
JAUNIMO CENTRAS ' (GRATIS) 
5620 S. CLAREMONT AVĖ. 
CHICAGO, IL 60636 KA

THE l_ I nr E4 CJZ\ IMI ZX IM WOF^Ln-WIL)E IDAILY

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

TELEFAKSAS (312) 585-8284

Vol. LXXXII Kaina 35 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, GRUODIS - DECEMBER 20, 1991 Nr. 248

Lietuva prašo NATO 
padėti Lietuvos 

kariuomenei
Sutartys su respublikomis 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos

Atnaujinama 
Demjanjuko byla

Vilnius. Gruodžio 19 d. (Elta) 
— Vilniuje tęsiasi Šiaurės 
Atlanto asamblėjos sesija 
„Baltijos šalių saugumo porei
kiai”. Vakar rytiniame posėdyje 
Lietuvos delegacijos vadovas 
Česlovas Stankevičius perskai
tė Aukščiausiosios Tarybos va
dovybės parengtą prenešimą 
apie būtinas prielaidas Lietuvos 
valstybės saugumui. Nors So
vietinės armijos Šiaurės Vakarų 
kariuomenės grupės vadovybė 
pareiškė gerbianti Baltijos 
valstybių suverenumą ir paža
dėjo griežtai laikytis jų 
įstatymų, bet, pažymėjo 
pranešėjas, grasinimai jėga ir 
ginkluota prievarta taip pat yra 
realybė. Seminaro dalyviams 
buvo pademonstruoti grasinan
tys dokumentai, kuriuos pasta
ruoju metu Lietuvos vadovybė 
gavo iš Respublikos teritorijoje 
dislokuotų sovietinių karinių 
dalinių. „Minimali prielaida 
Lietuvos saugumui atsiras tik 
visiškai išvedus SSRS kariuo
menę, o jos išvedimas turi būti 
pradėtas nedelsiant ir baigtas 
1992 metais”, — pažymėjo Č. 
Stankevičius

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos vadovybės paruoštame 
pranešime prašoma NATO ir 
kitų šalių, kad jos suteiktų 
finansinę pagalbą išvedant 
sovietinę kariuomenę, kuri 
taptų „investacija į saugumą ir 
stabilumą Baltijos vasltybėse”, 
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 
įsteigti NATO stebėjimo ir in
formacijos įstaigas. Pranešime 
taip pat pažymima, kad 1940 
metais SSRS konfiskavo visą 
Lietuvos kariuomenės ginkluo
tę ir karinę techniką. Šie nuo
stoliai privalo būti kompensuo
ti. NATO šalių paprašyta padėti 
sukomplektuoti kitą Lietuvos 
kariuomenei būtiną ginkluotę.

Baltijos valstybių atstovai 
taip pat išsakė savo nuomonę 
apie tautines armijas, jų forma
vimą, būsimą ginkluotę, kiekį ir 
paskirtį. Šiais ir kitais klausi
mais seminare vyksta diskusi
jos, pasisako Vakarų valstybių 
ir jas jungiančių organizacijų 
atstovai.

Šiandien Šiaurės Atlanto 
asamblėjos sesija tęsia darbą.

Pasirašomos sutartys su 
respublikomis

Vakar įvykusiame Respubli
kos Vyriausybės posėdyje ap
svarstytas klausimas dėl 
prekybinių ekonominių ryšių su 
Rusija ir kitomis buvusiomis 
Sovietų Sąjungos respublikomis 
ateinančiais metais. Ekonomi
kos ministro pirmasis pavaduo
tojas Vytas Navickas, priminęs, 
kad su Azerbaidžanu, Ukraina, 
Tadžikistanu ir Kirgizija tokios 
sutartys jau pasirašytos, infor
mavo, jog paruošti sutarčių pro
jektai ir su likusiomis respub
likomis. Jos turėtų būti pasira
šytos artimiausiu metu. At
siskaitymai su partneriais — 
ūkiniais subjektais vienu atve
ju numatomi tiesiogiai — 
sutartinėmis kainomis ar 
barteriu, kitu atveju — konkre
čiai su Rusija ir Kazachstanu — 
kliringo principu, atsiskaitant 
pasaulinėmis kainomis. Tačiau 
ne visos sutartys su kai kurio
mis respubliomis, įvertinant jų 
projektus , tenkina Lietuvos

poreikius. Visų pirma tai liečia 
sutarties projektą su Rusija, 
kurį ruošiant ir derinant nepa
kankamai pasinaudota Lietu
vos ekonominio potencialo 
galimybės siekti pageidautinų 
rezultatų. Atsižvelgiant į tai, 
projektą ruošusiai darbo grupei 
pasiūlyta jį patobulinti.

Vyriausybė pritarė Alytaus, 
Druskininkų, Birštono ir Pa
langos miestų plėtimo, pirmaei
lės statybos ir jų rezervinių 
teritorijų schemoms, patvirtino 
emigracijos ir imigracijos tar
nybos prie vidaus reikalų 
ministerijos nuostatus. Taip pat 
pritarta susisiekimo ministeri
jos nutarimui plėsti „Lietuvos 
avialinijų” tarptautinius 
maršrutus „Boingo” tipo 
lėktuvais, suteiktos garantijos, 
reikalingas pirmojo tokio lėktu
vo įsigijimui.

Tarybos sesijoje
Vakar tęsė darbą Aukščiau

siosios Tarybos ketvirtoji sesija.
Aukščiausiosios Tarybos pir

mininkas Vytautas Landsbergis 
pateikė įstatymo „Dėl sausio 13 
atminimo medalio įsteigimo ir 
Lietuvos Respublikos ordinų, 
medalių ir kitų pasižymėjimo 
ženklų įstatymo pakeitimo ir 
papildymo” projektą. Įstatymas 
iškart buvo priimtas.

Deputatas Ričardas Maceiki- 
anecas padarė pareiškimą, jog 
dėl neteisingos, jo nuomone, 
Respublikos valdžios vykdomos 
politikos lenkų atžvilgiu jis 
skelbia bado streiką.

Konfliktas Vilniaus 
Geležinkelio stotyje

Beveik keturioms valandoms 
gruodžio 18 dieną sutriko 
keleivinių traukinių eismas per 
Vilniaus geležinkelio stotį. Apie 
15 valandą minia žmonių, kurie 
neišvyko į Sokulką (Lenkiją), 
sustojo ant bėgių ir neleido 
pravažiuoti keleiviniams 
sąstatams. Tolimojo ir tarpmies
tinio susisiekimo keleiviniai 
traukiniai negalėjo laiku 
išvykti iš Vilniaus.

Vakare Lietuvos geležinkelio 
vadovybė iš Maskvos gavo 
leidimą pratęsti traukinio 
Vilniaus-Gardinas maršrutą iki 
Sokulkos. Juo ir išvyko sąstatas 
su kelius blokavusiais žmonė
mis.

Kanados ekspertas Vilniuje
Lietuvos Respublikos Vyriau

sybės kvietimu į Vilnių atvyko 
Kanados finansų ministro 
patarėjas, organizacijos CESO 
mokslinis konsultantas Grantas
L. Reuberis. Jis susipažins su 
mūsų finansų sistema, konsul
tuos Finansų ministerijos dar
buotojus. Lietuvoje Reuberis 
numato dirbti aštuonias savai
tes ir nemokamai.

The Baltic Bulletin
Taip vadinasi naujas infor

macinis leidinys anglų kalba. 
Jame pateikiama svarbiausia 
politinė ir ekonominė informaci
ja „užsieniui apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Jį leidžia 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terija ir Baltijos informacijos 
centras Danijoje. „The Baltic 
Bulletin” bus galima gauti vi
sose Lietuvos atstovybėse bei in
formacijos centruose užsienyje.

JAV Valstybės departamento sekretorius James A. Baker III, aplankęs Azijos respublikas, 
buvusias Sovietų Sąjungoje, gruodžio 18 d. vizitavo Ukrainos prezidentą Leonidą M. Kravčiuką, 
kairėje, Kijevo mieste. Prez. Kravčiukas paprašė amerikiečių ekspertų padėti sunaikinti Ukrainos 
teritorijoje esančius branduolinius ginklus.

Prezidentų paskutinis susitikimas
Maskva. Gruodžio 19. — Pra

ėjusį trečiadienį, kaip praneša 
„Washington Post”, Sovietų 
prez. M. Gorbačiovas pareika
lavo sukviesti paskutinę 
Sovietų Parlamento sesiją, kad 
būtų baigta 74 metų senumo ko
munistinė istorija ir perduota 
valdžia naujai Nepriklausomų 
Valstybių Bendrijai.

Gorbačiovas šį reikalavimą 
padarė trečiadienį pasitarime 
su Parlamento vadais, laikyda
masis susitarimo anksčiau 
padaryto su Rusijos prez. 
Jelcinu, kad būtų likviduota 
senoji Sovietų Sąjunga iki 
sausio 1 dienos ir visos įstaigos 
perduotos Rusijai. Jelcinas 
pasakė: „Aš pasakiau jam, jog, 
kai baigiasi gruodžio mėnuo, 
kartu baigiasi viskas”., rašo 
italų spauda ir televizija. Rusi
jos prezidentas, kuris yra aiškus 
laimėtojas kovoje su Gorbačio

Jelcinas skrenda į Romą
Roma. Gruodžio 19 d. — 

Reuteris praneša jog, jei viskas 
vyks pagal planą, tai Rusijos 
prezidentas Boris Jelcinas 
antradienį skris į Romą.

