tai jes pasirašys apsi
gynimo sąjunginę sutartį, kuri 
suteiks galią viršininkui vado
vaut i visoms ginkluotoms 
pajėgoms. įskaitant aviaciją, 
laivyną, branduolinius ginklus 
— strateginius ir taktinius ir 
žvalgybos reikalus. Jelcinas 
sakė, kad šioms pajėgoms va
dovaus vyriausiasis kariuo
menės vadas , kuris tu rės 
klausyti Bendrijos ta rybą 
sudarančių narių. Jelcinas pa
neigė visus vakar dienos žinių 
agentūrų pranešimus, kad tas 
postas teksiąs M. Gorbačiovui. 
Tas postas teksią* kariškiui, 
kuris bus tiesiog atsakingas 
vykdomajai Bendrijos tarybai 

Prez. Jelcinas dar pasakė, jog 
jis gerbia Gorbačiovą, bet jo 
ateitis ..priklauso jam pačiam 
apspręsti asmeniškai". Bakeris 
neturėjo spaudos konferencijos 
kartu su Gorbačiovu 

KALENDORIUS 

Gruodžio 19 d.: Darijus. 
Faustas. Rimantė. Viola. 

Gruodžio 20 d.: Teofilis, 
Gedas. Gėla. Grožvilė. Nergau-
das 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:13. leidžiasi 4:22. 
Temperatūra dieną 42 1.. 

naktį 33 1. 

http://Bor.su
http://respubiin.it
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KALĖDŲ EGLUTĖ 

„Žiburio" lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė įvyko sek
madienį, gruodžio 15 d., Dievo 
Apvaizdos Kul tūros cen t re . 
Žodžiu, daina ir vaidyba buvo 
atliktas mokyklos vedėjos Rūtos 
Mikulionienės pa ra šy t a s ir 
režisuotas veikaliukas „Senelių 
ka lėdin ia i p r i s i m i n i m a i " 
Vaidinimo veikėjai: močiutė — 
Rima Jankaitytė, senelis — Da
rius Gilvydis, dukra Rasa Janu-
kaitytė, sūnus — Rimas Polte
raitis, vaikaičiai Andrius Gied
raitis, Nida Lapšytė, Gina 
Skiotytė ir Rasa Kaunelytė. 
Vaizdų veikėjai (senelių ir 
šeimos prisiminimai) „Žiburė
lio" skyriaus mokiniai: Aras 
Butkūnas, Kristina Gedvilaitė 
Dar ius Giedra i t i s , į ž iū ra . 

Karvelytė, Algis Kasputis, Ari
ja Kasputytė, Tadas Kasputis, 
Vytas Kaspu t i s , P a u l i u s 
Jankus, Svaja Mikulionytė, An
drius Mi l iūnas , I n g r i d a 
Miškinytė, Ingrida Mossaitė, 
Jonas Paškus, Veda Sidabraitė, 
Daina Skiotytė, Renatas Tukys, 
Vija Underytė, Lanutė Zambo-
rai tė , Laila Zambora i tė ir 

Ženeta Adamenkaitė. 
Dainą „Balti sniego senia i" 

atliko 1-mas skyrius ir „Lieps
nelė": Antanas Adair, Lina 
Bublytė, Andrius Giedritis, Rob-
bie Gillis, Tomas Kazukauskas. 
Aleksas Lenko, Gytis Mikulio-
nis, Laura McAndrew, Audrius 
MOBS, Kristina Petrauskai tė , 
Lau ra S i rgėda i tė , R ū t a 
Svent ickai tė ir J u s t i n a s 
Vyšniauskas . Dainą , ,Mes 
norime daug dovanų" at l iko I-
grupė besimokančių lietuviškai 
klasės mokinių: Aron Crank, 
Bonnie Gillis, Kimberly Gillis, 
Dovas Kaimelis, Lina Mikeš-
ka i t ė , E lena S t r a k š y t ė ir 

f qAlUson Tamkevičiūtė. Dainą 
„Vaikai" atliko 8 sk. mokiniai: 
Kristina Barauskaitė, Kris t ina 
Dėdinaitė, Mildutė Bublytė, 
Linas Polteraitis, Aleksa Rūkš-
telytė ir Aidutė Viskantaitė. 
Dainą — „Mažasis būgninin
kas" atliko 4-to sk. ir II grupė 
besimokančių lietuviškai: (solo) 
Michael Juška, Andrius Mikai
la, Paulius Mikaila, Aleksa 
Moss, Rasa Pikūnaitė, Audra 
Lapšytė, Gare McAndrevv, Larą 
Polteraitytė, Lina Sirgėdaitė, 
Audra Strakšytė ir Lissa Vyš
n iauska i tė . Va izde l i s — 
„Kalėdų eglutės k i r t i m a s " 
j a u n a s P r a n a s — S a u l i u s 
Polteraitis, jauna Stasė — Kris
tina Barauskaitė ir šuniukas — 
Elena St rakšytė . „ T a l e n t ų 
vakaras Lietuvoje" atl iko 7-tas 
skyrius Pranešėja Audra Lap
šytė. Dainą „Kalėdos Lietuvoje" 
atliko — Mildutė Bublytė, Lora 
Maier, Audra Lapšytė ir Elenu-
tė Sventickaitė. Dainą „Kalėdų 
varpai skamba" — Tadas Bau-
kys, Tomas Janušis, Mark Juš
ka, Tomas Sirgėdas. Giesmę 
„Tam garbė tebus" — Tomas 
Dėdinas, Elenutė Sventickaitė, 
Tomas Sventickas ir Aidutė 
Viskantaitė. Dainą , ,Esame 
Kalėdų seniai" atliko l i t o 
skyriaus mokiniai: An tanas 
Bulota, Paul ius J e š m a n t a s , 
Pe t ras J e šman ta s . P a u l i u s 
Juška, Mindaugas Mingėla ir 
Saulius Polteraitis. Eilėraštį 
„Aš pažinau karalių Tavyje" 
deklamavo Aleksa Rūkštelytė. 
Kalėdinių giesmių giedojimą 
pravedė Rita Giedraitienė. Pro
gramos viršelį išdailino Antanas 
Bulota. Scenoje šviesas tvarkė 
Audrytė Navasaitytė, Audra 
Ricci ir Lisa Maier. Garsakalbį 
— A. Butkūnas. Vargonėliais 
grojo Rimas Kasputis, akordeo
nu Virga Šimaitytė. Scenovaizdį 
sukūrė Kristė Zomborienė. Po 

v a i d i n i m o K a l ė d ų senel i s 
susitiko su vaikučiais, o tėveliai 
turėjo progos pasisvečiuoti ir 
pa s iva i š i n t i tėvų komiteto 
paruoštu maistu. 

P A S I T R A U K Ė IŠ PAREIGU 
DR. E. J A K U B A U S K A S 

LIETUVOS VYČIAI 
AMERIKOS VAKARUOSE 

Ne eilinis, bet pirmasis Los 
Angeles Lietuvos Vyčių 133 
kuopos susirinkimas, Lietuvai 
tapus nepriklausomai, įvyko 
rugsėjo 14 d. Stasės Bajalienės 
namuose. 

Kai gamtoje vyko pasikeiti
mai po karštosios vasaros, 
paki l ia nuotaika šventėme 
Nepriklausomybės atkūrimą 
Lietuvoje su dainomis, šokiais, 
šampanu ir gardžiais valgiais. 
Džiaugėmės, kad Nepriklauso
mos Lietuvos veidas greit kei
čiasi ir nualintasis kraštas ban
do keltis laisvam gyvenimui. 

Pirmininkė M. Šepikaitė dė
kojo nariams, kad daugelis tą 
dieną atvyko pasipuošę gintaro 
dirbiniais bei lietuviškais sim-

vykusį Floridoje rugpjūčio 
pradžioje. Suvažiavime daly
vavo daug nemokančių lietu
viškai, todėl buvo kalbama ir 
anglų kalba. Lietuvos Vyčių 
garbingos organizacijos vardą 
reklamavo suvažiavimo šūkis 
„Knights of Lithuania for God 
and Country". Buvo parodytas 
filmas apie Lietuvos jaunimą — 
„Atgimstančios Lietuvos 
atžalynas". Prieš suvažiavimą 
buvo paskelbtas rašinio konkur
sas tema ..Jaunųjų jėgų įjungi
mas organizacijos veiklon". 
Rašinio konkurso laimėtojams 
buvo paskirta 650 dolerių 
premija. Vyčių veiklon įeina: 
Lietuvos vyčių fondas, Lietuvos 
Vyčių stipendijos fondas, Šv. 
Kazimiero gildija ir pagalba 
Lietuvai. Buvo ir jaunimo sim
poziumas „Jaunimas pasisako". 
Pirmininkas ir 5 nariai vadova-

boliais, dėkojo už aktyvų daly- _ 
vavimą demonstracijose bei vo simpozmmui. Tų narių tarpe 
Šventėje, kai JAV vyriausybė buvo ir mūsų pirm M. Šepiką:-

Edvardas Jakubauską?, pasitraukęs 
iš Central Michigan universiteto 
prezidento pareigų. 

Central Michigan univer
siteto pirmininkas dr. Edvvard 
Jakubauskas pasiti aukė iš savo 
pareigų ir išvyksta į Denver Co-
lorado. k u r planuoja tarpinin
kaut i ir patar t i universitetams 
ir aukštųjų mokyklų adminis
tracijoms. Dr. Jakubauskas do
misi R. Europos švietimu. Sa-
v j vadovavimo Michigano uni
versitetui laikotarpyje sudarė 
sąlygas visai eilei lietuvių 
studentų gilintis savo mokslo 
srityje Central Michigan uni
v e r s i t e t e , Mt . P l e a s a n t , 
Michigan. Dr. JakuuausKas 
pa la iko a r t i m u s ryšius su 
Vilniaus universitetu. Miciii-
gano lietuviai apgailestauja, 
kad dr. Jakubauskas apleidžia 
Michigan valstiją. Linkime jam 
sėkmės konsultacijos darbuose. 

T A L E N T I N G A S 
S P O R T I N I N K A S 

„Detroit News" dienraščio 
gruodžio 15 d. laidoje Sporto 
skyriaus korespondentas Tom 
Markawski labai gerai įvertina 
F a r m i n g t o n Hill? Harr ison 
gimnazijos krepšinio žvaigždę 
Paulių Gilvydj, 6 pėdų 8 colių, 
210 svarų centrą, kuris pasku
tinius metus žaidžia savo gim
nazijos penketuke. Pirmus du 
lošimus Paulius Gilvydis pelnė 
17 ir 18 taškų. Labai gabus gim
nazistas, kurio mokslo pažymiai 
yra 3.97. Harvard ir Bucknell 
universitetai rodo susidomėji
mą. P a u l i u s Gi lvydis yra 
aktyvus Detroito Sporto klubo 
„Kovas" narys. 

ŠV. MIŠIOS VAIKAMS 

Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 
šv. Kalėdų rytą vyks vaikų šv 
Mišios. Prašoma registruoti savo 
šeimos jaunimą iki 6 m., pas 
Taurą Underienę tel. 937-3849. 

Lietuvių fondo tarybos pirm. 
Povilo Kiliaus švenčių sveiki
nimas buvo perduotas gruodžio 
17 d., laidoje, o valdybos pirm. 
Algirdo Osčio — gruodžio 29 d. 
laidoje. Vyskupo Pauliaus Bal
takio sveikinimas bus perdutoas 
gruodžio 24 d. laidoje. Gruodžio 
25 d. bus transliuojama speciali 
„Lietuvišku melodijų" radijo 
valandėlės laida su Kalėdų 
giesmėmis ir muzika nuo 4 iki 
5 vai. iš WPON - AM banga 
1460. „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlės vedėjas ir visi 
bendradarbiai linki valandėlės 
klausytojams ir H ioito sky
riaus skaitytojams „Drauge" 
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų Metų! 

oficialiai pripažino Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. 

Sus i r inkime buvo ir dvi 
viešnios iš Lietuvos — Rūta ir 
Dalia, kurios labai gražiai 
atsiliepė apie prasmingą vyčių 
veiklą. Nauju nariu buvo priim
tas Aleksandras Antanas Pa
kalniškis, gimęs š. m. birželio 27 
d. 

Vyčių organizacijos vardu 
buvo išsiųstas sveikinimas 
vestuvių proga Daivai ir at
virukas „Linkime pasveikti" 
sergančiam vyčių narės Marry 
Oberfield vyrui. Sveikinome 
Antaniną ir Antaną Bružus, jų 
vedybų 62-jų metinių sukakty
je. Buvo perskai tytas orga
nizacijos „L ie tuvos vaikų 
viltis" padėkos laiškas už 1000 
dolerių šalpą vaikams, kurią 
skyrė Stasė Bajalienė, pagerb
dama velionį vyrą Henriką. Pa
sidalinome naujausiomis žinio
mis iš Lietuvos, žiūrėjome nuo
traukas. Robert Novak papasa
kojo apie Lietuvos vėliavą ir 
Vyčio simbolį. 

Edvardas ir Marta Antanai
č ia i papasakojo apie 78-jį 
Lietuvos vyčių suvažiavimą 

„DRAUGAS" 
GERIAUSIA DOVANA 
Viena geriausių dovanų yra 

lietuviško dienraščio „DRAU
GAS" prenumerata. „Draugą" 
Detroi te ga l i te užsakyti 
Spaudos kioske, veikiančiame pirm. M. Šepikaitė, vicepirm 
sekmadieniais prie Šv. Antano kultūros reikalams Jonas Stu-
bažnyčios. Kioskui vadovauja ras, vicepirm. narių reikalams 

tė. Jaunimas reikalavo: kreipti 
dėmesį į jaunimo nuomonę, 
trumpinti posėdžius, skiriant 
laiko kultūrinei programai, 
įva i r in t i veiklos apl inką. 
Pavyzdžiu buvo paimta Los 
Angeles vyčių kuopa, kuri, ne
turėdama savo pastovios būsti
nės, renkasi privačiuose namuo
se, kur būna labai jauku. 

Los Angeles 133 kuopai buvo 
skirti 2 apdovanojimai. Antroji 
vieta skirta už naujų narių 
įtraukimą į organizaciją, o pir
moji vieta skirta pirm. M. 
Šepikaitė už asmenines pastan
gas, papildant organizaciją nau
jais nariais. Los Angeles vyčių 
kuopa suvažiavime skyrė 100 
dolerių auką Keiiriko Bajalio 
a tminimui , kaip pagalbą 
Lietuvai. 79-to suvažiavimo 
vietove 1992 m. rungtyniaujant 
liko Pennsylvania. Dalyvavę 6 
atstovai iš Los Angeles pasiūlė 
1993 m. vyčių suvažiavimą Los 
Angelėje. 

Mūsų kuopa Los Angelėje ak
tyviai dalyvavo lietuvių gyve
nime, ypač Lietuvių Dienose, 
turėdami savo stalą su gaivi
nančiais gėrimais ir kepiniais, 
bei lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos Auksinėje sukaktyje, 
kur vyčiai per iškilmingas šv. 
Mišias nešė auką — Lietuvos 
valstybės herbą — Vytį. 

Šiame susirinkime buvo pra
vesti kuopos naujos valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai: 

Vytautas Čižauskas. 

VEJ GAS 
KALENDORIUS 

Jack Bružas, įrašų sekretorė — 
Marta Antanai t is , finansų 
sekretorė Josephina Barzda, 
iždininkas Denis Atras , „Drau
go" korespondentė Stasė Baja-

Detroito apylinkės Vaizbos l i e n e „Vyčio" korespondentė 
Buto - Lithuanian Chamber of Cherie Le Brun; revizijos komi-
Commerce 1992 m. kalendoriai s i j a : E d Antanaitis, Bronė 
su Detroito apv'inkių organi- skirienė ir Don Karvelis, 
zacijų vadovų telefonais yra Turime viltį, kad M. Šepikai-
atspausdinti ir gaunami para- tei s u t į kus vadovauti naujai 
pijose, klubuose arba pas na- v a id ybai , Los Angeles kuopa 
rius. Kalendorių paruošė Clem ^ ^ p i r m y n j nepamiršdama ir 
Patacki. Lietuvos jaunimo, kuris trokšta 

savo tėvynei pažangos, kultūrė-
jirao ir išsivadavimo iš pada
rytos žalos. 

Stasė Bajalienė 

DOSNI LIETUVOS 
VYČIŲ ORGANIZACIJA 

1991-mais metais įvykusiame 
78-tame Lietuvos Vyčių Visuo
tiniame suvažiavime, delegatai 

1992 metų ryto — šokiai, šampa- nubalsavo paremti įvairius ver-
nas ir šalti užkandžiai. Šo- tingus projektus bei organiza

cijas. Kai kurios aukos buvo 
simbo!;~A«. tačiau t^s, kurios 
eventualiai padės Lietuvos 
gyventojams buvo realios ir 
gana stambios. Pateikiame 

N A U J Ų J Ų METŲ 
SUTIKIMAS 

Dievo Apvaizdos parapijos 
taryba rengia Naujųjų metų 
su t ik imą gruodžio 31 d., 
Kul tūros Cent re . 6:30 šv. 
Mišios: 7:30 groja vaikščiojantis 
mariachi muzikinis vienetas, 
lengvi užkandžiai ir gėrimai. 
8:30 karša vakarienė. 9:30 iki 

kiams gros Rimo Kaspučio va
dovaujamas ork^ctras. Stalus ir 
vietas prašoma užsisakyti iki 
gruodžio 25 d. pas Kastytį 
Giedraitį, tel. 313-478-8456. 

lm daliną tų aukų sąrašą. 

Kaip ir kiekvieneriais metais, 
Vyčiai, atsidėkodami dien
raščiams „Draugui" ir „Darbi
ninkui" už jų veiklos garsinimą 
laikraščių skiltyse, aukojo po 50 
dol. 

Atkreipdami dėmesį į reikš
mingą Lietuvos laisvinimui 
darbą, kurį dirba Lithuanian 
Communications Center Phi-
ladelphijoje, The Americans for 
an Independent Lithuania New 
Jersey valstijoje ir Free 
Lithuania Committe Baltimo-
rėje, Lietuvos Vyčiai nusprendė 
kiekvienai šių organizacijų 
pasiųsti 100 dol. auką. 

Kadangi Lietuvos Vyčiai 
kasmet aukoja įvairiems vie
nuolynams, nuspręsta pasiųsti 
metinę auką (po 150 dol.) šiems 
religiniams vienetams. Šv. 
Kazimiero vienuolynui Chi-
cagoje, IL, Nukryžiuoto Kris
taus vienuolynui Brocktone, 
MA, ir Šv. P r a n c i š k a u s 
vienuolynui Pittsburge, PA. 

Lietuvos respublikos prezi
dento Vytauto Landsbergio 
pakviestas, Will iam J. H. 
Hough III, įsteigė teisinės pa
galbos organizaciją Pabaltijo 
valstybėms. Kadangi didelė 
dalis jo darbo Lietuvos ir kaimy
ninių valstybių dėlei buvo ne
apmokama, Lietuvos Vyčiai 
Šiam fondui, Republic of 
Lithuania Fund of Walter, 
Conston, Alexander & Green, 
paaukojo 1,000 dol., dalinam 
padengimui sus idar ius ių 
advokato išlaidų. 

LIETUVOS VYČIAI 
AMERIKOS 

PIETRYČIUOSE 

Lietuvos istorijos naujausias 
skyrius dabar rašomas stam
biom raidėm, išryškindamas iš
tvermingų lietuvių pasisekusias 
pastangas atgauti tėvynę, kuri 
prieš pusšimtį metų buvo taip 
žiauriai pagrobta! Įsidėmėtina 
jog Vatikanas pirmiau pripaži
no Lietuvos atstatytą nepriklau
somybę nei JAV prez. G. Bu-
shas, Sovietų sąjunga ar net ir 
Jungtinės Tautos. 

Sujaudinti laisvos Lietuvos 
žinia, mūsų Spring Hill, FL, 
154-tos Lietuvos Vyčių kuopos 
nariai su kitomis Floridos vals
tijos kuopomis iškėlė banketą 
St. Petersburg lietuvių klube. 
Atšventėme brangų istorinį 
momentą, tuo pačiu pasigar
džiuodami geru maistu, ska
niais gėrimais bei sukeldami 
dideles ovacijas. 

Mūsų kuopa dar nepamiršo 
šilumos, kurią suvežė susibūrę 
Lietuvos Vyčiai praėjusiame 
Visuotiniame Lietuvos vyčių 
suvažiavime. Buvo džiugu su
sitikti su maloniais, nuošir
džiais, draugiškais žmonėmis. 
Dvasia, kurią pajutome valgy
dami etninį maistą ir šokdami 
Joe Thomas orkestro muzikai 
skambant, sugrąžino mus į 
praeityje švęstas šventes, apie 
kurias mums tik pasakojo tėvai. 
Viliamės, kad daugelis vyčių, 
apsilankę Floridoje ir nuspren
dę praleisti auksinius metus čia, 
nuspręs įsijungti į mūsų kuopos 
veiklą kultūrinėje bei visuome
ninėje srityje. 

Ray ir Virginija Kentra, so
cialinio komiteto vadovai, su
rengė vakarienę/teatrą vietinėje 
pramogų salėje. Mus prajuoki
no „Šame Time Next Year" 
vaidinimo pastatymas. Tikimės 
artimoje ateityje tokią iškylą 
pakartoti. 

Ateinančiame susirinkime 
susipažinsime su Vlado Vijeikio 
paruošta knyga „Lithuania, My 
Heritage", kurią išleido „Tė
viškėlės" leidykla Chicagoje. 

Prieš daugelį metų Lietuvos 
kompozitorius A. Vanagaitis 
rašė: „Ei pasauli , mes be 
Vilniaus nenurimsim". Dabar 
Vilnius jau mūsų! Melskimės ir 
dirbkime, kad Lietuva pajėgtų 
įvykdyti atsakingą t au t ,ts-
tatymo darbą! S G P 

V e r t ė 
Aleksandras Pakalniški8,Jr . 
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FILMŲ GAMYBA 
CHICAGOJE 

Paskutiniu laikotarpiu net 25 
kinų filmai buvo susukami 
Chicagoje. Miestui tai atnešė 
dešimtis milijonų pajamų. 

Tik Dievo karalystė yra ab
soliuti monarchija, kuri yra 
laisva nuo despotizmo. 

C. Simmons 
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IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (709)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

39O0 W. 95 St. M (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v . antrd 12 30-3 vpp 
trecd uždarytaa ketvd 1-3 v p p . penkta 

ir Šeštd 9 v r-12 vpp 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Rez. (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. KadzJa 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 LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buiidmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. kabineto k buto: (706)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t o . SOth Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8. heoerta nd., Hickory HMa, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tat. (788) 888 4085 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optornetristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDCN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
ISO N. Michigan Ava., Sutt* 324 k 
5838 S. PtrfaoM M . , Chicago, IL 

81 St. k Kean Ava., Justlce. IL 
Tai. (1-312) 56B2O80 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VI0AUS LIGOS 

2484 W. 71at Street 
(1-312) 484-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMgott k Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Nepervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Semertten Medteal Center-

Nepervkle Cempoe 
1020 C Ogden Ave., SuNa 310, 

NapervMe IL 60863 
Tel. 1-704-527-0090 

Valandos pagal susrtanmą 

Kab. tel . (1-312) 580-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8748 Weat 63rd Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

. 
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Sovietų ekonomija ir 

ATOMINĖ RINKA 
Suyrant Sovietų Sąjungos 

centrinei kontrolei, daugiausia 
baimės kitiems kraštams kelia 
nuo centrinės kontrolės išsiva
davusi sovietų branduolinė 
technika. Štai globalinio sau
gumo strategistas Californijos 
univers i te te Mark Sommer 
rašo, kad Rusijoje sukurta pri
vati įmonė Chetek, tur int i ry
šius su dabartine sovietine 
branduolinių įtaisų ministerija, 
kuri siūlosi padaryti kur tik 
kam nors reikia „branduolinius 
sprogimus taikiais tikslais", 
pvz., norint sunaikinti nuo 
dingas atliekas ar stimuliuoti 
naftos ar dujų eksploatavimą. 
Nors iš karto pažiūrėjus tokia 
pasiūla gali atrodyti net juok
inga, rašo Mark Sommer, kiti 
pabrėžia, kad tokie patarna
vimai gali būti ne tik techniškai 
įmanomi, bet net ir ekonominiai 
p a s i t e i s i n a n t y s . Bet toks 
pasiūlymas kelia didelį susi
rūpinimą tarptautinio politinio 
ir strateginio saugumo atžvil
giu, rašo Sommers. 

Tokia Chetek įmonės pasiūla 
yra tik daugiausia dėmesio 
p a t r a u k i a n t i s iš buvusioje 
Sovietų Sąjungoje sparčiai au
gančios branduolinių prekių ir 
patarnavimų rinkos, „teisėtai" 
kylančios iš yrančios sovietinės 
karo mašinos, anot Sommer, 
„lyg radiacija iš trukusio reak
toriaus". Ironiškiausia tai, kad 
branduol inė technologija ir 
ekspertizė kaip tik yra viena iš 
labai mažo skaičiaus sovietinių 
patarnavimų ir gaminių, kurie 
yra eksportui t inkami, pasauli
nės klasės kokybės, už kuriuos 
norinčių mokėti sovietams taip 
reikalinga valiuta netrūksta. 

Kai ten ekonomija beviltiškai 
pakrikusi , pagundos bet kam 
bet ką parduoti 
kokiems tikslams, pasidaro 
nenugalimos, o tokią prekybą 
stebinčių, veiksmingai reguliuo
jančių įstaigų arba agentūrų, 
kurios rūpintųsi kitaip įdarbinti 
buvusius branduolinės tech
nikos darbuotojus ir moksli
ninkus kaip ir nėra. Bet di
džiausias pavojus yra ne preky
ba branduoliniais gaminiais, 
kiek pavojus, kad technikos pa
slaptys, ekspertizė, žaliavos pa
teks i pakankamai pinigų tu
rinčias valstybes, kurioms iki 
šiol nebuvo įmanoma prieiti 
prie branduolinės technikos. 
Tos prekybos kontroliavimą ap
sunkina ir tai . kad riba tarp 
karinės ir komercinės (taikios) 
branduolinės technikos yra 
tokia miglota. Be to, reikalingas 
dalis gali iš įmonės pavogti ir 
nepatenkinti darbininkai, slap
tai jas pardavinėdami brangiai 
mokantiems pirkėjams. 

Bet didžiausias pavojus yra ir 
sub t i l i aus ias . Išmontuojant 
sovietu branduolinį arsenalą, 
tūkstančiai slaptos branduo
l inės technikos darbuotojų 
netekę darbų gali išvykti dirb
ti užsienio kraštams, kurie 
mielai jiems mokės didžiausias 
algas vien dėl jų ekspertizės. 
Centrinėje Azijoje, kraštuose tu
rinčiuose gilias islamiškas šak
n is ir š iandien j au tamp-
rėjančius ryšius su Vidurio Rytų 
islamiškais kraštais, yra dau
gelis sovietinių branduolinių 
bandymų laukų ir stambios 
branduolinių ginklų gamyklos. 
Ten gali atsirasti jų darbuo
tojai, kurie gali norėti tuos įren
gimus panaudoti savo religi-
niams-ideologiniams tikslams. 
Jau dabar musulmonai sovie
tiniai mokslininkai turi ir pa
laiko profesinius ryšius su savo 
musulmonais kolegomis Li
bijoje, Irake ir Sirijoje. Nors 
Sommer sakosi nekėlias jokių 
abejonių dėl jų dabartinio lo
jalumo savoms valstybėms, jis 
vis vien primena, kad pablo
gėjusios ekonominės sąlygos 
Sovietų Sąjungoje gali jiems 

sudaryti pagundas, kurioms jie 
nebepajėgtų atsispirti. 