Tai bus jo pirma kelionė į 
Vakarus, kai jis užima Kremliu
je Gorbčiovo vietą. Bet kodėl į 
Romą? Atsakymas esąs toks: 
JAV Valstybės sekretorius 
James A. Baker ką tik buvo 
Maskvoje ir jam nereikia va
žiuoti į Wahingtoną, o Paryžius, 
Londonas ir Berlynas šiuo metu 
neturėtų tokios atrakcijos, kaip 
Vatikanas. Pradedant milži
nišką darbą, susitikimas su 
popiežiumi tiktai naudą duoda. 
Prieš 4 metus Jelcinas atrodė 
toks pat ateistas kaip ir visi kiti, 
turį komunistinę kortelę, bet 
italų „La Repubblica” laikraš
tyje jis pasisako, jog jis niekada 
nėra buvęs visiškai bedieviškas 
komunistas. Jis pasisako esąs 
krikštytas Rusų Ortodoksų 
Bažnyčioje ir, nors buvęs Polit- 
biure, bet visada slaptai pritaręs 
religijai. „Aš respektuoju bet 
kokį tikėjimą, bet kokią

Vizos į Ameriką
JAV ambasada pranešė, kad 

jau yra pasiruošusi priimti pa
reiškimus neemigracinėms vi
zoms. Vilniuje vizos bus išduo
damos nuo 1992 m. sausio 6 d. 
Prireikus, asmuo bus pakvies
tas pokalbiui. Prašymai bus ten
kinami eilės tvarka pagal gau
namus pareiškimus. Ambasada 
šią paslaugą teiks Lietuvos 
piliečiams ir nuolatiniams gy
ventojams.

vu dėl valdžios, dar pareiškė: 
„Mes susitikome paskutinį 
kartą kaip prezidentai. Bet 
nežiūrint to, mes išsiskyrėme 
taikoje”.

Tačiau nėra labai svarbu, ar 
įvyks paskutinė Sovietų parla
mento sesija, kurią kviečia Gor
bačiovas patvirtintį naująją 
Bendriją, nes trys didžiosios 
respublikos jau nebėra Sąjun
goje, o šį šeštadienį Alma Atoje 
dar šešios respublikos žada įsi
jungti į Bendrija Čia bus 
susitarta dėl jų galutinio 
įstojimo į naująją sandraugą ir, 
manoma, gal bus pasirašytas 
susitarimas dėl apsaugos ir su
darymo tam tikros gynybos 
zonos. Tačiau jau dabar žinoma, 
kad kiekviena respublika turi ir 
savo specifinių pageidavimų, 
kuriuos bandys šiame 
suvažiavime tų respublikų 
vadai aptarti.

religiją”, sako jis, „aš einu 
pakankamai reguliariai į 
bažnyčią, į Mišias ir jaudinan
čiai mane veikia ėjimas į Dievo 
šventovę. Jie bandė primesti 
ateizmą bet kokia kaina, bet 
pralaimėjo”, pareiškė Boris 
Jelcinas.

Jokio klausimo nėra, kad ir 
popiežius Jonas Paulius II turi 
apie ką kalbėti su Jelcinu, o 
ypač apie anuo metu atimtas 
Bažnyčios nuosavybes, pakvie
timas popiežiaus į Rusiją ir 
popiežiaus asmeniško pasiunti
nio arkivyskupo Francesco Col- 
asuonno statusas dabartinėje 
naujojoje situacijoje.

Demonstracijos prieš
Baltijos valstybes
Maskva, Gruodžio 16. 

(RFE/RL) — Vakar radijo žinios 
pranešė, jog įvyko dar vienos 
demonstracijos prieš Latviją 
prie jos pasiuntinybės. Maždaug 
jau du mėnesiai vyksta panašios 
demosntracijos, kurias rengia 
konservatyvieji komunistai, 
sovietinai kariškiai ir OMON 
dalinių žmonės. Praėjusio 
sekmadienio demomonstracijos 
buvo mažesnės, bet jos vyko ir 
prie Lietuvos ir Estijos pasiun- 
tynybių Maskvoje. Demonstran
tai reikalavo paleisti visus 
kalinamus komunistus ir duoti 
laisvę vokiečiui E. Honeckeriui 
ir Walteriui Ulbrichtui, 
nežiūrint, kad jis yra miręs 1973 
m. Šios demonstracijos yra or
ganizuojamos Vladimiro Žiri- 

• novskio, o vyriausiuoju kalbėtoju 
buvo pulk. Viktoras Alksnis.

TRUMPAI
IŠ VISUR

— Maskvos radijas pranešė, 
jog Sovietų prez. Michailas Gor
bačiovas pasirašė savo 
rezignacijos raštą, tik neparašė 
datos, nuo kada tas dokumentas 
įsigalioja. Šią žinią pranešė ir 
Reuterio žinių agentūra.

— Rusijos Respublikos prez. 
Boris Jelcinas išleido dekretą, 
kad visos Sovietų Centro vy
riausybės įstaigos, turtas ir per
sonalas pereina tuoj pat Rusijos 
žinion, išskyrus tik Gynybos 
departamentą ir branduolinius 
ginklus, kurie yra paskirose res
publikose.

— Vokietijos Užsienio 
reikalų ministras Hans- 
Diertrich Genscher vakar 
pareiškė, jog Vokietija turės 
tokius pat ryšius su buvusiomis 
Sovietų respublikomis, kaip kad 
turėjo ir su Sovietų Sąjunga.

— Švedija pripažino Rusijos. 
Gudijos ir Ukrainos respublikų 
nepriklausomybes.

— Boris Jelcinas, Rusijos 
prezidentas, ruošdamasis visitui 
į Italiją, pasakė, kad jis yra 
dėkingas Italijos Krikščionių 
demokratų partijos pirminin
kui, dabartiniam ministrui pir
mininkui Giulio Andreotti už 
suteiktą paramą pučo metu 
Maskvoje rugpjūčio mėnesį.

— Michailas Gorbačiovas
išsireiškė užsienio žurnalis
tams, kad jis skirs daugiau laiko 
labdarybės tikslams, gal rašys 
savo memuarus ir tik seks 
politinį pasaulio gyvenimą.

— Lietuvos Parlamentas nu
tarė suvaržyti jaunimo išvyki
mą į užsienio valstybes. Jaunuo
liai turės atlikti pirmiau pa
reigą Lietuvai, tarnaudami ati
tinkamose krašto saugumo ži
nybose, ir tik tada galės vykti 
į užsienį, jei tame krašte turės 
užtikrintą pragyvenimą.

• ••
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Iš užsienio kelionių sugrįžta į Vilnių Lietuvos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, kairėje, ir Lietuvos banko viršininkas Vilius Baldišis.

Jeruzalė. Gruodžio 17. 
Izraelio Aukščiausiasis Teismas 
išklausys naujus įrodymus, kad 
Jonas Demjanjukas, apkaltin
tas ir nuteistas mirties bausme 
kaip „Jonas Žiaurusis” 
Treblinkos mirties stovykloje, 
yra ne tas žmogus ir apgaulin
gų, dirbtinai išgalvotų faktų, 
auka, kuriuos atliko Amerikos 
ir Izraelio vyriausybės parei
gūnai.

Demjanjuko Izraelyje advoka
tas sako, jog diplomatinių tele
gramų nuorašai, oficialūs 
laiškai ir kiti dokumentai, kurie 
paskutiniu metu yra gauti, 
rodo, kad Amerikos Teisingumo 
departamentas žinojo net 1978 
metais,kad Jonas Žiaurusis 
nėra Jonas Demjanjukas, 71 
metų amžiau pensinnkas iš Cle
velando.

Iš naujo peržiūri bylą
Dar daugiau, ta informacija 

buvo pasiųsta į Amerikos 
ambasadą Tel Avive ir Izraelio 
vyriausybės atstovams, kaip 
sako jo advokatas Joram Shef
tel. O Washingtone Teisingumo 
departamento oficialus parei
gūnas, neminėdamas aukščiau 
minėtų faktų, pasakė, kad Dem- 
janjko byla yra peržiūrima, 
praneša prancūzų žinių agen
tūra.

Demjanjukas, kaip tikriausiai 
skaitytojai atsimena, yra ukrai
nietis. Į Ameriką atvyko 1950 
metais. Jam 1981 m. buvo atim
ta Amerikos pilietybė po OSI in- 
vestigacijos ir po 5 metų 
išduotas Izraeliui. Izraelio 
teismas rado jį kaltu 1988 m. 
už karo meto nusikaltimus. 
Teismo eiga sukėlė nacių meto 
įvykių prisiminimą. JAV Teis
ingumo departamento pareigū
nas pasakė, kad šiai bylai 
teikiama daug svarbos ir bus 
imtasi tokių žygių, kurie 
atrodys reikalingi, kai bus 
baigtas šios bylos peržiūrėjimas.

Nėra įrodymų
Izraelio Aukščiausiasis 

teismas nutarė naujus įrodymus 
ištirti šį pirmadienį. Vyriausias 
Izraelio prokuroras Michael 
Shaked atsisakė daryti komen
tarus, kai vyksta teismo procesas. 
Bet Izraelio spauda rašo, kad jis 
turįs contra įrodymus prieš 
gynybos pusę. Sako, jei Treblin-

— Italijos televizija perdavė 
B. Jelcino pasisakymą, tarp kitų 
jo pareiškimą, atsakymą į 
klausimą, ar po Naujų Metų 
Gorbačiovas turės kokią nors 
rolę jo vadovaujamoje vyriau
sybėje. Greitai atsakė: „Ne. Aš 
pasakiau jam, kad su gruodžio 
mėnesiu baigiasi jo vaidmuo, 
Yra neverta bet kam su tokia 
garsia praeitimi prarasti save 
antrinėse pareigose”.

koje jis ir nebuvo, tai buvo kitoje 
— Sobiboro stovykloje, Lenkijoj. 
Teismo sesijoje tuo klausimu 
adv. Shaked rugpjūčio mėnesį 
pasakė, jei Demjanjukas būtų 
vieną vaiką įstūmęs į dujų 
kamerą Sobibore ar Treblinko- 
je, ar tada būtų abejonė jį teisti. 
Bet advokatas Sheftel teigia, jog 
apkaltinimas buvo specialiai su
galvotas, kad Demjanjukas yra 
„Jonas Žiaurusis”, sadistinis 
dujų kameros operatorius Treb- 
linkoje. Yra neįtikėtina sakyti 
dabar, kad jis buvo Sobibore. Jie 
neturi įdodymų ir jie neturi 
bylos, pasakė Demjanjuko advo
katas.