Branduolinių ginklų ribojimo 
specialistai nenumato jokių 
priemonių apsisaugoti nuo 
tokių pavojų. Vienas jų teigia, 
jog šiuo metu žymiai pajudė
sime pirmyn, jei tik pripažin
sime to branduolinio pavojaus 
skalę. 

Dabartiniai tarptautiniai nuo
statai, reguliuojantys bran
duolinę plėtotę yra žiauriai 
nepakankami. Ta rp tau t inė 
Atominės Energetikos Agen
tūra (TAEA), kuri buvo sukur 
ta Branduolinio Ribojimo sutar
ties veiksmu, anot Sommer. 
pasirodė „pusiau spangu polici
ninku", Irake nepastebėdama 
jų slapta rengiamų atominių 
ginklų. 

Bet anot Sommer, tikroji pro
blema čia glūdi ne įvairiose 
valstybėse, kurios norėtų įsigyti 
atominių ginklų, o TAEA silp
nume. Gi TAEA silpnumą tyčia 
užtikrino ją sukūrusios valsty
bės, nenorinčios stiprios TAEA, 
nes tada jos pačios nebegalės 
daryti ką nori su savais bran
duoliniais ginklais. Dabartinės 
TAEA tikrinimo gairės leidžia 
tikrinti branduolinius įren
gimus tik tose vietose, kurias 
pats kraštas paskelbia ofi
cialiomis branduolinių ginklų 
įrengimų vietomis. Tad kraštai, 
kurie nori gaminti nelegalius 
ginklus, tai gali daryti kitose 
vietovėse ir TAEA neturi teisės 
ten daryti inspekcijų. 

Dabartinis TAEA generalinis 
direktorius Hans Blix reikalavo 
teisės daryti dažnesnes, stai
gias ir kruopštesnes inspekci
jas. Bet šios agentūros direk
torių taryba, spaudžiama 
pramoningų kraštų, kurie bijo 
pakenkti viešam pasitikėjimui 
branduolinės energijos saugu
mu, atidėjo šių siūlymų patvir
tinimą. 

Žiūrėdami į neišpasakytai 
didelį branduolinį pavojų iš 
yrančios Sovietų Sąjungos, 
branduolinio ribojimo specialis
tai daro įvairiausius, net ir 
absurdiškai atrodančius pasiū
lymus. Kai kurie siūlo Vaka
rams samdyti sovietinius bran
duolinės technikos moksli
ninkus bei technikus. Tik ta 
bėda, kad ir Vakarų kraštuose 
esantys nebegauna darbų, nes 
ypač karinėje sr i tyje jų 
pareikalavimas mažėja. Kiti 
siūlo supirkti sovietinę bran
duolinę žaliavą ir ginklus, tuo 
pašalinant juos iš rinkos. Tačiau 
Vakarų kraštai jau dabar suka 
galvą ką daryti su savomis ato
minėmis atliekomis ir kaip iš
montuoti savus branduolinius 
ginklus. 

Tad, anot Sommer, dabartinė 
padėtis šioje srityje jau nebe-
atidėliotinai verčia tarptautinę 
bendruomenę pagaliau sukurti 
atsakančias tarptautines gaires, 
reguliuojančias atominę ener
getiką ir jos padarinius, bei jos 
atliekų tvarkymą, kurios būtų 
teisingos visiems pasaulio kraš
tams, neišskiriančios tikri
nimui tik „įtartinų" kraštų. 
Norint , kad visi k r a š t a i 
taisyklėms pr i tar tų , reikia 
sukurti visiems kraštams lygias 
taisykles ir joms duoti pakan
kamus „dantis", kad būtų 
pagrindo pasitikėti, jog niekas 
negaus atominio viršumo, jas 
apeidamas. 

Kai atominius ginklus turėjo 
tik kelios valstybės buvo leng
viau numatyti, iš kur gresia pa
vojus. Ironiška, kad, pasibaigus 
„šaltajam karui", atominis pa
vojus iš tikrųjų gali būti padidė
jęs, nes nebežinia su kuo apie jo 
mažinimą kalbėtis. Tad dabar 
iššūkis yra rasti būdus geruoju 
įjungti visus pasaulio kraštus į 
bendrą taikos užtikrinimo, 
atominio pavojaus mažinimo 
darbą. 

a.g. 

LIETUVIŲ FONDO KAPITALAS PALIEKAMAS 
IŠEIVIJOS VEIKLAI REMTI 

Lietuvių Fondo narių spec. 
suvažiavimas, įvykęs 1991 m. 
liepos 27 d. Chicagoje, nutarė 
vieną milijoną dol. atskirti iš 
pagr. kapitalo Lietuvos švietimo 
ir kultūros institucijoms ir iš
rinko patikėtinių tarybą, kurią 
sudaro visi tarybos nariai. Pati
kėtinių taryba (Board of Trus-
tees) p i rmin inku išsirinko 
LF steigėją dr. Antaną Razmą 
ir sekretorium adv. Vytenį 
Kirvelaitį. 

Kadangi atskirtasis milijonas 
dol. jau priklauso Lietuvos vy
riausybei, o Lietuvių Fondas jį 
t ik administruoja, tad paramai 
gauti prašymai tu r i eiti per 
Kultūros ir švietimo ministe
riją. (Ar ne tiksliau būtų pa
vadinti Švietimo ir kultūros 
ministerija?) 

Patikėtinių tarybos pirm. dr. 
Antanas Razma informavo, kad 
iš to milijono norintieji savo pro
jektams gauti paramą, prašy
mus paduoda Lietuvos Kultūros 
ir švietimo ministerijai, kuri su 
atitinkamomis rekomendacijo
mis turėtų persiųsti LF pati
kėtinių tarybai. I Lietuvių Fon
do 91.XII.2 laišką, adresuotą 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos pirmininkui, gautas sekre
toriato pranešimas, kad laiškas 
persiųstas Kultūros ir švietimo 
ministeriui, o iš jo dar nėra at
siliepimo. Šiandien dar per 
anksti kalbėti, kokiem pro
jektam Lietuvos įstaigos ar 
asmenys norėtų paramą gauti ir 
kam bus teikiamas pirmumas. 
Visokiu atveju LF patikėtinių 
taryba turėtų tar t i paskutinį 
žodį, kad teikiama parama 
neprieštarautų JAV IRS ir LF 
nuos ta tams, o t a i p pat ir 
steigėjų nurodytiems tikslams. 
Bent šiuo metu gryni pinigai 
neturėtų būti siunčiami, nes 
nekontroliuojama rublio inflia
cija gali nunešti vėjais visą 
teikiamą paramą. Kitas reika
las čia nupirktų techninių 
priemonių apmokėjimas. 

LF t a r y b o s n u t a r i m a s 

Lietuvių Fondo tarybos posė
dis įvyko 1991.XII.6 d. savoje 
pastogėje, Chicagoje. Posėdyje 
dalyvavo 14 iš 18 esamų tarybos 
narių. Šiame posėdyje vienų me
tų terminui perrinktas tarybos 
pirm. Povilas Kilius, sekre
torius Vytautas Kamantas ir 
valdybos pirm. adv. Algirdas 
Ostis. Šis tarybos posėdis buvo 
skirtas apsvarstyti tolimesnę 
Lietuvių fondo veiklą ir kapi
talo telkimą. 

Jau ankstyvesniam, spalio 17 
d. tarybos posėdyje buvo iškilęs 

ANTANAS JUODVALKIS 

kapitalo likimas Pasikeitus 
nuomonėmis, tarybos pirm. P. 
Kilius paprašė visus tarybos 
narius pagalvoti ir savo nuo
monę iš anksto atsiųsti raštu, 
kad lengviau būtu galima pada
ryti išvadas. Bet tik pusė 
tarybos narių ta; įvykdė, todėl 
teko gyvu žodžiu išklausyti 
posėdyje dalvaujančių narių 
nuomones. Suprantama, nuo
monės įvairavo Vieni (ir jų 
buvo dauguma) pasisakė už su
kaupto LF kapitalo nedalo
mumą ir jo gaunamomis paja
momis remti, kaip ir iki šiol. 
išeivijos lituanistinį švietimą, 
jaunimą, kultūrines apraiškas, 
spaudą ir lietuviškas radijo 
valandėles bei kitus visuome
ninio gyvenimo įvykius. Ki
tiems atrodė, kad LF pagr. 
k a p i t a l a s y ra perleist inas 
Lietuvai, kaip buvo skelbiama 
telkiant aukas, nes Lietuva yra 
laisva ir nepriklausoma, pripa
žinta daugelio valstybių. Dar 
kiti galvojo, kad reiktų ir vėl 
atsiklausti narių, kaip dėl to 
vieno milijono dolerių buvo 
padaryta ir patirti jų nuomonę, 
kurią dalį paaukotos sumos 
skirti Lietuvai ir kurią dalį 
pa l ik t i išeivijos lietuvybės 
išlaikymui remti. Buvo gauta ir 
narių atsiliepimų, kurie entu
ziastingai anksčiau rėmė vieno 
milijono dol. atskyrimą Lietu
vos reikalams, o dabar prašo 
neskubėti su pervedimu, nes 
Lietuvoje ekonominė padėtis 
nėra nusistovėjusi. Esą geriau 
naudoti gaunamas pajamas, o 
ne mažinti sukauptą kapitalą. 

Išdiskutavus LF pagrindinio 
kapitalo reikalingumą išeivijos 
veiklai ir Lietuvai, prieita ben
dros nuomonės, kad valstybės 
mastu tokia Suma nesudarys 
didesnio efekto, o išeivija liktų 
be nuolatinės paramos. Lietuvių 
Fondas buvo įsteigtas lietu
vybės išlaikymo veiklai remti ir 
tik likvidacijos atveju pagr. 
kapitalas turi būti atiduotas 
nepriklausomai nesovietinei 
Lietuvai. Kadangi Lietuvių 
Fondas nelikviduojamas, o 
aukos telkiamos ir toliau, tai 
apie pagr. kapitalo perleidimą 
Lietuvos švietimo ir kultūros in
stitucijoms reikalingas specia
lus narių nutarimas. 

Baigus diskusijas, kurios 
užsitęsė porą valandų, buvo nu
tarta (vienam pasisakius prieš) 
padaryti pranešimą lietuvių 
visuomenei, paskelbiant spau
doje ir per lietuviškas radijo 
laidas. Pagrindinės to prane
šimo mintys: atskirtasis vienas 

milijonas dol. yra dovana Lietu
vos vyriausybei ir perleistinas 
prisilaikant veikiančių JAV ir 
Lietuvių Fondo nuostatų. 

Lietuvių Fondo likusis pagr. 
kapitalas pasilieka nedalomas 
ir didinamas toliau,, o gautomis 
pajamomis bus remiamas išeivi
jos ir Lietuvos švietimas ir kul
tūrinės apraiškos per LF pelno 
skirstymo komisiją, bendra 
tvarka. 

Visuomenė prašoma aukoti 
Lietuvių Findui, kad gauna
momis pajamomis dar stipriau 
būtų paremtas išeivijos lietu
vybės išlaikymas ir duotinos 
stipendijos rimtai pasiruošu
siems profesionalams susipa
žinti su čia veikiančiomis 
elektroninėmis ir kitomis prie
monėmis, kad įgytas žinias 
grįžę galėtų panaudoti savo 
krašto ir žmonių gerovei (Pilnas 
tekstas paskelbtas ..Drauge" 
1991.XII.14 d. laidoje). 

I švados 

Lietuvių Fondo pagrindinio 
kapitalo klausimas yra jautrus 
ir tarybos nariai nuodugniai ir 
atsargiai svarstė, iki priėjo 
išvadų. Per mažai buvo atsilie
pimų į paskelbtas tuo klau
simu mintis, kad būtų galima 
daryt i p la tesnes išvadas. 
Šiandieninė Lietuvos vyriau
sybės laikysena nežavi išeivijos 
l ietuvių ir dažną verčia 
pagalvoti apie teikiamą pa
ramą. Nepriklausomybės ats
tatymo euforija, nubangavusi 
per visą išeiviją, pradeda at
slūgti, o vyriausybės narių, 
deputatų, politikų ir kultūri
ninkų nuola t in is būriais 
lankymasis, nesiskaitant su 
išlaidomis, verčia pagalvoti, ar 
mūsų dešimtmečiais sunkiai 
kaupti fondai verta atiduoti. 

Mūsų nuolatinės pastangos ir 
rūpesčiai Lietuvos gyvenimu, 
pradeda a tvės t i ir tenka 
kritiškiau žiūrėti į vykstantį 
gyvenimą. Atvykstančiųjų elg
sena ir beatodairinis siekimas 
asmeninės naudos, net panau
dojant žudymo įrankius, apvylė 
ne vieną geradarį. Mūsų išeivija 
savo darbštumu, geru elgesiu 
įsigijo pasitikėjimą amerikiečių 
visuomenėje ir išaukštino Lie
tuvos vardą, o dabar atvykstan
čiųjų dalis viską nori sugriauti 
ir grąžinti į mafijos erą. Mums 
reikia daugiau apdairumo ir 
kritiškiau vertinti padėtį. 

MŪSŲ UŽDAVINYS 
DABAR 

P. P A L Y S 

Paukštis, kuriam tenka ilgai 
būti surištais sparnais, pamirš
ta kaip skraidyti. 

P. Maurice 

Tautos Fondas lapkričio 20 
dienos išleistame atsišaukime, 
kreipdamasis į Lietuvos išlais
vinimo ir jos atstatymo talki
ninkus lietuvius, sako: „Komu
nistinė santvarka ir okupacija 
sugriovė ir nualino visa, kas 
laisvėje gyvenant buvo sukurta. 
Mūsų uždavinys dabar y r a pa
dėti Lietuvai atsikurti". 