Nesutinka žinios
Amerikiečiai savo rankose 

turėjo medžiagą prieš 13 metų, 
kur Sovietų dokumentuose buvo 
21 buvusio Treblinkoje sargy
binio aprašymus, kurie buvo 
suimti 1940 ir 1950 metais. Jie 
yra mirę arba buvo sušaudyti 
kaip nacių bendradarbiai. Tą 
medžiagą gavo Amerika, bet jo
je buvo kitų Treblinkos sargy
binių medžiaga, įskaitant ir to 
„Jono Žiauriojo”. Buvo atpa
žintas Ivanas kaip Ivan 
Marčenko. KGB archyvuose 
rasta medžiaga, kuri buvo gauta 
1990 m. Izraelyje, yra ryškios 
detalės kito žmogaus. 1947 m. 
kovo 1 d. Treblinkos sargybinis 
Nikolai Kulak papasakojo, kaip 
Marčenko prižiūrėjo dujų kame
ras, mušė tuos, kurie buvo 
paskirti mirčiai. Bet jų fiziniai 
Marčenkos apibrėžimai buvo 
panašūs šiek tiek ir į Demjan
juko, nes abu vyrai buvo 
stambių kaulų ir apvalaus 
veido. Tuose dokumentuose kiti 
liudijo, kad Marčenko turėjo 
ilgą sužeidimo pjūvį skruoste, 
rudus plaukus, rudas akis ir 
storas lūpas.

Ne tas asmuo
Tačiau asmens kortelė, išduo

ta Demjanjukui 1942 m. Traw- 
niki stovykloje skirtoje 
ukrainiečiams, aprašo jo 
plaukus tamsiai geltonais, o 
akys yra pilkos spalvos ir jis turi 
įpjovimo žymę nugaroje. Tad 
yra visai skirtingas asmenų 
aprašymas ir, aišku, kad viskas 
buvo sugalvota apgauti, nes 
dokumentai kalba patys už save 
pasakė advokatas Sheftel. Jis 
turi ir nori Iaraelio Aukščiau
siajam teismui parodyti laiškus 
ir telegramų nuorašus iš 1978 
metų, kuriuos turėjo Teisingu
mo departamentas ir juos dis
kutavo su Izraelio vyriausybe. 
Ta medžiaga buvo neseniai 
gauta iš archyvo pagal. Infor
macijos akto teises.

Demjenjuko advokatas Shef
tel prileidžia, jog OSI įstaigos 
tikslas buvo suruošti teismo 
inscenizaciją, ryšium su karo 
nusikaltimais ir parodyti „di
delę žuvį” ir todėl OSI įstaigos 
atstovai pasirinko Demjanjuką.

KALENDORIUS

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

Gruodžio 21 d.:_Tomas apaš
talas, Honoratas, GTrenė, Nor- 
gaudas, Edburga.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:22.
Temperatūra dieną 40 1., 

naktį 30 1.
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/PORTO APŽVALGA

LIETUVOS AEROKLUBO 
PROBLEMOS IR 

UŽDAVINIAI
1991 metai Lietuvos aero

klubui, sportinei aviacijai buvo 
labai sudėtingi ir sunkūs. Tai 
lėmė bendra politinė situacija, 
nuolatinės sovietų kariuomenės 
provokacijos, kurių objektais 
tapo ir aviacijos sporto klubai. 
Ilgą laiką buvo užgrobtas Vil
niaus Dariaus ir Girėno aero
klubas, nusiaubtas Vilniaus 
aviacijos sporto klubas, lakū
nams, sklandytojams, parašiu- 
tistams buvo draudžiama skrai
dyti, lavintis, rengti varžybas, 
reikėjo slapstyti skraidymo 
techniką, bijant, kad jos 
neužgrobtų sovietiniai desan
tininkai.

Tačiau ir tuo sudėtingu laiko
tarpiu sportinis darbas klu
buose visiškai nesustojo. Spor
tavo ir varžėsi tie, kuriems 
nereikėjo didelio aukščio, toli
mų skridimų. Aviamodelistai, 
skraidyklininkai su motorizuo
tomis skraidyklėmis, karšto oro 
balionų pilotai, savos konstruk
cijos skraidymo aparatų kūrėjai 
— lakūnai, nepaisydami drau
dimo organizavo skridimus, 
sportines varžybas.

Tuo sunkiu laikotarpiu Lie- 
< tuvos Respublikos Vyriausybė 

parėmė aviacijos sportą lėšomis. 
Tai padėjo išlaikyti avaicijos 
sporto klubų darbuotojus, iš
saugotu turimąjtechniką.

Vystantis demokratizavimo 
procesams Sovietų Sąjungoje 
pamažu keitėsi sąlygos ir avia
cijos sportui. Jau IV Pasaulio 
Lietuvių Sportinių žaidynių 
išvakarėse, skraidymų draudė
jai buvo priversti nusileisti, 
atšaukti draudimus, ir aviacijos 
sporto atstovai — aviamodelis
tai, sklandytojai parašiutinin
kai ir lakūnai navigatoriai 
sėkmingai šiose varžybose daly
vavo.

Atkūrus Lietuvai nepriklau
somybę „de jure”, Lietuvos 
aeroklubui atsivėrė naujos 
veiklos perspektyvos, iškilo 
nauji uždaviniai Šiuos 
uždavinius aptarė sportininkai 
aviatoriai, susirinkę į neeilinę 
Lietuvos aeroklubo konferenciją 
š.m. rugsėjo 29 d. Konferencijo
je dalyvavo daugiau kaip 170 
delegatų — aviacijos sporto 
klubų ir sporto šakų federacijų 
atstovų.

Delegatai išsamiai analizavo 
Lietuvos aeroklubo veiklą, 
reikliai įvertino sportinio darbo 
trūkumus, konstatavo, kad pa
staruoju metu klubuose susilp
nėjo drausmė, pasireiškė 
neigiamos tendencijos siekti 
komercinės naudos, užuot 
rūpinęsi sportinio darbo 
plėtojimu; mažai dėmesio ski
riama sportininkų ruošimui, jų 
meistriškumo ugdymui. Konfe
rencija pažymėjo, kad aviacijos 
sporto klubuose dar per didelis 
apmokamų darbuotojų skaičius, 
kad jų atlyginimams išleidžia
ma daug lėšų, nors jų dabar la
bai trūksta. Nepritarta Vilniaus 
Dariaus ir Girėno aeroklubui, 
Panevėžio it Šilutės aviacijos 
sporto klubų siekiui pereiti iš 
Lietuvos aeroklubo į Krašto ap 
saugos sistemą, nes tai prieš
tarauja sporto interesams ir F AI 
principams.

Lietuvai tapus SNO nariu, at
sirado reali galimybė Lietuvos 
aeroklubui sugrįžti į Tarp
tautinę aeronautikos organi
zaciją — FAI. Pareiškimas dėl 
Lietuvos aeroklubo narystės 
atstatymo įteiktas FAI

vadovybei. Esame įsitikinę, kad 
1992 metų pradžioje Lietuvos 
aeroklubas taps FAI nariu. 
Tikimės atgauti ir anksčiau 
naudotus tarptautinius ženklus 
(LY).

Lietuvos oro erdvei perėjus į 
Respublikos jurisdikciją, nebe
reikės prašyti okupacinių oro 
erdvės tvarkymo tarnybų leidi
mo organizuoti skraidymus. 
Dabar bus skraidoma/remiantis 
Respublikoje patvirtinta Lai
kinąja oro erdvės naudojimo 
tvarka, pranešant apie skrai
dymus vietinei oro erdvės 
valdymo tarnybai. Tačiau dabar 
aviacijos sporto klubuose ypač 
būtina stiprinti drausmę, garan
tuoti skrydžių saugumą. Spor
tiniame darbe neleistina savi
valė, nes aplaidumas aviacijoje 
per brangiai kainuoja.

Aktualus uždavinys toliau ge
rinti aviacijos sporto klubų 
struktūrą, mažinti samdomų 
darbuotojų skaičių, sportininkų 
mokymui pasitelkti visuomeniš
kai dirbančius instruktorius, 
patyrusius sportininkus. Tobu
linama ir Lietuvos aeroklubo 
struktūra — atsisakyta sam
domo LAK prezidento pavaduo
tojo pareigų. Lietuvos aeroklubo 
Garbės prezidentu konferencija 
išrinko Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininką Vy
tautą Landsbergį.

Aviacijos sporto klubuose yra 
daugiau kaip 300 lėktuvų ir 
sklandytuvų, nemažai kitos 
technikos — skraidyklių, savos 
konstrukcijos ultra lengvų 
skraidymo aparatų, oro balionų. 
Dalis šios techinikos reikalau
ja remonto ir pakeitimo. Tai 
labai sudėtingas, daug lėšų 
reikalaujantis darbas. Lietuvos 
aeroklubui reikės spręsti 
skraidymo technikos remonto 
organizavimo Prienų eksperi
mentinėje sportinės aviacijos 
gamykloje ir kitose įmonėse 
klausimą, kaupti lėšas įaujiems 
aparatams įsigyti.

1993 metais pažymėsime mū
sų tautos didvyrių S. Dariaus ir 
S. Girėno skrydžio per Atlantą 
50-mečio sukaktį. Lietuvos aero
klubas aktyviai dalyvaus šios 
sukakties minėjimo renginiuo
se. Pageidautina, kad ruošiant 
šios sukakties minėjimo rengi
nius Lietuvos aeroklubas su-

Detroito Sporto klubo „Kovas” vadovai įteikia 3,000 dol. čekį Lietuvos olimpiniam komitetui. Iš 
k. — Nerimantas Udrys, Vytautas Rugienius, Vytautas Grybauskas, Ipolitas Janušis ir Viktoras 
Memėnas.
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A. A. PRANAS MIKUS
Pranas Mikus-Mikuličius, po 

pasikartojusios vėžio ligos, 
ankstų lapkričio 29-tos dienos 
rytą mirė Melbourno ligoninėje. 
Jis buvo legendarinis ne tik 
lietuvių, bet ir Australijos bok
sininkas.