Specialioje Eltos (Vliko infor
macija) laidoje lapkričio 3 d., nr. 
21 buvo rašoma: „Seimas, iš
klausęs Tautos Fondo tarybos 
pranešimą, pas i sakė , kad 
Tautos Fondas tęstų savo veiklą 
kaip inkorporuota, nepriklauso
ma ir tik jos narių demokra
tiškai tvarkoma organizacija, 
kad Tautos Fondas pagal savo 
nuostatus ir toliau telks lėšas 
pagelbėti demokratinės Lietu
vos ir jos ūkio greitesniam 
atstatymui ir įsijungimui į 
laisvos rinkos ekonomiją". 

Kad laikas nebūtų veltui lei
džiamas, kad galimai greičiau ir 
kuo efektingiau būtų gal ima 
pagelbėti Lietuvai tvirčiau at
sistoti ant kojų, Tautos Fondo 
valdyba j au dabar išsiuntinėjo 
tūkstančius laiškų, su kuriais 
kreipiasi į tautiečius, kviesdama 
į talką ir prašydama piniginės 
aukos Lietuvos a ts ta tymui . 

„Lietuvos ūkio atstatymas, 
demokratinės institucijos ir 
krašto apsauga pareikalaus iš 
mūsų dar didesnių pastangų, 
negu iki šiol", rašoma minė
tame atsišaukime. 

Tautos Fondo valdybos išleis
toje lapkričio mėnesio nr. 6 
informacijoje valdybos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis 
sako: „pereiname iš Lietuvos 
laisvinimo uždavinių per Vliko 
rėmimą, į mūsų Tėvynės 
ekonominio atstatymo darbą. 
Tautos Fondo lėšų telkimui, 
sustabdžius E l tos l e id imą 
Amerikoje, teks perorientuoti 
mūsų veiklos gars in imo ir 
skelbimo būdus. Turėsime leisti 
savo biuletenį. Sieksime taip 
pat šio krašto gyventojų fi
nansinės paramos". Tame pa
čiame informacijos lape nurody
ta ir spalio 31 d. TF keturiose 
sąskaitose ir fonduose tu r ima 
turto vertė: Tautos Fondas — 
Operatyvinis — 493,684 dol., 
Laisvės iždas ir Atstatymo fon
das —1,666,405 dol. Abinaudės 
sutartys (Charitable) - 1 5 3 , 9 8 8 
dol. ir Patikėtinio (in Trust) — 
278,092 dol. Iš viso 2,592,169 
dol. Be to, lapkričio mėn. 
Kanados krašto atstovybė į TF 
iždą įnešė 60,200 dolerių, o 

dosnus aukotojas Pranas Karo
sas iš Pentvvater. MT, padovano
jo 2,400 dolerių. TF turi ir ne-
judomo t u r t o pal ikimais: 2 
žemės sklypai yra Floridoje ir 
vienas Michigane. Kad išven
gus nemažų administravimo 
išlaidų, tuos sklypus norima 
galimai greičiau parduoti. 

Ne visiems yra aišku, kas tie 
fondai ar sąskaitos yra, kam jie 
skirti ir kam tarnauja. TF 
valdybos pirmininkas Aleksan-
dras Vakselis lapkričio 1-3 d. 
istoriniame Vliko seime dary
damas pranešimą, tuos fondus 
taip t rumpai apibūdino: „Tau
tos Fondas" (operatyvinis). Šioje 
sąskaitoje esantieji pinigai yra 
skirti Vliko dabartinei veiklai 
ir uždaviniams finansuoti. TF 
aukų telkimo išlaidos taip pat 
y r a p a d e n g i a m o s iš šios 
sąskai tos . Laisvės iždas ir 
atstatymo fondas. Pagal TF 
statutą šios sumos yra skirtos 
išlaisvintos Lietuvos reikalams 
ir specifiniams Lietuvos ats
tatymo t ikslams. (Kai kurios 
aukos yra specifiniai skirtos — 
bažnyčių atstatymui, krašto ap
saugai, paminklams ir kt.). 
Abinaudės sutartys. Šioje są
skaitoje laikomi pinigai yra 
gauti iš aukotojų, kuriems TF 
išmoka su t a r t a s palūkanas. 
Aukotojui mirus, jo paaukota 
suma yra perkeliama į Laisvės 
iždą. P a t i k ė t i n i o są ska i t a . 
Vykdydamas tes tament in ius 
palikimus, TF administruoja 
specif inius įs ipareigoj imus: 
Bonifaco Mateciūno ~r įvairioms 
lietuviškoms organizacijoms pa
remti ir Antano Pūro-Vasario 
16 d. gimnazijos studentų pa
ramai" . 

Lapkričio 26 d. Tautos Fondo 
būstinėje Richmond Hill, NY, 
įvykusiame TF valdybos posė
dyje pirmininkas Aleksandras 
Vakselis padarė ptertųf'-prane
šimą apie istorinio Vliko seimo 
nutar imus ir apie Kanados TF 
reikalus. 

TF tur to peržiūrėjimui buvo 
sudaryta komisija. Susipažinta 
ir plačiau išsikalbėta su 92 
metų TF sąmatos projektu. Tas 
projektas bus pasiųstas TF 
tarybai, kad jis būtų patvir
t intas. Nu ta r t a art imiau ben
dradarbiauti su TF taryba ir jos 
paskirtomis komisijomis. Tą 
pačią dieną pasitarimus turėjo 
ir TF finansų komisija. Aptarus 
investavimus, nuspręsta jų in
vestavimus, esančius laisvės ir 
iždo sąskaitose, investavimo 
laiką t rumpint i . 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 

31 
„Tai nelaimė! Kodėl ir vėl turėsiu kentėti'' Ką 

dabar darysiu? Reikia pasišildyti vakarienę... Bet gal 
aplankyt Arūną? Kaip išsimokėsim už ligonine' Juk 
neturiu jokios apdraudos! Štai, kada reikėtų ją turėti! 
Agentas siūlė, bet neėmiau... Pinigų neturėjau Kodėl 
vargšas žmogus tur i kentėti dvigubai sunkiau? Aušra 
dar nevalgius... J a u ieško ko nors šaldytuve..." 

— Ar žinai, Aušrele, kaip tai atsitiko? 
— Ne, mamyte. Man tik mokytojas paskambino. 

J is norėjo tau pranešti. Liepė tik perduoti, kad Arūnas 
ligoninėj... 

— O kokioj ligoninėj? 
— Nežinau. . . Man nepasakė , o k laus t 

nesusipratau... 
— Dieve, ką dabar daryt? Ką daryt? 
— Pirmiau pavalgyk, Mamyte... Nusiprausk. 
— Tiesą sakai... Gerai, Aušrele. Tu paruošk •stalą, 

o aš einu praustis. 
Jau eidama prausyklon šūkteli: 
— Paimk iš šaldytuvo kepsnį ir pašildyk keptuvėj! 
— Gerai, mamyte! 
Nespėjus nusiprausti suskamba telefonas. Aušra 

atsiliepia ir netrukus pabeldžia motinai į prausyklą. 
— Mama! Ponas Paraustis nori su tavim kalbėti. 
— A8 tuojau! Vieną minutę! 

Skubiai užsimetė chalatą dar ant šlapio kūno. Besi-
šluostydama rankšluosčiu veidą išeina į kambarį. Drėg
nomis rankomis perima telefono ragelį. Girdi mokytojo 
gilų baritoną. 

— Ponia Vilainiene? Jūs jau iš dukrelės žinote kas 
atsitiko... Noriu pranešti kur dabar yra jūsų sūnus. 

Jis pasako ligoninės adresą ir kambario numerį. 
Aušra stovi šalia. Ji atspėja apie ką eina kalba, todėl 
skubiai paruošia popieriaus ir pieštuką. Birutė užsirašo 
adresą. 

— Kada jį galima lankyti? 
— Bet kada, ponia. Jus visada įleis. 
— Labai jums dėkinga, pone Parausti... Bet duktė 

man nesakė kas Arūnui atsitiko?... 
— Įlaužė kairės kojos blauzdos kaulą. 
— Dieve mano! Ar tai pavojinga? 
— Nenusiminkite! Tai nebaisu! Kai tik jį ap

tvarkys, tai tuojau ir išleis į namus, nes tokių ligonių 
ilgai nelaiko. Tai nelaikoma rimta liga... Sugipsuoja 
koją, o po to ligonis gali ir namie gulėti. Retkarčiais 
tik pasitikrinti pas gydytoją. Jokių jam dietų, jokių ypa
tingų vaistų. 

— Labai gerai!... Matote, aš neturiu draudimo... 
— Aš tai žinojau. Na, tai iki pasimatymo! 
— Ačiū, pone Parausti! 
Birutė padeda ragelį, bet rūpestis vis dar 

nenuslenka. 
— Jis greit sugrįš namo ir turės namie gulėti su 

į gipsą įdėta koja, Aušrele... 
— O kada grįš? 
— Nežinau, Aušrele... Greit pavalgykime ir 

važiuokime ligoninėn! 
Abi baigia triūsti virtuvėje. Bevalgant vėl suskam

ba telefono skambutis. 

— Atsiliepk, Aušrele... 
Nuėjusi į kambarį Aušra ilgai tylomis su kažkuo 

kalba. Sugrįžta kažkokia keista, lyg susigėdusi. 
— Kas ten buvo? 
— Henry... 
Iš karto Birutė neįstengia susivokti kas toks Henry. 

Lyg girdėtas vardas. 
— Ak, Henry! Tasai... Rebekos sužadėtinis? Kogi 

jis norėjo? 
— Jis jau kelintą kartą m a n skambina... Nori 

pasimatyti. 
— Aušrele, tu juk žinai, kad su juo negali prasidėti! 
— Jis labai prašo... Sako, kad tik mane myli... 
— Dėl Dievo meilės! Neįkliūk vėl į nemalonumus! 

Ką tu jam atsakei? 
— Nieko dar... Aš dar pati nežinau, mama... J is 

man vis dar patinka.. . Aš negaliu jį pamiršti... 
Tarytum pavojaus signalas SOS signalizuoja Biru

tei — reikia gelbėti Aušrą! Mergaitė aiškiai klimpsta 
į šio vyruko pinkles. Gal pavyks dar ją paveikti 
žodžiais. 

— Aušrele... Dukrele... Pagalvok! Aš gi jau sakiau 
kokios gali būti pasekmės, o tu vis su juo kalbi, griežtai 
neatsakai ne. Ar negali jam tą vieną žodelį ištart i — 
ne? Ne, ir baigta! O gal... Gal tu jau pažadėjai susitikti, 
ką? 

— Dar ne.. . 
— Būk protinga. Aušrele! Apsvarstyk šaltai, kad 

iš to nieko gero negali būti . Juk j is visiškai iš kitokio 
molio! Kita tautybė ir t ikyba yra dideles ir rimtos 
kliūtys! Žiūrėk, tavo tėvas — nors ir tos pačios tikybos, 
bet pametės tikėjimą užsimanė prisiplakti prie 
komunistų ir nuėjo su jais... 

(Bus daugiau) 
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KELIONĖ IŠ 
MASKVOS I AMERIKA 

L JARMALAVIČIENĖ 

Kiek kartų ankštame bendra
bučio kambarėlyje sapnavau 
prabangius namus, baldus, 
k i l imus , gėles. „Matyt i iš 
vakaro per ilgai vartinėjau 
katalogus", šyptelėdavau pabu
dus. Tą naktį sapnavau bendra
butį. Matyt per ilgai ten gyve
nau, kad ir Amerikoje negaliu 
nuo jo pabėgti. 

Didžiausia ryto miegalė, vos 
sulaukusi pirmosios šviesos, jau 
sėdėjau plačioje žvilgančioje 
lovoje. Greitai išjos iššokau ir 
atidžiai ėmiau apžiūrinėti kam
barį, kiekvieną daiktą palies
dama ranka. Gal mano naktis 
buvo tikrovė, o čia — sapnas? 
Paspaudžiau mygtuką, dvelkte
lėjo šiltas oro gūsis. Užžiebiau 
stalinę lempą prie lovos, pasė
dėjau minkštuose foteliuose, pa
sisupau kėdėje, žvilgtelėjau pro 
langą: mes aukštai, pirmieji 
ryto žmonės irjų mašinos atrodė 
visai mažučiai. Pabudo mano 
draugė, architektė Dora iš Vil
niaus. „Ar nepamiršai, kad mes 
„Hiltone"? — paklausiau. 

Atgijo kelionės įspūdžiai. 
Balsu kvatojomės, prisiminu
sios vakarykštį nuotykį. Abi il
giausiai ieškojome vandens. Aš 
j au būčiau atsigulusi be jo. 
Matyt išgelbėjo Doros architek
t ū r o s studijos. J i „a t rado" 
vandenį. Išsimaudėme ir kaip 
užmuštos kritome miegoti. 
Šiandien, jau žinodama kaip 
praustis, nuėjau į vonią, o ma
no draugė, taip kaip ir aš iš 
ryto, apžiūrinėjo prabangaus 
New Yorko viešbučio kambarį. 
Staiga išgąstingu balsu ji pradė
jo šaukti mane. Pasirodo, Dora 
paspaudė prie lovos esantį myg
tuką. Malonus vyriškas balsas 
angliškai klausė, ko mes pagei
dautume, o ji juk „vokietė". 
Pribėgusi norėjau paaiškinti, 
bet buvo vėlu. Jau beldėsi į 
duris. „What can I do for you?", 
siūlė savo paslaugas malonus 
frakuotas tarnautojas... 

Važiuodama į Ameriką sau 
pažadėjau būti objektyvi, vertin
dama tarybinę ir kapitalistinę 
šalis. Ne skirtumai, bet didžiau
si kontrastai tarp „Seremetjevo" 
ir „Kennedžio" man jau pirmą 
dieną įrodė, kad lyginti šias dvi 
puses tai tas pats, kas išleisti į 
ringą du ne vienodo svorio kate
gorijų boksininkus. 