Šiais metais suėjo lygiai 40 
metų, kai Pranas Melbourne 
pirmą kartą pasirodė profesio
nalų boksininkų ringe, ko
vodamas dėl Viktorijos valstijos 
pusvidutinio svorio čempiono 
vardo, kurį jis ir laimėjo. Ir koks 
buvo džiaugsmas ir pasididžia
vimas Melbourno lietuviams, 
kurie tais laikais, dar besikur- 
dami ir neturėdami savo au
tomobilių, dalyvaudavo visose 
varžybose, kur tik Melbourno 
„Varpo” sportininkai žaisdavo. 
Taip ir šis pirmasis čempiono 
laimėjimas buvo su džiaugsmu 
ir lietuvišku „valio” palydėtas 
kone visos Melbourno lietuvių 
bendruomenės. Tai buvo pra
džia. Vėliau Pranas, treni
ruojamas buvusio garsaus Aus
tralijos boksininko ir čempiono 
Ambrose Palmer, kuris jį globo
jo lyg savo sūnų, laimi Melbour
ne, Sydnėjuje ir kituose mies
tuose eilę bokso rungtynių. 1954 
metais jis pereina į vidutinį 
svorį ir, laimėdamas prieš 
tuometinį čempioną C. Kapeen, 
tampa Australijos vidutinio svo
rio čempionas. Tai buvo didelė 
sensacija Australijos spor
tiniame gyvenime. Didelėmis 
raidėmis australų spaudoje 
buvo tai aprašyta, o „Sporting 
globė” laikraštis rašė, kad 
„Pran Mikus, a Lithuanian, 
was the first New Australian to 
win an Australian title”.

Su šiuo titulu Pranas gavo ir 
tradicinį bokso čempiono diržą, 
kurį jam įteikė „Varpo” klubas 
ir Melbourno lietuvių 
bendruomenė. 1955 metais N. 
Zelandijoje vykusiame Australi
jos bokso čempionate Pranas

M
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A. a. Pranas Mikus, buvęs daugkarti
nis Australijos bokso čempionas.
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Lėktuvo „Vilga-35 A” precizinis tūpimas į pažymėtą vietą aerodrome.

lauktų ir Amerikoje gyvenančių 
lietuvių aviatorių pasiūlymų.

Konferencijos darbe dalyvavo 
Lietuvos aeroklubo Garbės 
narys, lietuvių aviacijos 
istorikas, svečias iš Chicagos 
lakūnas E. Jasiūnas. Svečias 
nuoširdžiai pasveikino konfe
rencijos dalyvius, susirinkusius

į pirmąją laisvoje Lietuvoje 
LAK konferenciją, palinkėjo 
aviacijos klubams likti visuo
meninėmis organizacijomis ir 
sportiniais rezultatais deramai 
reprezentuoti tautai.

A. Karpavičius 
Lietuvos aeroklubo 

garbės narys

laimi ir Australijos vidutinio 
svorio bokso čempiono vardą, 
tuo tapdamas irgi pirmasis lie
tuvis, laimėjęs šį titulą. Savo 
bokso karjerą Pranas garbingai 
baigė 1956 metais.

Mano draugystė su Pranu pra
sidėjo tuoj pat atvykus į 
Australiją ir atlikus privalomą 
darbo sutartį. 1951 metais, be
būnant Melbourne, kartu su jo 
geriausiais draugais Australijos 
ir olimpinio krepšinio rinktinių 
žaidėju Stasiu Dargiu-Dargina- 
vičium, dabar gyvenančiu 
Chicagoje, ir iškiliuoju krep
šininku Jonu Baškiu (mirusiu 
Melbourne) draugavome ir 
palaikydavome labai artimus 
sportinius ir tarpusavio ryšius 
Melbourne ir Sydnėjuje sporto 
švenčių metu ir privačiuose 
susitikimuose. Vn uose mies
tuose, kur tik Pranas boksuo- 
davosi, lietuviai, nežiūrint 
didelių nuotolių ir savo pradinio 
kūrimosi, varžybose gausiai 
dalyvaudavo ir jį remdavo.

Pranas Mikus buvo ir 
visuomet bus mūsų sportinis

pasididžiavimas. Jis vienas iš 
pirmųjų čia iškėlė lietuvio ir 
Lietuvos vardą plačiame Aust
ralijos sporto pasaulyje ir jau 
tada spauda ir radijas plačiai 
minėdavo Lithuanian vardą. 
Skaudu šiandien rašyti šiuos 
užuojautos žodžius vos 62-jus 
metus sulaukusiam savo drau
gui, didžiajam Australijos 
lietuviui sportininkui, kuris 
savo darbe ir australų tarpe 
visuomet buvo žinomas kaip 
„stiprus lietuvis”. Jis iš 
lietuviškojo gyvenimo
niekuomet nepasitraukė ir 
visuomet buvo su savo jau
nystėje pamėgtu „Varpo” 
klubu.

Reikšdamas nuoširdžią užuo
jautą Prano žmonai, vaikams ir 
jų šeimoms, bei prieš pora metų 
iš Lietuvos atvykusiai jo se
seriai gydytojai, aš, kaip ir visi 
lietuviai sportininkai, liūdime 
netekę šio žymaus mūsų sporti
ninko, kurio vardas niekuomet 
nebus pamirštas Australijoje.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Pranai.

Antanas Laukaitis

TARĖSI KANADOS 
SPORTO VADOVAI

1991 m. lapkričio 6 d. Toron
to Lietuvių namuose buvo susi
rinkę Kanados sporto vadovai 
pasitarimams. Šiam susirinki
mui vadovavo Sporto apygardos 
vadovas Edis Stravinskas. Jame 
dalyvavo 12 asmenų, įskaitant 
atstovą iš Hamiltono „Kovo” A. 
Šeštoką. Buvo tartasi dėl 
ŠALFASS-gos suvažiavimo, Ka
nados lietuvių sportininkų atei
ties veiklos. Kalbėta ir apie 
sportini kų iš Lietuvos pageida
vimus, jų iškvietimą į Kanadą 
įvairioms aukštesniojo lygio 
rungtims ir t.t.

S.K.

PAKEITIMAI TOK 
PROGRMAOJE

Tarptautinis olimpinis 
komitetas numato išbraukti iš 
olimpinės programos septynias 
sporto šakas ir pakeisti jas 
triatlonu, golfu arba net pliažo 
tinkliniu. Tai Reuterio agentū
ros korespondentui Briuselyje 
pareiškė Europos tautinių 
olimpinių komitetų draugijos 
(NOKA) prezidentas, TOK na
rys Žak Rože.

Rože triatloną, golfą ir pliažo 
tinklinį apibūdino kaip popu
liariausias, žiūrovų mėgstamas 
sporto šakas, kurios 1996 m. 
Atlantoje ar 2000 metų olim
piadoje pakeistų meninį plau
kimą, šuolius į vandenį, van
densvydį, irklavimą, baidarių 
bei kanojų irklavimą, šiuo
laikinę penkiakovę, buriavimą, 
fechtavimasi, kurių varžybų 
žiūrovai nelabai mėgsta, be to, 
daugelis jų yra brangios. Žai
dynių programoje turėtų būti ne 
daugiau kaip 26 sporto šakų 
varžybos, o sportininkų skaičius 
neviršyti 10 tūkstančių.

Rože nuomone, prie dabar 
esančių 167 TOK narių šalių 
1996 m. ar vėliau gali prisi
jungti dar 25-30 šalių — sky
lančios Sov. Sąjungos, Jugos
lavijos respublikos, Afrikos 
kraštai. Nepaisant to, olimpines 
madas diktuoja didžiosios vals
tybės, nes trečiojo pasaulio šalys 
dėl įvairių priežasčių tegali pa
siųsti į žaidynes 10-12 atletų. 
Sulyginti jų ir vadovaujančių 
teises — neetiška ir nesportiška, 
nes, sakysim, vien D. Britanijoje 
yra apie 500 sportininkų, vertų 
dalyvauti olimpiadoje. Tad būtų 
labai neteisinga, jei iš jų vyktų 
tik 10-15 atletų.

Pasaulis yra puiki knyga, bet 
mažai naudos iš jos tam, kuris 
nemoka jos skaityti.

Goldoni

I
i
i.

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St.
Tel. (312) 735-5556 

507 S. Gllbert, LaGrange, IL. 
Tel. (708) 352-4487

Su pinigais kišenėj esi ir iš
mintingas ir gražus ir gražiai 
dainuoji.

Žydų patarlė

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (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. tel. (1-312) 471-3300;
Rez. (708) 442-8297

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

7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p.p.-7 v.v . antrd 12:30-3 v p p 
trečd. uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p., penktd

ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.

6132 S. Kedzie Avė., 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 KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

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!
Namų (708) 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.

Tel. (1-312) 925-2670 
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road.
Tel. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills. IL. 
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Michigan Ava., Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL

81 St. Ir Kean Avė., Justice, IL 
Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai.)

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9056 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (706) 596-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71 «t St.

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

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

Tel. (708) 448-1777

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 Avė. (prie Austin) 

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

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVest Avė., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naperville 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Medical Center- 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Naperville IL 60563 
Tel. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą



Evangelizavimas —

BENDRUOMENĖS
DARBAS

Klausimas, kokias minimali- 
nes sąlygas reikia išpildyti, kad 
skaitytumėmės krikščionimis, 
priešinasi pačiai krikščiony
bei, nes krikščionys yra įparei
goti sekti Kristumi, kuris mokė 
savo sekėjus: jei tavęs prašo 
marškinių, atiduok ir apsiaus
tą; jei verstų nueiti mylią, nueik 
dvi (Mt 5:40-41). Taigi, krikš
čionis ne tik neieško mini
malių sąl> ą įsmukti į dangų, 
o visur stengiasi kiek galint 
plačiau žmonėms rodyti Kris
taus meilę — nes jis taip darė ir 
to nori.