Abejingas rusiškas balsas 
p a k a r t o t i n a i skelbė, kad 
skrydžio į Washingtoną nebus. 
Keleiviai, nedažnai susiruo-
šiantys už vandenyno, nerima
vo. Bijodami pavėluoti kiti net 
prieš kelias dienas susirinko čia 
iš toliausių kampelių ir iš 
Lietuvos taip pat. „Bet kodėl 
neskrenda? Kokia priežastis?" 
nėra ko paklausti, niekas neži
no. „Neparuoštas lėktuvas", 
kažkas paaiškino. 

Taip bebėginėjančius, besitei
raujančius iškankino visą parą. 
Vėlai vakare sužinojom, kad lyg 
tai įssknsime kitą dieną. Laukė 
antra, kai kam ir trečia bemiegė 
naktis . Pradėjome rodyti cha
rakterius, reikalauti viešbučio, 
skundėmės, kad nėra vietų 
saugojimo kamerose, ir mes nė 
žingsnio negalime žengti nuo 
savo lagaminų. Ne visiems užte
ko vietos atsisėsti ant kietų 
suolų. Skrydžio draugai drau
giškai keitėmės, leisdami pasė
dėti visiems, tačiau dauguma 
snūduriavo pasieniais, kiti su
sikūprinę ant savo ryšulių. 

Viešbutį tai nakčiai iš kokių 
20 lietuvių pavyko gauti tik 
vienai vilniškei, profsąjungų 
lydere i , tur inčiai didžiulę 
kelionių patirtį, Laimai. Ji į 
Ameriką skrido bent trečią 
kartą, o ankstemus leidimus iš
vykti gaudavusi pas patį Šepetį. 
Bene labiausiai „Arofloto" tar

nautojai reagavo į ryžtingą 
lietuvaitės tvirtinimą, kad, 
jeigu jie neduos jai viešbučio, ji 
atvešianti „Vzgliadą". Buvo 
pats gražusis Lietuvos atgi
mimas ir gal dėl to mes, skren
dantys lietuviai, iki tol visai ne 
pažįstami, jautėmės savi, savi. 
Iš kalbos ir akių pažinę vieni 
kitus, rinkomės į bendrą ratą. 
Sustatėme lagaminus viduryje, 
ir apstoję juos. pamainomis sau
gojome. 

Laimos kamabryje iš vakaro 
paeiliui visi išsimaudėme, o ryte 
apsiprausėme akis. Toks nepap
rastas draugiškumas gelbėjo 
nuo įtampos, kuri vienam butų 
buvusi sunkiai pakeliama 
„Aeroflotas" nesivaržydamas 
kiekviename žingsnyje kaltino 
ne save, kad visiškai nesirūpina 
žmogumi, o tave, kad tu, užuot 
sėdėjęs namuose, skraidžioji po 
pasaulį, sukeldamas jam viso
kiausių rūpesčių. 

Tarybinis lėktuvas vėlavo 
daugiau kaip parą. Atsilošus 
minkštose kėdėse buvo galima 
miegoti, bet nuovargis, nerimas 
virš Atlanto, nežinomos žemės 
laukimas, neleido nė minutei 
sudėti akių. Buvo aišku, kad 
New Yorką pasieksime vėlai 
vakare, o mano kelio pabaiga — 
Minnesotoje. Kiti skrido j 
Chicagą, Miami, Los Angeles, 
Bandžiau save ramin t i ir 
įtikinėjau nors trumpam pa
snausti. „Reikės tvirtai stovėti 
ant kojų, nes svetur tikrai 
niekas nepas i rūpins" . Dvi 
nakt i s nemiegojusios akys 
neklausė mano prot ingų 
patarimų užsimerkti. Jos dar
niai sutarė su to meto būsena: 
nieko nepraž iūrė t i , kažką 
nepaprasto pajusti, išgirsti, 
suuosti. 

Buvo pats vidurnaktis: 12 
valanda New Yorko laiku. Ko
jos rėmėsi į Amerikos žemę. 
kvėpavome jos oru. Kur gi tas 
išsvajotas stebuklas? 

„Kennedis" tvieskė visomis 
spalvomis. Gerai, kad atvykome 
naktį. Šio tamsos ir besikei
čiančių šviesų žaismo neužgožė 
joks visos viešnagės Amerikoje 
metu matytas reginys. Bet tai 
dar nebuvo didžiausias stebuk
las. Jis — priešaky. 

Negalėjome pilnai džiaugtis 
tuo, ką matėme. Išlipę pajutome 
baisų nuovargį. Dvi nemiegotos 
naktys mano gyvenime kol kas 
buvo rekordas. Atrodo laukė 
t rečia . Norėjosi ku r nors 
nuošaliai nugriūti ir atsipa
laiduoti. Į tolesnį kelią tik rytoj 
vakare. Žvilgsniu apmečiau ae
rouosto platybes, kur čia reikės 
pasidėti. Nebuvo nė vieno žmo
gaus, snaudžiančio ant suolo 
kaip Maskvoje. Visi žvalūs, 
nuotaikingi dabar sveikino rusų 
lėktuvo keleivius. Iš toli 
šypsojosi TSRS pasiuntinys 
Amerikoje. Buvome pasiruošę 
įsivaizduotoms varginančioms 
procedūroms. Bet viskas vyko 
neįprastai sklandžiai. Tvarkin
gai išsirikiavę, vorele praėjome 
pro svarbų postą. Kiekvieno 
pase. atsakingas asmuo įrašė, 
kad mes legaliai atvykome j 
JAV ir galime čia pasilikti pusę 
metų. Pasidžiaugėme aerouos
tu, laukiantiems davėme žinią, 
kad mes jau New Yorke atpaži-
nome lagaminus ir, palikę daik 
tus vienoje vietoje, atsidūrėme 
jaukioje salėje. 

Informavo, kad čia išrašys lei 
dimus nakvynei į „Hiltono" 
viešbuti. Mes lietuviai ir toliau 
tebedraugavome. Kiekvienoje 
sunkesnėje situacijoje at
sirasdavo bent vienas, gelbstin 
tis grupę. Laima „išplėšė vieš
butį , kauniečiai Maskvoje 
„suorganizavo" greitus pietus, 
šioje Atlanto pusėje atėjo mano 
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L^monte susirinkę lietuviai džiaugiasi iškilmėmis. Nuotr J. Tamulaičio 

eilė. Padėjau saviem? susikal
bėti. Išgirdusi apie viešbutį, 
greitai perdaviau visų bendrus 
nuogąstavimus. „Mes neturime 
dolerių už jį sumokėti". Maloni 
mulatė patarnautoja nuramino: 
„Jums ir nereikia jų turėti. Argi 
Jūs kalti, kad atskridote naktį". 
„Pan American" kompanija lei
do gyventi viešbutyje, maitintis 
jo restorane, naudotis kitais pa
togumais nemokamai iki toli
mesnio skrydžio. Man, pavyz
džiui, iki kitos dienos vakaro. 
Išverčiau fantastinę naujieną. Iš 
džiaugsmo ėmėme glėbesčiuotis. 
Greitai susiskirstėme, kas su 
kuo gyvens, nes kambariai — 
dviviečiai. Mes pasilikome su 
Dora. 

— Jūsų laukia aerouosto 
taksi. Prašome eiti su manimi, 
— mandagiai pakvietė unifor
muotas misteris. 

— Kada gi praeisime muitinę, 
— garsiai nusistebėjau aš. Šiek 
tiek nerimaudama dairiausi, 
kur dingo lagaminas, nes per tą 
nakvynės rūpestį ir vertimą jau 
senokai buvau pametusi jį iš 
akių. Labiau patyrę kelionės 
d rauga i s k a n i a i juokės i . 
Pasirodo, amerikiečių muitinę 
mes jau praėję, o visų daiktai, 
sukrauti į krovininį autobusiu
ką, buvo jau kelyje į viešbutį. 

Dieve mano. nejaugi tie besi
šypsantis juodukai draugiškai 
sveikinę atvykusius , padėję 
mums nešti lagaminus buvo 
muitininkai? Amerika — pirmo
ji užsienio š a l i s , kur ią 
aplankiau, todėl ir muitinę įsi
vaizdavau tokią, kokią mačiau 
Maskvoje. „Kratė" iki nuogu
mo, garsiai ir į tariai kaman
tinėjo, nesišypsojo. 

Sulaukiau tikro stebuklo. Ne 
vieno! „Labanakt", — pasakiau 
Dorai ir užmigau. 

neteikė tiek daug dėmesio 
langui . Aplinkiniai matyt 
manė, kad aš pirmą kartą 
lėktuve. To panęs paklausė ber
niuko tėveliai. Daug kartų esu 
skridusi, tačiau virš Amerikos 
— pirmą", atsakiau. Jie apipy
lė klausimais: kas aš, ir kur. kur 
skrendu? Pasakiau jiems, kad 
s impat ingasis Džekas man 
primens savus vaikus Šarūną ir 
Daivą, kuriuos atrodo ilgokam 
palikau Lietuvoje. 

Kalbėjomės apie viską: 
gyvenimą, politiką, meilę. Nau
jieji draugai ant lapelio rašė 
savo adresą, kviesdami aplan
kyti jų namus Kalifornijoje. 
Džekas jau nesivaržydamas iš 
kitos pusės tampė mane už ran
kovės, rodydamas Michigano 
vanden i s , kitas įdomybes. 
Artėjome prie miestų dvynių: 
Minneapolio ir Saint Paulo. 
Žemėlapy pažymėti dviem suki
busiais apskritimais, iš lėktuvo 

jie atrodė kaip vienas. Temo! 
Žiebėsi pirmieji žiburiai. 

Išlipusi iš toli atpažinau 
savuosius, nors buvau mačiusi 
tik nuotraukose. Jie mane — 
taip pat. Labai bijojau, kad tik 
nebūtų pažinę iš štampo, kuris 
sako, ženkl ina k iekviena 
tarybinį turistą. 

Ir prieš, ir kelionėje daug gal
vojau apie šiuos pažįstamus 
nepažįstamuosius. Jaučiau jiem 
nepaprastus jausmus: jau iš 
anksto didelį dėkingumą už pa
rodytą Ameriką, gal draugiš
kumą, o gal net meilę. Maniau, 
viską išsakysiu iš karto, pir
momis susitikimo akimirkomis. 
Laukiančiųjų jūroje mačiau tik 
du siluetus: vyrą ir moterį 
David ir Donną. Jie vis artėjo. 
Dar keli žingsniai... pulsiu 
j iems į glėbį, išbučiuosiu. 
Nežinau, kas mane sulaikė: 
draugiškai paspaudėme vieni 
kitiems rankas. 

. 

TAUTOS FONDAS, AMERIKOJE 
REGISTRUOTA PASAULINĖ 
LIETUVIŲ ORGANIZACIJA, 

DĖKOJA IR SVEIKINA: 
DĖKOJA VISIEMS, TALKINUSIEMS J O DAR
BUOSE. VISIEMS AUKOJUSIEMS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMUI IR LIETUVOS ATSTATYMUI. TIK 
JŪSŲ DĖKA BUVO SUKELTA VIRŠ $5,000,000. 

TAI JŪSŲ PASIŠVENTIMO IR PASIAUKOJIMO 
VAISIUS LIETUVAI! 

LINKIME LINKSMU ŠV. KALĖDŲ 
IR LAIMINGU NAUJŲJŲ, 1992 METŲ! 

T A U T O S F O N D O T A R Y B A IR V A L D Y B A 

Amerikiečių „Boeingas" be 
įsibėgėjimo strėle kilo į dangų. 
Kaimynystėje sėdėjo j a u n a 
šeima. Kokių aštuonerių metų 
vaikelis aiškiai man pavydėjo 
vietos p r ie lango. Saulė ta 
ankstyvo pavasario diena ir 
lėktuvas suteikė galimybę per 
nepilnas dvi valandas apžvelgti 
pusę šalies. Mažylis glaustėsi 
man apie petį. kėlė galvutę, 
nerimo vietoje. Atsiprašinė
dama manęs, mama jį nepiktai 
subarė. „Vaikai vienodi visame 
pasaulyje", pasakiau jai ir 
užleidau berniukui trokštama 
vietą. Savo poelgiu pelniau di
džiausią tėvelių palankumą, 
tačiau dabar aš „lipau iš savo 
kėdės" , g l a u s d a m a s i prie 
mažamečio sma l suo l io — 
„Tilpsime dviese?" — kartu pa
klausiau ir mirktelėjau. Abu 
prikišome nosis prie lango, 
apžiūrinėdami mažutę Ameri
ką Stebėjomės jos didybe, kažką 
kalbėjomės, jau vadinome vie
nas kitą vardais. Džekui labai 
patiko, kad aš kar tu su juo 
..prilipau prie s t ik lo" . At 
sitiesiau ir apsidairiau 

Nė vienas iš suaugusiųjų 

DĖMESIO 
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą 
L I E T U V O J E ! 

1991 metų b i rže l io 18 d i e n ą Iš le is tu L I E T U V O S 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys susigrąžinti 
išlikusi nekilnojamą)} turtą Uetuvoje, kaip: 

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

TURI BŪTINAI PADUOTI prašymus dėl turto atgavimo iki 1991 
metų gruodžio 31 dienos. 

šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridine Agentūra 
..JusCon" Uetuvoje ir jos atstovai Kanadoje. Visi dokumentai pri
statomi | vietines savivaldybes, pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 
dienas nun jų užregistravimo Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis 

t e l . ( 416 )767 -8711 
FAX (416) 536-1263 Toronte. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS ^ ^ T ± 

(312) 586-5959 | M 4 M 
(708) 425-7161 ^ m ^ m 

RIMAS L. STANKUS 

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

ca ' r. 
BELL BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Ave., 

Chlcago. IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOMB TAX — INSURANCE 

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

Qntui)£ KMIEC1K RE Al IORS 
'ryt 7922 S. Puldski Rd 
C\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkite^ j Danutę Mayer. |> 
p ro fes iona l ia i , sąžin ingai ir 
asmeniškai patarnauv įkainavimai 
veltui. 

m MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Bealtor 
Irena BHnstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta* 

59S3 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7678 

H E L P VVANTED 

Reikalingi sluvėjal/os kasdieninių 
suknelių siutimui iš sukiiptų medžiagų 
Užmokestis nuo išdirbio (akordinis) Kreip
tis 312-868-9236. Kalbėti lenkiškai arba 
angliškai Palikti žinią (message) 

MISCELLANEOUS 

FLORIDA 
ST. PETERSBURG BEACH 

Apsigyvenkite tarp draugų Belle 
Vista apyl Žavus namas tik 1 mylia 
nuo įlankos; 3 mieg., 2 vonios 
kamb.: didelis kampinis sklypas 
Nauji namų apyvokos reikmenys ir 
centr. šaldymas; prijungtas 2 auto 
garažas . Viskas naujai atremon
tuota. Tikras svajonių namas pietų 
saulėje! Kaina ne per aukšta 

Detaliai informacijai kreiptis: 

Chicagoje Diek Inman 
t e l . 708-251-9587 

Floridoje, Paul Traxler. 
te l . 813-867-3100 
Kalbėti angliškai 

FOR R E N I 

Išnuomojamas Brtghton Pk. saulėtas 4 
kamb. butas, pirmame aukšte. $390 j 
men su šiluma. Kreiptis po 6 vai. vakaro. 
M , 312-890-1877 arba 312-247-3777. 

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

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

už apdraudą nuo ugrnes ir automobri'O 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
|VEO«MAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Chic'igos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty D"bu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

* 
Ar jūs patenkinti savo drauda Ir Inves
tavimais? Paskambinkite ir palyginkite. 
Gal mes galėsime sutaupyti jums pinigų 

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

^ePrudential -fiį 

ADALBERTO STANEIKOS 

monografija, vertinga dovana Įvairiom progom, ypač kalban
t iems, angliškai. Feliksas Andriūnas. artimai pažinojęs, rašo 
apie dailininko-diplomato gyvenimą, cituojami diplomatų, 
dailininkų, menininkų atsiliepimai Kūrybą aptaria Paulius 
Jurkus. Monografijoje patalpinta spalvotos reprodukcijos ir 
j .b . paveiVsIai. 

Monografija gaunama „DRAUGE" 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 ir pas leidėją F. Andriūną, 155 Green-
w o o d Ave.. VVyncote. Pa. 19095 . Kaina 33 dol . su 
persiuntimu. 

Siunčiame į Lietuvą 
maisto paketus nepasiturintiems ir neturintiems giminių Amerikoje. 
Labdarių Sąjungos konteineris išvyksta gruodžio pabaigoje, su 
pieno milteliais kūdikiams, maistu vaikams, kepimo aliejumi ir 1.1. 

Norintys prisidėti prie šios siuntos, aukas gali 5'ųsti šiuo 
adresu: 

Lithuanlan Catholic Charl t le* 
2 6 3 6 W. 71 Street 
Chlcago, IL 60629 

Galite nurodyti, kokio miesto „Car i tas" organizacijos skyriui per
duoti nusiųstą maistą. 

LIETUVIAI, KURIE TURI 
LIETUVOJE TURTĄ 

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

PRAŠAU KREIPTIS I 
KAZIMIERĄ RAMANAUSKĄ 
LOS ANGELES (213) 662 3963 

• 
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Lietuvių bū rys Nori lske Sibire ieško savo artimųjų kaulų... 

NAUJOS KNYGOS 
JAUNIMUI 

Sonės Pipiraitės-Tomarienės 
e i l iuota k n y g a , ,Pajūral io 
pagrandukas", kurią išleido 
JAV LB Švietimo taryba, yra 
skir ta mokykl in io amžiaus 
jaunimui. Į šią knygą autorė 
sudėjo 11 pasakų. Daugumas 
pasakų yra gyvulinio analoginio 
ir pamokomojo pobūdžio. 
Pasakose a u t o r ė var to ja 
mitologiją, lietuvių liaudies tra
dicijas, o t a i p pat giliai 
išryškindama lietuvių liaudies 
buitines priemones. Pasakų 
kalba yra žaisminga, gyva. 
Gražus eilučių r imavimas su
te ik ia v i soms pasakoms 
lengvumo formą. Pasakoje 
„Neregėta negirdėta" pasakų 
veikėjai pagavo Nemune kroko
dilą ir:... 

„Suriaumojo drūtas l iūtas / 
Sekant pasakas nebūtas"... 

arba atžygiavo šimtas dramblių 
užgesinti ugnį. Čia autorė įveda 
į lietuviškas pasakas neg^-
J n . : i . . — - « 

ueius , i i e i e g e i u s veu\.cjiio. 
Pasakoje „Kat inas puikuolis 

ir žvirblis gudruolis'", keliamas 
katino tuščias išpuikimas. Jis 
taip aukštai kė lė savo giminę, 
kad net p ro t ėv ius dievais 

vadino. Tiktai vieną dieną 
vargšas katinėlis susigundė 
šeimininkės grietine, užtai buvo 
lyg koks žvėris skaudžiai perlie
t as botagu ir išgrūstas laukan 
per duris. Vargšas katinėlis 
skaudžiai pergyveno tokią gėdą, 
o žvirblis leipo t ik iš juoko. 
Dilgyne pasislėpęs katinėlis 
prisiekė atkeršyti žvirbliui už 
juokus visus. Toliau toje pasa
koje y r a ana log iška i per
teikiamos žvirblių vestuvės, su 
visomis lietuvių liaudies tradi
cijomis. Pavyko katinėliui nu
tverti jaunikį žvirblį neakylą. 
T ik t a i žvirblel is gudrumu 
įstengė išsiplėsti iš puikuolio 
katino nagų. 

Pasaka „Paskendusi pilis" 
yra mitologinė pasaka apie 
marių dievaitę Vaivą ir stabą 
Kovą. Autorė šioje pasakoje la
bai plačiai naudoja palygi
nimus, tuo išryškindama die
vaitės grožį ir praeities didybę. 
Žaibas atkeršijo stabui Kovui už 
mfiHų dievai*° o mari11 diev^iit^ 
Vaiva, ranka perbraukdama 
per dangų, pasirodo jame vai
vorykštės juosta. Autorė pasaką 
užbaigia, kad Vaivos rykštė 
mums turi priminti visą laiką: 

Gerbti ir mylėti taiką, 
Kad vaivorykšte jinai 
Šviestų žemei amžinai! 
Čia tik suminėjau kelias 

pasakas , bet ir kitos yra 
labai patrauklios, lengvai skai
tomos ir įdomios. Autorės 
plačiai naudojami palyginimai 
suteikia stiliui lengvumo. Lietu
viška visuomenė, o ypatingai 
jaunimas, turėtų tiktai džiaug
tis ir būti dėkingi autorei už 
tokią gražią eiliuotą pasakų 
knygą. Šiai knygai iliustracijas 
paruošė Rasa Sutkutė. 

Taip pat Švietimo taryboje 
galima įsigyti Zigmo Gavelio 
ei lėraščių knygelę ,,Voro 
tinklas". Šią knygelę autorius 
yra išleidęs pats savo lėšomis. 
Knygelė yra gausiomis Irenos 
Jagėlienės iliustracijomis. Eilė
raščiuose apdainuojamas 
tėvynės ilgesys, gimtųjų laukų 
grožis, šventės ir daug eilėraščių 
skirtų mamytėms. Eilėraščiai 
neilgi, lengvai skaitomi, todėl 
labai t inkantys mokyklinio 
amžiaus mokiniams. 

LB Švietimo taryboje, be šių 
paminėtų knygelių, galima įsi
gyti ir kitų, išleistų čia ir 
Lietuvoje. Švietimo taryba 
skiria didelį dėmesį knygų 
skaitymui ir jų pagrindinis 
t i k s l a s įskiepyti j aun imą 
pamilti knygą. Pirm. Regina 

Gavome Jūsų laišką, bet tėtis 
nusilaužęs ranką, todėl aš rašau 
Jums. 

Siunčiu Jums nuotraukas iš 
Sibiro, kur buvome vasarą. Ten 
buvo labai didelė ekspedicija 
(apie 50 lietuvių, taip pat daug 
latvių ir estų i. Statėme pamink
lą Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
karininkams, kalėjusiems ir žu
vusiems Nonlsko lageriuose. 

Norilskas - labai baisus 
miestas. Jis ištisai pastatytas 
ant žmonių kaulų, nes toje vie
toje buvo lageriai. Visur pilna 
griuvėsių, šiukšlynų. Aplink 
miestą stovi daug gamyklų, per
dirbančių vario ir nikelio rūdą, 
ir jos labai teršia aplinką. Gam
ta aplink miestą beveik visai iš-

Kučienė paminėtas knygas 
išsiuntinėjo lietuviškų mokyklų 
mokytojams ir rekomenduoja 
jas skaitymui. 

Nijolė Nausėdienė 

Gerbiamieji, 

Mažame pasaulio kampelyje, Lietuvoje, drąsūs, laisvei pasiryžę žmonės išsikovojo 
nepriklausomybę, nebijodami didžiulių kliūčių ir užsipelnydami pasaulio pagarbą. 

Baisiuose sunkumuose jie įstengė išlaikyti lietuvišką identitetą ir kultūrinį palikimą. 
Ir dabar, tokiu sunkiu tautos atstatymo metu, jie drįsta pasireikšti pasaulio kultūrinėje 

plotmėje, rengiant Tarptautinį teatro festivalį Vilniuje, 1993 metų pavasarį. Šį ryžtingą 
užsimojimą remia Kultūros ministerija, Vilniaus meras ir daugelis kitų valdžios bei privačių 
asmenų. 

Svarbiausios teatrinės grupės iš Amerikos, Europos, Afrikos ir Tolimųjų Rytų yra 
kviečiamos dviems savaitėms į Vilnių. Tuo laiku bus statomi spektakliai, pravedami scenos 
meno kursai. Pabaltiečių teatralai turės progą pasidalinti patirtim su savo kolegomis iš 
viso pasaulio. 

Tai žingsnis, reikalaujantis daug drąsos iš tautos, kuri tebekovoja dėl pačios 
egzistencijos. 

Festivalis atkreips pasaulio, (ypatingai tų kurie formuoja pasaulio opiniją), dėmesį į 
pozityvius įvykius Lietuvoje. Tai bus puiki proga žurnalistams ir lankytojams asmeniškai 
susipažinti su turtinga Lietuvos kultūra ir lietuvių nuoširdumu, o Lietuvos žmonėms festivalis 
pateiks veikalus, kurie jiems buvo penkiasdešimt metų uždrausti. Lietuviai ir užsieniečiai 
daugelyje užsiėmimų dalyvaus kartu. Festivalio pajamos ir teigiami užsieniečių atsiliepimai 
bus Lietuvai neapsakoma parama ir pagalba. 

š is „langas į Vakarus" bus kultūrinė šventė, politinis pareiškimas ir ekonominė 
paskata. 

Visi kviečiami prisidėti prie festivalio įgyvendinimo ir pasisekimo. Kiekvienas paaukotas 
doleris taps kovos doleris Lietuvai. Net ir mažiausia auka turės didelę reikšmę įgyvendinant 
įvykį, kuris atvers Lietuvą pasauliui. 

Su nuoširdumu ir pagarba, 
Bernard Sahllns 

Siunčiu auką paremti Tarptautinį teatro festivalį Lietuvoje 

Vardas ir pavardė 

Adresas. 

Telefonas 

Auka $_ 

Nuo pajamų mokesčių nurašomą čekį prašome rašyti: LITHUANIAN INTERNATIONAL THEATER 
FESTIVAL ir siusti: 
( M — ! • R. Domanskls 
R O M and Hardi— Law F l rm 
ISO Morth MHclilcan Avanu# 
CMcago, IMnota 00601 

nykus i. o dūmai graužia akis ir 
gerklę. Bet žmonės Norilske 
gyvena malonūs — jie mums 
daug kuo padėjo. 

10 rugpjūčio buvo paminklo 
atidarymas. Po eisenos su vėlia
vomis per miestą visi susirin
kome prie paminklo. Atėjo ir 
nemažai norilskiečių. Trys 
kunigai (lietuvių, latvių ir estų) 
pašventino paminklą ir laikė šv. 
Mišias žuvusiųjų atminimui. 

Kitą dieną 20 lietuvių važia
vome prie Lamos ežero, kur 
buvo ištremtas mano senelis. 
Ten labai graži gamta: kalnai, 
miškai, kriokliai. Savaitę laiko 
mes ėjome į turistinį žygį po 
kalnus. Gyvenome palapinėse, 
valgyti virėme an t laužo, 
maudėmės kalnų upėse. Gerai, 
kad buvo mažai uodų, ta i nela
bai sukandžiojo. Pasku t inę 
naktį labai smarkiai lijo, patvi
no upė ir vos nenunešė mūsų 
palapinių. Teko pasitraukti į 
kalną. Po to garlaiviu perplau-

A.tA. 
JADVYGA JASIŪNIENĖ 
Mirė 1991 m. gruodžio 10 d. Lietuvoje, Vilniuje. 
Palaidota gruodžio 13 d. Vilniaus kapinėse. 
Pasiliko nuliūdę: duktė Loreta, sūnūs Paulius ir Egidijus, 

sesuo Genovaitė, broliai Vytautas ir Matas Jasinevičiai ir kiti 
giminės. 

Tel. 708-985-4905. 
Lietuvių Respublikonų Lyga 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
ONAI IZOKAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų J O N Ą 
IZOKAITI ir jos žentą ROMA PUODŽIŪNĄ bei jų 
šeimas. 