Kristus taip pat išsiuntė savo 
mokinius kitus mokyti to, kojis 
juos išmokė (Mt 28:20). Mes, nuo 
mažens augę katalikais ar kitos 
konfesijos krikščionimis, dažnas 
kratomės pastarosios pareigos, 
palikdami ją profesionalams — 
kunigams, nes nors tikėjimą ir 
praktikuojame ir branginame, 
negi eisime iš namų į namus, 
kviesdami žmones pereiti į 
mūsų tikėjimą?

Iš tiesų, evangelizacija rei
kalauja pasiekti ne kitos konfe
sijos krikščionis, bet tuos, kurie 
Kristaus nepažįsta. Tad ji rei
kalauja daryti atranką — 
pažinti žmogų su kuriuo kalbi. 
Ir pritaikyti ką sakai to asmens 
atvejui. Nors tokios gairės ir su
siaurina darbo laukąjį galima 
dar sau palengvinti.

Daugumas mūsų nesame pra
tę natūraliai kalbėti apie savo 
tikėjimą; tai mums yra labai 
asmeniška, privati tema, ir kai 
retkarčiais sąlygos priverčia 
apie savo tikėjimą su kuo kitu 
pasikalbėti — ar tai su kunigu 
ar kitu asmeniu, kad ir šeimos 
nariu, toks pašnekesys mus la
bai sujaudina. Tikėjimas nėra 
dalykas, apie kurį laisvai kal
bame kaip tik dėl to, kad jis 
mums yra gyvybiškai svarbus, 
turįs daug emocinio krūvio —- 
tad ir su pagrindu nenorime jo 
bet kam išdėstyti, kad jie galė
tų jį darkyti ir draskyti, mums 
bandytų rodyti jo silpnumus, 
nepakankamumus ar net pasi
juoktų. Pagaliau, nemaža yra 
žmonių, kurie, bijodami savo 
tikėjimą prarasti, bijodami 
savyje sėti abejonės sėklas, 
vengia su kitais kalbėti apie sa
vo tikėjimą. Bet tuomet — kaip 
su krikščioniška pareiga 
evangelizuoti?

Iš tokių įvairių drovėjimųsi 
kyla vienas patarimas, norint 
bent kada nors ateityje galėti 
geriau vykdyti savo krikščioniš
ką pašaukimą evangelizuoti. Ne 
viskas mūsų tikėjime turi tiek 
emocinio krūvio, kad būtų iš 
viso neįmanoma apie tikėjimą 
su kitais kalbėti, bet reikia 
išmokti apie tikėjimą kalbėti.

Daugelyje katalikų parapijų 
kasmet vyksta vadinamieji 
RCIA kursai (Rite of Christian 
Initiation for Adults) — krikščio
niško įvesdinimo kursai suau
gusiems. Tai paprastai rugsėjo 
ar spalio mėnesį prasidedantys 
ir iki sekančių Velykų trunkan
tys kursai suaugusiems neka- 
talikams, norintiems susi
pažinti su katalikybe. Tų kur
sų eigoje, nustatytais protar
piais dalyviai sprendžia, ar jie 
nori toliau gilintis ir jei nu
sprendžia, kad nori, per sekma
dienio Mišias, jose dalyvau
jančių parapijiečių akivaizdoje, 
ypatingomis apeigomis tą norą 
toliau gilintis viešai pareiškia, 
o parapiečiai už juos ta intenci
ja meldžiasi ir po pamaldų su 
jais susipažįsta. Per Velykas 
nekrikštytieji priima Krikštą, o 
kursus lankę krikštytieji, kurie 
per juos ruošėsi pirmai Ko
munijai ar Sutvirtinimui, 
priima tuos sakramentus.

Tuos kursus turinčios pa
rapijos paprastai visuomet yra

reikalingos parapiečių, kurie 
apsiimtų globoti po vieną 
tokį kursantą-kandidatą — su 
juo lankyti šiuos kursus, pa
laikyti su ja ar juo ryšius, sek
madieniais kartu dalyvauti Mi
šiose parodyti, paaiškinti kaip 
klausoma Mišių — parodyti 
krikščionišką draugystės ryšį. 
Dalyvavimas tokiu kandidatų 
palydovu RCIA kursuose yra 
puiki proga evangelizuoti ir ne
reikalauja jokio ypatingo pasi
ruošimo, nes pačius kursus veda 
žinovai, prityrę jų vedėjai, pa
rapijos klebono priežiūroje. 
Svarbiausia tokio palydovo ar 
palydovės savybė yra ne „tei
singas”, „išsamus” ar „karštas” 
tikėjimas, o noras būti kandi
datui palydovu, parodyti jam 
draugiškumą, skirti kas savaitę 
laiko, dalyvaujant kursuose ir 
pamaldose. Buvimas palydovu 
tokiuose kursuose taip pat 
užtikrina, kad neevangelizuoji 
žmonių, kurie to nenori. Kursų 
dalyviai patys į juos įsiregist
ruoja.

RCIA kursai, kurie vyksta per 
parapijas veik visose JAV vys
kupijose, juos vedančiose 
parapijos dažnai vyksta metai iš 
metų. Tai naudinga žinoti, nes 
kai susipažįsti su asmeniu, ku
ris pareiškia susidomėjimą 
katalikų tikėjimu, nereikia 
asmeniškai apsiimti jam 
aiškinti visas tikėjimo tiesas, o 
tik papasakoti apie tokius kur
sus ir nurodyti, kur jie vyksta. 
Tačiau reikia nebijoti žmonėms 
leisti save pažinti, kaip aktyvų, 
tikintį kataliką, kad jei kam 
nors kyla klausimas apie 
katalikus ar jų tikėjimą, jie 
žinotų, kad esi žmogus, kurio 
galima klausti.

Kaip pasidaryti tokiu as
meniu? RCIA kursai, deja, ne 
visose lietuviškose parapijose 
veikia, ir vargu, ar veikia 
lietuvių kalba. Bet kitos prie
monės yra dalyvavimas Šv. 
Rašto ar maldos būrelyje, or
ganizavimas religinių paskaitų 
ar seminarų savo parapijose, 
kurie bent periodiškai sudarytų 
sąlygas žmonėms ne tik klausy
tis „kilnių minčių”, bet ir sta
tyti klausimus, diskutuoti, į tai 
įtraukiant savo religinę patirtį. 
Tokiuose seminaruose ar bū
reliuose žmonės išmoksta ne tik 
savo mintis ir klausimus kelti, 
bet taip pat ir kitų žmonių klau
simus bei mintis išgirsti ir su
prasti.

Tokie seminarai, pašnekesiai 
taip pat praplečia mūsų religinę 
pasaulėžiūrą, duodami mums 
platesnį vaizdą kaip įvairiai 
Dievas veikia. Kai iš kitų 
žmonių išgirstame kartais nuo
stabiai tikras įžvalgas, geriau 
išmokstame ir savo gyvenimuo
se pastebėti, kaip Dievas veikia. 
(Nesgi Dievas mumyse kiekvie
name nuolat veikia, tik vieni 
geriau tai pastebime ir dėl to 
jaučiamės turintys daugiau už 
ką dėkoti, kiti — mažiau.) 
Tokiuose seminaruose mokomės 
ne tik iš pakviesto „eksperto” — 
kas yra svarbu — bet taip pat ir 
iš kitų tikinčių žmonių. Išmoks
tame vertinti ne tik savo turimą 
tikėjimo dovaną, bet ir kitų 
tikėjimo dovaną. Juk mums 
tikėjimas duotas ne tik mūsų 
pačių išganymui, bet ir visos 
Bažnyčios ugdymui. O kur kitur 
jis gali tą pastarąją savo paskir
tį atlikti, jei ne susirinkus kitų 
tikinčiųjų būry bendrai maldai 
— Mišiose ir kitose maldose — 
ir asmeniško tikėjimo pasidali
nimui religiniuose pašnekesiuo
se ir seminaruose?

Evangelizavimas yra ir visos 
Bažnyčios darbas drauge ir 
kiekvieno jos nario atsakomybė, 
jį vykdant kitų tikinčiųjų drau
gėje, kurie mus skatina, remia, 
moko ir ugdo.

a.j.z.

LIETUVOS VAIKŲ VILTIES 
KOMITETAS TELKIA LĖŠAS

Gruodžio 13 d. vakarą dau
giau kaip 100 asmenų rinkosi 
Gražinos ir Jim Liautaud bute 
aukštame pastate Chicagos 
miesto centre. Tai buvo 
Lietuvos Vaikų Vilties komiteto 
darbuotojai ir rėmėjai ir viena 
jauna mergina iš Lietuvos, kuri 
pasveiko to komiteto dėka.

Kaip gi negaliu duoti — čia 
Lietuvos vaikams. Tokių 
pasakymų šiomis dienomis dar 
vis galima girdėti net iš tokių 
asmenų, kurie gal rečiau nori 
aukoti kitiems reikalams. JAV 
Lietuvių Bendruomenės ribose 
veikia du projektai, kurie 
stengiasi padėti Lietuvos 
vaikams. JAV Socialinių 
reikalų ir Švietimo tarybos jau 
yra išsiuntusios net kelis kon
teinerius Lietuvos vaikams 
mokyklinių reikmenų ir rūbų 
lietuviukams našlaičiams (ir 
Lietuvos seneliams). Antrasis 
projektas mažesnės skalės, bet 
reikalauja daug pastangų ir fi
nansų. Tai JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos ribose veikian
tis Lietuvos Vaikų Vilties komi
tetas. Abu susilaukia nemažai 
paramos iš lietuvių kilmės 
asmenų ir iš amerikiečių 
rėmėjų ir tikisi susilaukti tokios 
paramos ir ateityje.