LSK „Neris" 

A.tA. 
LEONUI ZDARŽINSKUI 

mirus, jo žmoną ONUTĘ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Pranas ir Marytė Nėniai 

A.tA. 
OLGAI SKIRPSTŪNIENEI 

mirus, dukrą IRENĄ SLAVINSKIENE, jos vyrą 
EUGENIJŲ, sūnų ALGIMANTĄ su šeima ir visus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Dr. Birutė Raulinaitienė 
Rūta ir Rimas Mulokai su dukromis 

kėme į Norilską ir lėktuvu 
grįžome į Lietuvą kaip tik tą 
dieną, kai Maskvoje įvyko 
pučas. Gerai, kad nugalėjo 
demokratai ir Lietuva vėl tapo 
laisva. 

Dabar vėl mokausi, sekasi 
neblogai. 

L ina J asui a it yt e 

P .S . Jos senelis, sav. kūrėjas. 
Vyčio Kryžiaus Kavalierius, bu
vo i š t remtas į Sibirą 1941 met
ais. Po kelerių metų grįžo į oku
puotą Lietuvą pas sūnų Kaune 
ir, nesulaukęs Lietuvos laisvės, 
mirė 1989 m., palaidotas Pane
vėžio kapinėse, kur ir jo žmona 
Elena Jasula i t ienė ilsisi. 

A.tA. 
STASĖ INDREIKIENĖ 

Gyveno Dovvners Grove, IL. 
Mirė 1991 m. gruodžio 17 d 7:45 vai. ryto, sulaukusi 93 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Lesčiuose. Ameriko

je išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė dr. Meilutė Indreika-

Biskis, žentas Kęstutis, sūnus Matas „Geras", marti Marian. 
Anūkai: Indrė, Aras, Tauras ir Markus. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, gruodžio 18 d. ir ketvir
tadienį, gruodžio 19 d. nuo 2 iki 9 v.v. S. C. Lack ir Sūnūs 
koplyčioje, Palos Funeral Home. 11028 S. Southwest Hwy, 
Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 20 d. Iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėta į Pal J. Matulaičio Misijos bažny
čią, Lemonte, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Seimą prašo nukreipti aukas Lietuvių Fondui arba 
Pasaulio Lietuvių centrui. 

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

Nuliūdę duktė, sūnus.žentas. marti ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-3862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 327-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 5230440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

Padėkos ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos i v . Kalėdų matu — 

gruodžio 25 d., iki sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioje prie „Draugo" 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

Prašau 
maldas 

;ngti mano atžymėtas intencijas j kalėdines oktavos šv Mišias ir 

Padėka Dievui ui šiuos metus 
Padėka Marijai už globa 

I Padėka už gautas malones 
Padėka už taika pasauly 

! Už lietuvius Sibire, gyv ir mir 
Už še: mos mirusius 

; Už vaikus 

C Prašant laiming. ateinančių metų 
. Prašant sveikatos 

Prašant ramybės šeimoje 
Prašant santūrumo malonės 

~ Prašant Lietuvai laisvės 
Prašant pašaukimu } dvasinj luomą 
Ypatinga intencija 

Mano K-ilėdinė auka Oktavai 

Vardas, pavardė 

Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kilbourn Ave . 
Chicago, IL 60629 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

M3l2)-476-2345 

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

70&-430^*455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONAtD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1991 m. gruodžio mėn. 19 d. 

x Artinasi Kalėdų šventės, 
kurios šiemet bus ateinančios 
savaites trečiadienį, gruodžio 25 
d ..Draugas" išeis ateinantį 
antradienį, paskui pagal sutartj 
su paštu tik penktadienį, gruo
džio 27 d. Korespondencijas 
reikia siųsti anksčiau. Kaiėdų 
dieną „Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuve ne
dirbs, bet ke tv i r t ad ien į , 
gruodžio 26 d., dirbs kaip vi
somis dienomis. 

x „Jonis" , kaimiškos mu
zikos ansamblis iš SiauHų kon
certuos 1992 m. vasario 2 d. 3 
vai. p.p. Chicagoje Jaunimo cen
tre. Visi kviečiami atsilankyti. 
Bilietai gaunami Margučio 
raštinėje ir Vaznelių parduo
tuvėje. Koncertą r e n g i a 
Margutis. 

x Ona Norvilienė jau ruošia 
tradicinius kūčių valgius Chica-
gos ateitininkų kūčioms. Kūčios 
prasideda sekmadieni.gruodžio 
22 d.. 3 v. p.p. Mišiomis Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 

x J A V LB krašto valdybos 
Soc i a l i n ių reikalu t a ryba 
1991-93 metams sudaro Birutė 
Jasaitienė — pirmininkė. Aldo
na Šmulkštienė — sekretorė. 
Linas Norusis — iždininkas, dr. 
Regina Kulienė — Lietuvos 
Vaikų Vilties komiteto pirmi
n inkė . Julija Šaul iene — 
vykdomoji vicepirmininkė ir 
socialinių programų vadovė. 
Kun. Antanas Saulaitis — vi
cepirmininkas imigran tų 
reikalams, dr. Petras Kisielius 
— vicepirmininkas specialiems 
reikalams. Juozas Zygas — 
vicepirmininkas spaudai — 
informacijai. Birutė Vindašienė 
— vicepirmininkė ryšiams su 
-JAV LR apylinkėms. Laima 
Vanderstoep — vicepirmininkė 
Lietuvos vargšų vaikų pagalbai, 
ses. Margarita Bareikaitė — 
vicepirmininke specialiems rei
kalams. Vladas Čyvas — vice
pirmininkas specialiems rei
kalams. 

x Ateitininkų kūčios — sek
madieni, gruodžio 22 d. 3 v. p.p. 
JC didžiojoje salėje. Vietas 
rezervuoti reikia skambinti jau 
dabar Valerijai Žadeikienei 
708424-4150. 

(sk) 

x Naujų Metų pokylis, kuri 
rengia Lietuvių Opera. įvyksta 
Jaunimo centre gruodžio 31 d.. 
7:30 vai. vak. Dar galima užsi
sakyti vietas pas to pokylio 
šeimininką Jurgį Vidžiūną, 
paskambinus jo telefonu 
312-767-5609. Jis teikia visas 
informacijas ryšium su Naujų 
Metų baliumi, kurio metu bus 
svečiu mašinos saugojamos 
policijos. Kviečiame dalyvauti ir 
tuo padėti mūsų Operai sį 
pavasarį pastatyti naują opera. 

(sk' 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federai Savings. 
2212 West Cermak R o a d -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 
x „Kalba Vilnius". Klausy

kite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St.. Chicago, IL, 60632. tel. 
312-3761998. Garantuotas visų 
vokiškų apara tų ta i symas . 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

ARAS ROOFINOr 
Arvydas Kt*la 

Dengiama Ir taisoma 
v'*g ' ū i l y stogus 

Tai. 312-434-9656 arba 
312-737-1717 

x Arki v. J o n a s V. Bulaitis, 
buvęs Irane, paskirtas pro-
nuncijum Į Pietų Korėją. Arki
vyskupas yra buvęs Vatikano 
pasiuntiniu Afrikoje, Irane. Ki
lęs iš Anglijos lietuvių šeimos, 
kalba gerai lietuviškai, yra 
bažnytines teisės daktaras. 

x „American Baltic News" 
gruodžio laida išėjo iš spaudos ir 
pasiekė skaitytojus. Sis nume
ris sk i r tas Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos kalėdinėms tra
dicijoms aprašyti. Apie lietuvių 
kalėdines tradicijas ir Kalėdų 
eglutę rašo viena iš redaktorių 
Giedrė Ambrozaitiene, be jos, 
dar redaguoj; Joseph Ambrozai-
tis ir kt. Leidžiamos naujienos 
Kalamazoo. Mich. 

x Operos meninę veiklą savo 
finansine auka remia muz. Jur
gis Lampsatis, Zuzana ir An
dr ius Juškevič ia i , Leonas 
Daukus. Eugenija Kolupailaitė, 
Emilija ir Augustas Pretkeliai, 
Julius Karsas. Kazys Černius, 
Marija Ročkuvienė. Juozas 
Mažeika. Petras Gruodis, Lilija 
ir Antanas Kuše l iauska i , 
Jadvyga Tamaševičiene. Dana 
Sved. Jonas Kasčiukas. Alek
sandra Kavaliūnienė, Leonas 
Barnius, Marija Šeduikis, Rasa 
ir Domas Lapkai iš Chicagos. 
Valerija ir Kazys Barmai iš Los 
Angeles, Albina Lipčienė iš Put-
namo. Ct.. Marija Vilutienė iš 
St. Petersburgo. FL. Jonas 
Rimkūnas iš New Buffalo, Mi. 
Jie taip pat grąžino ir laimin
gųjų bilietų šakneles, kurių 
traukimas įvyks per Naujų 
Metu pokylį Jaunimo centre. 

x Lietuviai, kurie turi turtą 
Lietuvoje ir nori jį atgauti, turi 
užpildyti formas, kurios turi 
pasiekti Lietuvą iki gruodžio 31 
d. JAV LB Socialinių reikalų 
taryba pildo formas Vyresniųjų 
centre Chicagoje. 2711 West 
Tlst St. Formos bus pildomos 
ketvirtadieni ir penktadienį. 

x „Šaltinėlis", Chicago, 111.. 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga sveikina savo gimines, drau
gus, klijentus ir kaimynus. 
Linkime visiems l inksmų 
švenčių ir laimingų Naujųjų 
1992 Metų. Savininkai — Te
resė ir Povilas Urbonai. 

x TIK 79 ct. SVARAS už 
siuntinių persiuntimą į Lietu
vą su pristatymu į namus. Sve
čiams iš Lietuvos tik 69 ct. 
svaras. Savo daiktus siųskite 
mums paštu arba UPS. Mini-

$20 TRANSPAK, 
26P.8 W. 69 St.. Chicago. IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(skt 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Dabartiniai Vaikų name
lių auklėtiniai linksmai dai
nuoja, o baigusieji mokyklėlę 
šiltai prisimena savo pirmąją 
mokyklą. Šią savaitę, išgirdusi, 
kad mokyklėlei susidarys stam
bių išlaidų prisitaikant prie 
Chicagos naujų apsisaugojimo 
prieš gaisrą įstatymų, buvusio 
Vaikų namelių auklė t in io 
mamytė asmeniškai atskubėjo 
su auka. Jai nuoširdūs už tai 
ačiū. 

x Kun. Pe t ras Daugint is . 
SJ. atnašaus šv. Mišias gruodžio 
22 d., sekmadienį, 11 vai. Cali-
fornia Gardens Nursing Center. 
Tuoj po Mišių bus kūčios. Šv. 
Mišias ir kūčias organizuoja 
Lietuvos Dukterų draugija. 

x Agr. Antanas Šan ta ras iš 
Tinley Park užsakė savo anūkui 
Kęstučiui P. Bojevui, studi
juojančiam mediciną Urbanoje, 
„Draugą" kaip kalėdinę 
dovaną. Naudinga, kad ir kiti 
užsakytų savo vaikams ar drau
gams lietuvišką la ikraš t į , 
rišantį skaitytoją su lietuvišku 
kamienu. 

x A. a. Juozo Takul insko 
atminimui žmona Juzė Taku-
linskienė ta proga paaukojo 100 
dol. „Draugo" stiprinimui, lietu
viško žodžio pa la ikymui . 
Nuoširdus ačiū. 

x Halina ir Zigmas Motiejai 
giminėms ir draugams linki gie
drių Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujų Metų. Vietoj kalėdinių 
kortelių skiria auką „Draugui" 
paremti. 

x Antanina Repšienė , Chi
cago. 111.. šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga sveikina gimines, 
draugus bei pažįstamus ir visus 
geros valios lietuvius ir linki 
visiems gausios Dievo palaimos. 
Vietoj šventinių sveikinimo kor
telių skiria 25 dol. auką „Drau
gui" paremti. 

x J a n i n a P a š k u s , Oak 
Lawn. 111., sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir Naujais 1992 
Metais. Ta proga skiria 50 dol. 
auką „Draugui". 

x Pratęsė p r e n u m e r a t ą su 
15 dol. auka: Danutė Gar-
bonkus, Chicago Ridge, 111., 
Joseph Ramanauskas. Bridge-
water, Mass., Alfonsas Jaras, 
Kenosha, Wisc. Dėkojame. 

x Firma „S tumbras " siūlo 
geras paslaugas! Atvykusiems 
iš Lietuvos organizuojame 
ekskursijas: „Great America", 
Niagaros krioklys, Florida (Dis-
neyland. Daytona Beach). 
Atvežame ir nuvežame į New 
York ir Washington aerouostus 
atvykstančius į svečius gimines 
ir draugus. Vaikams nuolaida: 
iki 5 m. 60%, iki 10 m. - 20%. 
Kreiptis: tel. 312-847-3824. 

(sk) 

x Je i Vokietijoje gyven
dami išdirbote nors 18 mėn. 
(arba jei jūsų miręs vyras/žmo
na tada dirbo 18 mėn.) galite 
gauti pensiją. Kreipkitės į; 
tasta Agency of USA P.O. 
Box 346, St. Clair Shores , MI 
480804)346. Kalbame angliškai 
ir vokiškai. 

(sk) 

x ATLANTA IMPORT EX-
PORT PRANEŠA, jog, pabai
gus siųsti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuvą; kaip it 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 ct. už svarą; 
jei siuntinys sveria v i rš 100 
svarų — 69 ct. Sunkiems 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi
teiraukite dėl maisto siuntinių 
(skubus pristatymas). Skubus 
pinigu pervedimas giminėms 
Lietuvoje. ATLANTA IM
PORT EXPORT. 2719 W. 71 
S t , Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v.v., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p 

(sk) 

Vaikų name'.:uose Kalėdų Eglute bus gruodžio 20 d., penktadienį, 10-11:30 vai. ryto. Kriaučeliūnų 
Vaikų Barneliai yra 2743 W. 69 St. Kviečiami visi tėveliai ir artimieji dalyvauti. 