Lietuvos Vaikų Viltis
Lietuvos Vaikų Vilties komi

tetas įsteigtas beveik prieš 
metus. Komitetui pirmininkau
ja dr. Regina Kulienė, o 
komitete veikia visokių pro
fesijų ir sugebėjimų žmonės. 
Komiteto paskirtis — atvežti į 
Ameriką tuos vaikus iš 
Lietuvos, kurie Lietuvoje ne
gauna atitinkamos medici
niškos priežiūros ar operacijos. 
Komitetas yra užmezgęs ryšius 
su Shriners ligoninėmis JAV-se, 
kuriose gydymas ir operacijos 
veltui. Lietuvos Vaikų Vilties 
komitetas turi parūpinti lėšas 
kelionei, vaiko ir vieno iš jo tėvų 
apnakvydinimu bei kitus susi
dariusius finansinius įsiparei
gojimus.

Lietuvoje yra sudaryti du 
komitetai Kaune ir Vilniuje. 
Ten gydytojai peržiūri daugelio 
vaikų diagnozes ir paruošia do
kumentaciją vaikams, kurių li
gos atitinka Shriners ligoninių 
reikalavimus: vaikai sergą orto
pedinėmis, neurologinėmis ir 
panašiomis pagydomomis ligo
mis.

Jiems dėl vienų ar kitų prie
žasčių atitinkama medicininė 
priežiūra Lietuvoje neįmanoma 
ar neprieinama. Dokumentaci
ją atsiuntus į Lietuvos Vaikų 
Vilties komiteto būstinę Chica-

SVEČIAS NEBUVĖLIS
ANDRIUS NORIMAS

Romanas
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— Juk tu sakei, kad tu nuo tėvelio pabėgai?
Birutė pirmą kartą girdi iš dukters tokią pastabą.
„Štai kaip ji suprato mano nuoširdžiasius sielos 

pasipasakojimus! Aš jai ai idau kalta, atstūmusi tėvą! 
Ji nesuvokia, kad tik dėl jų, dėl vaikų gerovės, aš at
sisakiau vykti į Rusiją!”

Birutė junta apmaudo ir pykčio bangą kylant ir 
užimant gerklę. Sausas kamuolys kutena ir drasko 
ryklę, o akyse jau ašaros. Ir dreba lūpos. Tačiau greit 
susivaldo. Akimis perveria dukterį ir pabando 
nusišypsoti.

— Aušrele... Nejau tu nesupranti dėl ko aš at
sisakiau tavo tėvo? Tik dėl tavęs ir dėl Arūno! Pagalvok 
—jeigu dabar tu būtum pasilikusi Lietuvoje! Tu būtum 
verčiama eiti į sovietinę mokyklą, tau reikėtų kalte 
kalti jų mokslus..., o apie bažnyčią ir religiją reikėtų 
užmiršti! Tave persekiotų, jeigu eitum melstis 
bažnyčion. Tavo asmeniška laisvė būtų suvaržyta!..

Staiga vėl netikėtas Aušrelės klausimas:
— Ar ir Lietuvoj aš būčiau tokia neturtinga, kaip 

čia dabar esu?
— Kas per klausimas?.. Aišku, ten apie jokius tur

tus nėra nė kalbos! Ten žmonėms nepakanka lėšų net 
pragyventi, prasimaitinti!

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

goję, prasideda koordinavimas 
su Shriner ligoninėmis, o jiems 
priėmus kokį pacientą — 
dokumentų ir kelionių tvarky
mas ir pan.

Lėšų telkimo pobūvis
Gruodžio 13 d. surengtas 

vakaras buvo sugalvotas Lietu
vos Vaikų Vilties komiteto lėšų 
teikėjos Gražinos Liautaud. 
Komitetas jau pravedė gan 
gerai pasisekusį lėšų telkimo 
vajų paštu vasaros metu.

Gruodžio 13 d. vakaran buvo 
pakviesti geradariai, kurie jau 
buvo užsiangažavę paremti 
komiteto darbus didesnėmis 
sumomis. Tai buvo ir lietuvių 
kilmės asmenys ir amerikiečiai, 
kurie susidomėjo šiuo projektu. 
Vakare lankėsi T. Lehmann 
„Chicago Sun-Times” korespon
dentas ir jo žmona. Žurnalistas 
Lehmann jau du kartus yra 
buvęs Lietuvoje, o lapkričio 28 
d. pasirodė jo pasikalbėjimas su 
Gražina Liautaud ir jo trumpas 
aprašymas apie Lietuvos Vaikų 
Vilties komiteto darbus. 
Susiėjime taip pat lankėsi Il
linois valstijos gubernatoriaus 
Edgar asistentė etniniams 
reikalams Pat Michalski bei ki
tos dvi gubernatoriaus štabo 
darbuotojos iš Springfield. Visi 
tame vakare dalyvavusieji, ar 
jie buvo lietuvių kilmės ar ne, 
suprato projekto svarbą ir 
pasižadėjo jį paremti visomis 
jiems prieinamomis galimy

Pereitą rudenį, pripažinus Pabaltijo valstybes, Illinois gub. Jim Edgar (trečias iš deš.) stovi prie
iškeltų Estijos, Latvijos ir Lietuvos vėliavų su jų jaunais palydovais prie Illinois valstijos pastato
Chicagos miesto centre. Kt , , ....6 Nuotr. J. TamuIaičio

— Mama, aš daug kartų galvodavau, kad tikrai tu 
gerai padarei mus išveždama į Ameriką! Aš noriu būti 
turtinga, mama!

— Visi to trokšta, Aušrele, bet ne visiems 
pasiseka...

— O aš manau, kad man pasiseks!
— Kaip? Ką tu turi galvoje?
Bet atsakymas savaime aiškus. Juk kalbėta apie 

Henrį, o jis labai turtingų tėvų.
— Nejau tu rimtai užsimanei net tekėti už Henrio?
— Taip mama. Jis turtingas ir myli mane!
— Ach, Aušrele! Nejau tu jau užsikrėtei amerikie

tiškomis bacilomis! Turtingas! Argi tau nesvarbu, kad 
jis kitos tautybės? Ar nesvarbu, kad jis visai kito 
tikėjimo? Kitų papročių ir tradicijų? Ar tau nesvarbu, 
kad jūsų tarpe būtų sugyvenimas ir darnumas? Tau 
tik parūpo Henrio tėvo turtai! O ar pagalvoji, kad jis 
dar gali tų turtų negauti? Tau rūpi tik tas vadinamasis 
apsidraudimas, užsitikrinimas ateičiai, kad galėsi 
gyventi be rūpesčių. Aha! Suprantu! Tu norėsi skyrybų! 
Po metų kitų, žiūrėk, jau reikalausi skyrybų, nes pama
tysi, kad jam nejauti jokio šiltesnio jausmo! Patyrei 
apie tokius dalykus iš televizijos filmų, ar ne? Žinoma, 
reikalausi stambios pinigų sumos, ar ne taip? Menamai 
už tai, kad jis tave apgavo! O nematai, kad tu pati 
ruošiesi jį apgauti! Būsi tokia pat eilinė moteris, kaip 
ir daugelis šiame krašte — tik išvilioti apvalią pinigų 
sumą! Ar tu nori nupirkti šeimos laimę? Ar nori save 
parduoti?

— Mama, ką tu kalbi!
Birutė pati jaučia, kad jos nervai įtempti ir ji kalba 

pakeltu tonu ir užsidegusi. Valdosi ir sekundę rimsta, 
Netrukus visai kitu tonu, nors su skausmu balse, tęsia

bėmis.
Vakare taip pat dalyvavo 

Birutė Jasaitienė, JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė, ir Lietuvos Vaikų 
Vilties komiteto darbuotojai — 
J. Šaulienė, S. Kučėnaitė-Foti, 
dr. Paulius, dr. V. Šaulys, J. 
Smilgienė bei kiti.

Vakaras puošniame Gražinos 
ir Jim Liautaud bute aukštai 
virš Chicagos kalėdinių švenčių 
pirkėjų, einančių Michigano 
gatve, buvo elegantiškas ir 
jaukus. Svečiai buvo pavaišinti 
skaniais užkandžiais bei 
skanumynais ir jie galėjo pasi
grožėti Liautaud šeimos meno 
darbų rinkiniu, gražia Kalėdų 
eglute ir pasiklausyti kalėdinių 
švenčių melodijų. Visa Liautaud 
šeima, įskaitant ir jaunimą 
dalyvavo tame vakare, užtik
rindami, kad svečiai būtų gra
žiai priimti ir užimti.

Susipažinimas su Laima
Svarbus vakaro momentas, 

tai susipažinimas su Laima, 
jauna trylikmete, kurios opera
cija rimtam stuburo nukrypi
mui (scoliosis) padaryta spalio 
pabaigoje. Jos ir jos motinos 
apsilankymas tame vakare ' 
konkrečiai įrodė lankytojams, 
kad tai ne vien smagus suėjimas 
Kalėdų proga. Tą vakarą paža
dėta finansinė parama padėjo 
Laimai ir padės kitiems Lietu
vos vaikams. Gražina ir Jim 
Liautaud pasveikino vakaro 
dalyvius, o Lietuvos Vaikų 
Vilties pirmininkė dr. Regina

Kulienė gražiai apibūdino 
komiteto darbą, apie sunkiai 
gaunamą medicininę paramą 
Lietuvoje ir mokėjo įtikinančiai 
paskatinti vakaro dalyvius 
toliau tęsti savo finansinę 
paramą. Komiteto koordinatorė 
Teresė Drūtytė-Šoliūnienė yra 
praleidus daug valandų su 
Laima ir jos mama. Ji mergai
tei, ir jos mamai pateikė porą 
klausimų lietuviškai ir išvertė 
juos ir į anglų kalbą. Vienai iš 
pirmųjų pacienčių, atvežtų į 
Ameriką, Laimai Lietuvoje 
buvo pasakyta, kad jos nugaros 
iškrypimas nepagydomas — 
reikia maudytis ir mankštintis, 
gauti masažus. Tuo tarpu, at
vykus į Ameriką, Laimai buvo 
padaryta rimta operacija ir ji 
nešios specialų sutvirtinimą 
(brace) dar šešis mėnesius. Po to, 
galės tiesiai stovėti, lankstytis, 
šokti ir pan. Ligoninėje Laima 
ir jos mama jautė, kad patyrė la
bai gražią priežiūrą, viskas joms 
(per vertėją) buvo paaiškinta, ko 
Lietuvoje dar ligoninėse 
nedaroma.

Tolimesni darbai
Laima Amerikoje turėjo pro

gos susipažinti su Amerikos ma
domis (ji nusikirpo savo ilgas 
kasas) ir turėjo progos pramokti 
anglų kalbą (ji trumpą laiką 
lankė katalikišką parapijos 
mokyklą, kurioje keli lietuvių 
kilmės mokiniai iš pradžių 
padėjo su vertimais). Laimai ir 
jos mamai buvo laimė, kad jos 
Chicagoje turi giminių, pas ku
riuos galėjo apsistoti. Tačiau 
Lietuvos Vaikų Vilties komi
tetas nesiribos tik tokiais at
vejais. Kiekvienas atvežtas 
vaikas bus skirtingas. Kai kurie

nemalonų pokalbį.
— Tu mane labai skaudini, Aušrele... Rodos, jau 

pasižadėjai man baigti su Henriu...
— Aš negaliu, mama! Negaliu!
Aušra staiga išbėga į miegamąjį. Iš ten Birutė iš

girsta kūkčiojimą. Tačiau ji neina dukters raminti. 
Pasilieka virtuvėje ir automatiškai baigia tvarkyti 
indus.

„Tegul išsiverkia... Jos neraminsiu! Pakanka man 
skausmų!... Ką dabar gelbėt? Arūną ar Aušrą? Kaip 
pasielgti? Už ligoninę, už kojos aptvarstymą reikia 
mokėt... Dieve mano! Girdėjau — ligoninėn tol 
neįleidžia, kol jiems nesumoki!.. Ak, nejau?... O, 
Viešpatie! Juk mokytojas! Jis lydėjo Arūną! Jis bus ir 
už jį sumokėjęs! Turiu jam atlyginti! Bet kaip? Šiandien 
į banką nueit negaliu — jau vėlu, uždaryta... Rytoj, gal, 
išimsiu tuos nepilnus du šimtus. Gal ir pakaks. O kaip 
su Aušra? Reikės ją man saugot... Patikrinti jos 
telefono kalbas, kada ji pareina — su kuo ir iš kur... 
Turiu gi griežčiau ją paimt į rankas!”

Jau kelios dienos, kaip darbą siuvykloje dalina 
lygiomis — po dvi-tris sukneles. Sumažėjo užsakymai. 
Eina kalbos, kad siuvėjoms teksią eiti į darbo 
aprūpinimo įstaigą... Tai reiškia, jog reikės visą savaitę 
laukti, kol įstatymai leidžia gauti kompensaciją nedar
bo atveju.

„Visą savaitę nebeuždirbsiu... Tai lygu net badui, 
beveik net ir mirčiai. Jau sutaupų nėr... Arūnas 
namie, dar mokyklon jis neina, negali. Aušra vis galvo
ja už Henrio tekėti... (Bus daugiau)

vaikai gal bus gydomi Chicagos 
apylinkėje esančioje Shriners 
ligoninėje, kai kurie gal Los 
Angeles ar kitame mieste, kur 
įsisteigs Lietuvos Vaikų Vilties 
pagalbos grupės. Koordinatorė 
Teresė Šoliūnienė labai 
apgailestauja, kai iš Lietuvos 
gauna laiškų iš tėvų, kurie des
peratiškai ieško pagalbos savo 
vaikams, kurie, deja, serga 
kitomis ligomis negu tomis, 
kurias Shriners ligoninės 
sutinka gydyti ir operuoti. Gal 
bus galima sudaryti gydytojų 
tinklą ir tokių vaikų tėvams 
padėti.

Lietuvos Vaikų Vilties komi
tetas, kartu su JAV LB Švie
timo taryba šiuo metu praveda 
rašinių konkursą, kuriam litu
anistinių mokyklų vaikai turi 
pagalvoti apie ligas ir ligonius. 
Tai gyvenimo realybė ir gal 
temos atrodo rimtos, jos verčia 
vaikus pagalvoti apie asmenis, 
kurie yra patekę į bėdas.

Reikia tikėtis, kad Lietuvos 
Vaikų Vilties komitetui neiš
seks energija, kad pirmininkei 
dr. Reginai Kulienei pasiseks 
įtraukti daugiau sumanių 
rėmėjų ir darbuotojų. O Gražiną 
Liautaud reikia pasveikinti už 
gerai sugalvotą vakarą. Kiek 
teko suprasti, šalia kitokių lėšų 
telkimo projektų ateinančiais 
metais jau planuojamas pana
šaus pobūdžio susiėjimas bute 
aukštai virš Chicagos miesto 
gatvių. Tada gal ir kitas pasvei
kęs Lietuvos jaunas pacientas 
galės pasigrožėti miesto vaiz
dais ir projekto rėmėjams asme
niškai galės padėkoti ir 
papasakoti savo pergyvenimus.

Lietuvos Vaikų Vilties komi
teto būstinės adresas: 2711 
West 71st Street^ Chicago, IL 
60629, ten pat kai^'if- ’J’AV LB 
Socialinių reikalu' tarybos 
būstnė.

Ar sugrįš į Lietuvą
Vincas Krėvė?

Vilnius. Lapkričio 20. (Elta) 
— Šiandien valstybės Įaikraštis 
„Lietuvos ąidas” išspausdino 
žinutę, parašytą dzūkų tarme. 
Joje rašoma, kad yra renkamos 
lėšos paminklui Vincui Krėvei 
Merkinėje. (Kitais metais Lie
tuva minės 110-ąsias rašytojo 
gimimo metines). Žinutės 
autoriai cituoja jo laiško žodžius: 
„Aš nenoriu mirti Amerikoje, 
tik Lietuvoje. Man dabar 
vienintelė svajonė, kad miręs 
būčiau palaidotas tose pačiose 
kapinėse, kur palaidoti mano 
tėvai”. Todėl Vilniaus dzūkų 
klubo nariai ragina parvežti į 
Lietuvą Vinco Krėvės palaikus: 
„...ne cik pastacykim savo 
slauniausiam sūnui paminklų, 
bet paragykim ar pacys Jį 
parvežkim Namopi”.
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LIETUVOS
AMBASADOS
JUNGTINĖMS

TAUTOMS VEIKLA
Lietuvos ambasados Jungti

nėms Tautoms veikla ir išsilai
kymu besirūpinantiems 
pranešama, kad pastaruoju 
metu, gavus Tautos Fondo — 
Vliko kelis stambesnius čekius, 
gruodžio 9 d. buvo atidaryta spe
ciali sąskaita ambasadas 
Jungtinėms Tautoms aptar
naujančiam banke. Ton sąskai- 
ton bus dedamos bet kokios 
sumos gautos ambasados išlai
kymui ir veiklai. Išmokėjimai 
bus daromi vien tik su Lietuvos 
ambasados veikimu surištoms 
išlaidoms dengti.

Lietuvos ambasada pradėjo 
veikti nuo rugsėjo 17 dienos, t.y. 
nuo tos dienos, kai Lietuva tapo 
pilnateise Jungtinių Tautų 
nare. Iki šiol ambasada gyveno, 
taip sakant, skolon. Tai nebuvo 
per daug sunku, nes visi penki 
jos nariai bent laikinai dirba 
kaip savanoriai be algų, 
išskiriant vieną atvejį. Be to, 
ambasada yra prisiglaudusi 
Lietuvos generalinio konsulato 
patalpose be nuomos mokesčio.

Jungtinės Tautos yra 
konkreti plačiojo pasaulio 
arena, kurioje Lietuvos balsas 
gali būt išgirstas. Džiugu, kad 
lietuvių visuomenė tą padėtį 
gerai supranta ir įvertina. Tai 
didelis paskatinimas ir 
moralinė parama pirmuosius 
įsikūrimo žygius atliekantiems, 
ypatingai jei pagalba ateina net 
jos neprašant. Štai ir pora 
pavyzdžių.

Prieš keletą savaičių ambasa
dorių aplankė iš tolimų kelionių 
begrįžtantis Vytautas Šliupas 
su žmona. Patyręs, kad amba
sada gyvena kreditan, paliko 
penkių šimtų dolerių čekį sko
loms mažinti. Nevv Yorko Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas 
Vytautas Alksninis, sustab
džius jo vadovauto Committee 
for Independent Lithuania vei
kimą, veik porą tūkstančių do
lerių išteklių padalino Lietuvos 
ambasadoms Washingtone ir 
Nevv Yorke paremti.

Okupantų per pusšimtį metų 
nualinta Lietuva, net savos 
valiutos dar neturėdama, nėra 
finansiniai pajėgi finansuoti 
ambasados įsikūrimą ir jos 
išlaikymą bent šiuo metu. Tad 
netikėta parama labai verti
nama. Iki šiol ambasada kuria
si ir laikosi be Lietuvos vyriau
sybės finansinės paramos.

Šia proga nepakenks ir vienas 
kitas žodis apie Lietuvos amba
sados Jungtinėms Tautoms 
veiklą. Pagrindinis Jungtinių 
Tautų darbas padalintas į šešis 
komitetus. Normaliai supran
tama, kad kiekviena valstybė 
turės bent po vieną atstovą 
tuose komitetuose. Iš to matyti, 
kad ir mažos valstybės amba
sada privalo turėti bent penkis 
ar šešis narius.