Nuotr. R. Rapšytės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJA LB KRAŠTO 

VALDYBA 
JAV LB krašto valdyba gruo

džio 14 d. posėdžiavo Philadel-
phijoje. Buvo patvirtinta tarybų 
sudėtis, diskutuojami atei t ies 
planai ir darbai. Dabartinę JAV 
LB kraš to valdybą sudaro: 
Vytas Maciūnas — pirmininkas, 
Regina Naruš iene — vykdomo
ji vicepirmininke. Rimantas 

x G e n o v a i t ė V i skan t i enė , 
Chicago, 111., sveikina gimines, 
d r a u g u s i r paž į s t amus su 
šventom Kalėdom ir Naujais 
1992 Metais . Linki sveikatos ir 
visokio pasisekimo Naujuose 
Metuose. Vietoj kalėdinių kor
te l ių s k i r i a 35 dol. a u k ą 
„Draugui" . 

x Jonišk ieč ių K u l t ū r o s ir 
L a b d a r y b ė s klubas, Chicago, 
111., sveikina visus geros valios 
lietuvius su Kaiėdų šventėmis, 
linkėdami laimingų Naujų 1992 
Metų. „Draugui" skiria 25 dol. 
auką. Klubo vardu — Bernice 
Žemgulienė. 

x Kazimieras P o c i u s , inži
n i e r i u s , „ D r a u g o " g a r b ė s 
p r e n u m e r a t o r i u s , B e v e r l y 
Shores, Ind.. pratęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
25 dol. auka. Nuoširdus ačiū už 
rėmimą lietuviško žodžio. 

x 55 SVARŲ MAISTO siun
tinys K A L Ė D O M S yra pats 
m ė g s t a m i a u s i a s Lietuvoje: 
mėsa, dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus , r iešuta i i r kt. 
ŠVENTINĖ N U O L A I D A -
TIK $85 . Turime ir kitokių. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 
x Už a.a. Povilo Gaučio , mi

rusio Kaune ir palaidoto Pet
rašiūnų kapinėse, sielą šv . Mi
šios bus aukojamos g r u o d ž i o 
21 d., šeštadienį, 1 vai. p.p. Pal. 
arkiv. J . Matulaičio bažnyčioje, 
Lemonte. Giminės, draugai , 
kolegos rašytojai ir pažįstami 
maloniai kviečiami atsilankyti 
ir jungtis maldoje. Po mišių — 
pietūs Bočių salėje, Pasaulio 
Liet. centre, Lemonte. Liū
dintys: sūnus, mar t i i r vaikai
tis. 

(sk) 

x K a i p ir k i e k v i e n o mė
nesio pasku t in į s ekmad ie 
nį BALTIA E X P R E S S ir 
AMBER GROUP vėl priimi
nės siuntinius į Lietuvą Pa
saulio Lietuvių centre Lemon
te , s e k m a d i e n į , g r u o d ž i o 
29 d. po Mišių. Siųskite vis
ką, naują ir naudota. Svaro 
kaina t ik 90 cen tų . Infor
macija: tel 1-800-SPARNAI, 
1-800-772-7624. 

(sk) 

Stirbys — sekretorius ir vice
pirmininkas informacijos reika
lams Audra Misiūnienė — Kul-
tūros tarybos pirmininkė, Vy
t au t a s Volertas — Kultūros 
tarybos vykdomasis vicepirmi
ninkas, Regina Kučienė — Švie
timo tarybos pirmininkė, Birutė 
Jasai t ienė — Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė, Algimantas 
Gečys — Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas, Jonas Vai
nius — vicepirmininkas finansi
niams reikalams, Daina Krivic-
kai tė — iždininkė, dr. Vitolis 
Vengris — vicepirmininkas 
mokslo re ika lams, Gintaras 
Čepas — vicepirmininkas orga
nizaciniams reikalams, Ingrida 
Bubl ienė — vicepirmininkė 
specialiems reikalams, Rimas 
Gulbinas — vicepirmininkas 
auimii .širačiinariia reikalams, 
Pranas Gvildys — vicepirmi
ninkas sporto reikalams, Sigu
tė Šnipaitė — Amerikos Jauni
mo sąjungos pirmininkė ir 
vicepirmininkė jaunimo reika
lams. 

Bendruomenės būstinės Phi-
ladelphijos administratorius 
Linas Orentas, LB Washingto-
no įstaigos direktorė Asta Ba
nionytė. — J . 

DARBINGAS ALTOS 
P O S Ė D I S 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyr iaus , kur i am 
vadovau ja Mat i lda Mar
cinkienė, sušauktame posėdyje 
lapkričio 27 d. 7 vai. vakare, 
Padėkos dienos išvakarėse,bu
vo diskutuojami Altos veiklą 
liečia reikalai. Pirmiausia buvo 
prisimintas Altos suvažiavimas, 
įvykęs spalio 19 d. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Po to buvo prisimintas iš
kilmingas Altos 50 metų veiklos 
minėjimas, kuris įvyko dieną po 
suvažiavimo, t.y. spalio 20 d., 
sekmadienį, 6 vai. vakaro Mar-
tiniąue pokylių salėje. Trumpą 
pranešimą šiuo reikalu padare 
minėj imui rengt i komiteto 
pirmininkas Stasys Briedis. 
F i n a n s i n e minėjimo būklę 
aptarė ižd. Oskaras Kremeris. 
Po pranešimų, kaip paprastai, 
kyla diskusijos. Žinoma, neat
siliko ir šį kartą. Kritikavo dau 
giausia tie. kurie niekuo nepri 
sidėjo pr ie šio iški lmingo 
renginio. Daugumos nuomonė 
buvo, kad minėjimas pavyko 
kuo puikiausiai. 

Nauji reikalai iškilo, nes ar
tinasi mums visiems didžiausia 
šven tė — Vasar io 16-tos 
minėjimas, kuris ateinančiais 
meta is bus sekmadienį. Ši 
garbinga šventė nutarta gražiai 
ir iškilmingai paminėti. Jau 
buvo kalbėta apie gerus kalbė
tojus ir meninės dalies atlikimą. 
S k y r i a u s valdyba j au tuo 
r e i k a l u smark ia i d i rba . 
Tikimasi, kad iki kito posėdžio 

jau daug bus padaryta. Buvo 
pageidauta, kad po minėjimo 
bū tų suruošta vaka r i enė . 
Valdyba tą pageidavimą priims 
dėmesin. 

Be posėdžių ir susirinki
mų pabendravimui vienam su 
kitu pirmininkė pasiūlė su
rengti prieškalėdines vaišes, 
kaip panašiai daroma visose or
ganizacijose. Visi posėdžio daly
viai tam pritarė. Tokiu būdu 
prieškalėdinės vaišės buvo gruo
džio 18 d., trečiadienį, 6 vai. 
vakare Altos būstinėje, 6500 S. 
Pulaski Ave. Vaišėse dalyvavo 
ir centro valdybos ir tarybos 
žmonės. Skyriaus valdyba 
maloniai kvietė visus dalyvauti 
ir nors kartą metuose praleisti 

porą valandų be diskusijų ir 
nutarimų. 

Po šių metų įvykių Lietuva 
visai laisva, Sovietų Sąjunga 
sut rupėjus i , bet rusų 
kariuomenė dar tebestovi išsi-
laisvinusiuos kraštuose. Altai 
reikėtų imtis daugiau inicia
tyvos, prašant JAV prezidentą 
daryti žygių, kalbantis su Rusi
jos valdovais kariuomenės iš
traukimo reikalu. 

Altą laukia begalybė darbų. 
Lietuvos vadavimo darbas pasi
baigė. Turi gerai ir iškilmingai 
suruošti jai priklausančius 
minėjimus, telkti lėšas amba
sadų ir konsulatų išlaikymui ir 
1.1. Darbų daug, dirbančiųjų 
maža. 

Ant. Repšienė 

LIETUVIU FRONTO 
BIČIULIU METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Gruodžio 11 d. 7 vai. vak. 
Marijonų patalpose susirinko 40 
LF bičiulių į savo metinį susi
rinkimą. Sambūrio pirm. dr. 
Kazys Ambrozaitis, pradėjęs 
susirinkimą, pateikė tuoj pat ir 
me t inės veiklos apžvalgą. 
Valdyba turėjo 3 posėdžius ir su
ruošė 3 renginius, du Lemonte. 
Tai gegužinė liepos mėn. ir 
seselės Bareikaitės pranešimas 
iš kelionės į Lietuvą spalio 
mėnesį. Iždininkas Apolinaras 
P. Bagdonas perskaitė metinę 
pinigine apyskaitą. 

Tolimesnėj programos daly 
p i rm. dr. K. Ambrozai t is 
pranešė, kad centro valdyba 
liekasi ta pati ir kad studijų 
s ava i t ė vyks Dainavoje 
rugpjūčio 23 d. Toliau „I laisvę" 
žurnalo redaktorius Juozas 
Baužys pranešė apie žurnalo 
finansinius sunkumus, nes dalis 
bičiulių nesirūpina atsilyginti 
už metinę žurnalo prenumera
tą. Bendradarbių t rūkumą 
papildo naujos jėgos iš Lietuvos. 
Prašė bičiulius žurnalą parem
ti aukomis. Kai kas klausia, ar 
yra reikalinga rezistencinė or
ganizacija ir spauda , kai 
Lietuva jau laisva. Kai kurie 
išeivijos laikraščiai, kai Karys, 

IS ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— Seattle, Wa., laikraštėlis 
„Tulpė" šiemet švenčia savo 
dešimtmetį. 1981 m. apie tai 
pradėjo kalbėti Violeta Kuprė-
naitė ir Zita Petkienė, kaip 
vienkartinį leidinį. Bet jis vis 
augo puslapiais ir žiniomis, 
organizaciniu susitvarkymu ir 
išaugo į tikrą laikraštį. Vardą 
jam juokais pasiūlė V. 
Kuprėnaitės vyras John Jessen, 
ir jis buvo pavadintas „Tulpė 
Times". Skelbimą pirmoji davė 
Virginija Misiūnaitė Skotte, 
skaičiavime adresus pasiūlė 
Ramulė ir Bill Crosby, apipa
vidalino dail. Loreta Werner. 
Laikraštėlio kūrėjų darbas yra 
savanoriškas. 

Aidai keliasi į Lietuvą. Jo iš
vada — rezistencija išeivijoje dar 
re ika l inga , būtent prieš 
ištautimą. 

Apie „Į laisvę'* fondą kalbėjo 
dr. K. Ambrozaitis ir pateikė 
naujos valdybos sudėtį. Naują 
valdybą sudaro A. Pargauskas, 
J. Baužys ir pats dr. K. Ambro
zaitis. „I laisvę" fondo filialas 
įkurtas jau ir Lietuvoje, Vilniu
je ir Kaune. 

Toliau L. Baltrušaitienė pra
vedė naujos valdybos rinkimus: 
į naują valdybą įeina Nijolė 
Baronienė, Juozas Baužys, 
Gražina Budrytė ir dr. Adolfas 
Darnusis. 

Simpoziuminė pirm. refe
rentais pakvietė Joną Pabedins
ką, kun. Vytautą Bagdanavičių 
ir dr. Petrą Kisielių. Simpo
ziumo tema: Ateities veiklos 
kryptis. Visi trys pateikė naują 
mintį, liečiančią sąjūdžio veiklą. 

Jonas Pabedinskas pabrėžė 
reikalą išeivijoje išlaikyti lietu
vių tarpe katalikišką galvojimą 
ir įtvirtinti krikščionišką poli
tinę ideologiją ir atsistatančioje 
Lietuvoje. Kun. Vyt. Bagda-
navičius siūlė bičiuliams ieško
ti bendros bazės katalikiškai 
visuomenei Lietuvoje. Bažny
čios ir valstybės uždaviniai yra 
skirtingi. Svarbu bičiuliams 
savo nepasaulėžiūrinėje poli
tikoje neišjungti krikščionių-
kųjų principų. Dr. P. Kisielius 
pabrėžė, kad rezistenciją suda
ro ne vien proklamacijų spaus
dinimas pogrindyje, bet ir 
priešinimasis ištautimui: tai ir 
būtų išeivijos rezistencijos kryp
tis. O dabar mokslinė pagalba 
Lietuvai yra labai aktuali, ir 
bičiuliai irgi turėtų įnešti savo 
dalį. Tautos suartėjimas su išei
vija jau prasidėjo: ansamblių ir 
politikų lankymasis, bendra 
liet. opera ir kt. Lietuviškoje 
išeivijos veikloje bičiuliai įnešė 
stambų įnašą: įkūrė Dainavos 
stovyklą (dr. A. Darnusis), sukū
rė žymų filosofinį veikalą (dr. 
J. Girnius), žurnal is t ikoj 
reiškiasi Br. Nainys. Kelią į 
p i lnut inę demokratiją irgi 
nurodė LF bičiuliai. 

Laike pertraukos visi bičiuliai 
buvo pakviesti užkandžio, o po 
to buvo tęsiamos diskusijos. 
Pažymėtinas Zenono Petkaus 
žodis, kur jis apibūdino Lietuvos 
ekonominę padėtį kaip labai 
kritišką. Nusmukdytas žemės 
ūkis. iškelta pramonė, kuri tar
nauja ne Lietuvos reikalams. 
Didžiulis deficitas, nes impor
tuojama žymiai daugiau, negu 
eksportuojama. Šiose diskusi
jose dalyvavo ir kiti bičiuliai, o 
pabaigai referentai deklaravo 
savo galutines išvadas nepa-
saulėžiūrinės politikos at
žvilgiu. 

Susirinkimas praėjo gyvai, 
įdomiai, iškelta daug naujų 
idėjų, liečiančių išeiviją ir da
bartine Lietuvos padėti. 

APB 
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