Štai kaip Lietuvos ambasada 
šiuo metu yra darbais pasiskirs
čiusi. Pirmajam Politikos ir 
Saugumo komitete veikia 
Užsienio reikalų viceministeris 
Gediminas Šerkšnys. Nors kaip 
svečias, jis į oficialų delegacijos 
sąrašą neįtrauktas, jo veiklai 
jokių apribojimų nėra. Aktyviai

KOJOTE VIDURNAKTY

Laukinė kojote, patelė, buvo 
sugauta ties Chicagos ir Dear- 
born gatvių sankryža. Kojotės 
yra panašios į šunis. Gaudant 
buvo panaudotas trankvilai- 
zerio šūvis. Davus jai antibio
tikų, buvo paleista laisvėn.

dalyvaudamas komitetų posė
džiuose, jis turi puikią progą 
susipažinti su Jungtinių Tautų 
organizacija ir veikimu.

Antrajam, ketvirtajam ir šeš
tajam komitete pakaitom veikia 
Algimantas Gureckas. Trečia
jam komitete — socialiniai, 
humanitariniai ir kultūriniai 
reikalai — Gintė Damušytė.

Šiuo metu sunkiausias darbas 
yra Penktajam komitete, kur 
vyksta svarstymai ir derybos, 
kokio dydžio nario mokestį 
turėtų mokėti Lietuva ir jos 
kaimynės Latvija ir Estija. 
Pagal senus ir nevisai realius 
skaičiavimus Lietuvai tektų 
net iki milijono dolerių metinio 
nario mokesčio. Šiam komitete 
veikia Darius Sužiedėlis.

Šalia šešių komitetų veikia 
visa eilė institucijų specialiems 
reikalams. Pavyzdžiui, Pasaulinė 
sveikatos organizacija — WH0
— World Health Organization — jos mokykloje Mikalavo kaime.
ir U.N. Development Programs 
UNDP. Pastarosios atstovai 
gruodžio 7-11 dienomis lankėsi 
Vilniuje aptarti ilgalaikio vys
tymosi programos sustatymą ir 
vykdymą Lietuvoje. Pirmuoju
Lietuvos atstovu UNDP Turki- vių gimnaziją. Čia baigęs 5 kla
joję, Ankaroje, vykstančioms sės grįžo į Švenčionis, kur,buvo 
svarstyboms gamtos apsaugos priimtas į mokytojų seminariją. mečio sukaktį pasitikdamas ir 
klausimais pakviestas I. Kiškis. Ją baigęs jau II karo ,metų^jo veiklą detalizuodamas visur▼ ▼ X 1 1 V • • • V 1 •   1" _ V *   1  ,    1 1 1 _ J | ■ _ _ 1 _ __ .UNDP apmokės kelionės išlai
das ir parūpins pilną pra
gyvenimą šį mėnesį vykstančios 
konferencijos metu.

Turint galvoje, kad prie tų 
visų darbų Lietuvos ambasadai 
tenka rūpintis tinkamų patalpų 
įsigijimu ar bent išsinuoma- 
vimu, finansinė našta gali pasi
daryti sunkiai pakeliama, ypa
tingai priimant dėmesin penkių 
tarnautojų algas, pasibaigus 
savanorystės laikotarpiui. Kaip 
ten bebūtų, kukliai elgdamasi 
Lietuvos ambasada iš gautų ir 
pažadėtų išteklių tikisi 
išsilaikyti iki ateinančios va
saros vidurio. Tuo metu Lietu
va gal jau turės savo valiutą ir 
bus ekonomiškai tiek su
stiprėjusi, kad galės perimti 
ambasados išlaikymą.

Norintieji prie ambasados 
išlaikymo prisidėti čekius gali 
rašyti: Permanent Mission of 
Lithuania to the United Na- 
tions, 41 West 82 Street, New 
York, N.Y. 10024.

Tautos Fondui — Vlikui ir 
visiems ambasados įsikūrimą ir 
veiklą parėmusiems nuoširdžiai 
dėkoju. Taipgi nuoširdus ačiū ir 
savanoriams talkininkams.

Anicetas Simutis 
Lietuvos ambasadorius 

Jungtinėms Tautoms

PASSBOOK
SAVINGS...

the best way to save regularly!

Paid and 
Compounded 

Ouarterly

\Ą/ITH RIPAYMFNT 
TO F«T YOUR INCOMf

įINSUREO

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

ALBERTAS MISIŪNAS — 
MOKYTOJAS IR 

VISUOMENININK AS
Jo 70-mečio jubiliejaus proga

ALFONSAS NAKAS

Albertas Misiūnas

Albertas Misiūnas, šimtapro
centinis vilnietis, gimė 1922 
sausio 8 d. Grigiškės kaime, 
Daugėliškiu vis., Švenčionių ap
skrity. Jam sulaukus mokykli
nio amžiaus, lenkai okupantai 
buvo gerai įsitvirtinę ir engė bet 
kokias lietuvybės apraiškas, už- 
darinėdami mokyklas bei orga
nizacijas. Pradinį mokslą Alber
tas pradėjo „Ryto” švietimo d-

Šią uždarius, lankė Paringio 
bažnytkaimio lenkišką m-lą, o 
ją baigęs, įstojo į irgi „Ryto” d- 
jos išlaikomą Švenčionių gimna
ziją. Kai uždarė šią, įstojo į 
Vilniaus Vytauto Didžiojo lietu-

vokiečių okupacijoj iki pasitrau
kimo iš Lietuvos liko mokyto
jauti netoli nuo tėviškės, pirma 
Paringio, paskui Daugėliškio 
pr. mokyklose. Abiejose turėjo ir 
vedėjo pareigas. Tarp kitko, 
Daugėliškyje tuo metu klebona
vo kun. Julijonas Steponavičius, 
vėliau tapęs arkivyskupu, dau
gelį metų laikytas namų arešte 
bolševikams valdant ir paleistas 
tik trumpai prieš mirtį, Sąjū
džiui spaudžiant okupantų 
statytinius.

Vokietijoje, gyvendamas išvie- 
tintųjų stovyklose Fuldoje, 
Kassel-Mattenberg bei Memm- 
ingene, visur mokytojavo pradi
nėse mokyklose ir joms vedėja- 
vo. Šalia mokytojo pareigų ėmė 
jungtis ir į visuomeninius dar
bus: į stovyklų komitetus, Rau
donojo Kryžiaus (lietuviškų 
padalinių) valdybas.

Į JAV emigravo 1950 metais 
ir su šeima įsikūrė Detroite. 
Pragyvenimui įsidarbino Fordo 
automobilių bendrovėje, kur iki 
pensijos dirbo 30 metų. Nesant 
galimybės tapti pilnalaikiu 
mokytoju, 12 metų darbavosi 
„Aušros” lituanistinėje m-loje, 
kad nors šeštadieniais atsiduotų 
padagogo pašaukimui. Vėl 12 
metų jo balsą girdėdavome 
„Lietuviškų melodijų” radijo

see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES

valandėlėje, kur jis buvo ne tik 
pranešėju, bet ir programų re
daktorių. To neužteko. Energi
jai liejantis per kraštus, įsijungė 
į LB Detroito apylinkės, Šv. An
tano lietuvių parapijos komiteto 
ir Lietuvių Tautinės s-gos veik
lą, o kaip pastarosios atstovas 
tapo ir Detroito Lietuvių orga
nizacijų centro (Dloco) nariu bei 
jo valdybų nariu. Keletą metų 
vadovavo Šv. Antano parap. 
tarybai. Pradėjęs dirbti radijo 
transliacijose, tapo LŽS nariu. 
Bet Alberto nė nepasiklausęs 
galiu teigti, kad, šalia pedago
ginio darbo, visuomeninėje vei
kloje jo visa širdis priklauso 
Vilniaus krašto lietuvių sąjun
gai — VKLS. Jis tapo šios s-gos 
nariu nuo pat jos įsikūrimo 
(kada? neturiu po ranka datos). 
Daugelį metų pirmininkavo 
VKLS Detroito skyriui, 12 metų 
(tas magiškas skaičius 12!) dir
bo VKLS centro v-bos nariu, o 
nuo 1980 sausio 10 d. tapo cen
tro v-bos pirmininku. Kaip 
vieną žymiausių Detroito visuo
menininkų, per veiklą VKLS 
žinomą ir visos Amerikos mas
tu, 1984 m. grupė Detroito pa
triotinių organizacijų atstovų jį 
buvo pristatę Juozo Prunskio vi
suomenininko premijai.

Kodėl Alberto Misiūno 70-

pridedu būtojo laiko veiksma
žodžius? Žinant jo neišsenkan
čią energiją, būtasis laikas 
skamba disonansu. Tai čia turiu 
paaiškinti, kad savo veiklos 
laukus Detroito apylinkėje jis 
šių 1991 m. rugpjūčio 9 d. paliko 
ir įsikūrė su žmona Floridoje, 
St. Petersburgo priemiesty Gulf- 
porte. Floridon išsikėlė ne tiek 
„iš raškažių”, o kad kankinan
čiai diabeto ligai pasunkėjus 
šiltam klimate jam geresnės gy
venimo sąlygos. Kai apie jo 
praeities veiklą rašau, jis gydosi

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems, rūpestingai mane 

lankiusiems ligoninėje ir tebelankantiems namuose!
Kartu linkiu linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 

Naujųjų Metų!

Jonas Abraitis

ThePrudential

visiems norintiems susigrąžinti 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 

LIETUVOJE!
1991 metų birželio 18 dieną Išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys susigrąžinti 
lillkusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, 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 Juridinė Agentūra 
„JusCon” Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. Visi dokumentai pri
statomi į vietines savivaldybes, pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 
dienas nuo jų užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis:

tel. (416) 767-8711 
FAX (416) 536-1263 Toronte.

V. DAMBRAVA
- LIETUVOS

AMBASADORIUS

Dr. Vytautas Dambrava, gen. 
garbės konsulas Venecueloje, 
Lietuvos vyriausybės paskirtas 
ambasadoriumi toje pačioje 
valstybėje.

Vytautas Dambrava, gim. 
1920, gimnaziją baigė Utenoje, 
Vilniaus universiteto teisių 
fakultetą 1943 m., teisių 
daktaro laipsnį gavo Insbruko 
u-te Austrijoje 1946. Muziką ir 
teatro meną studijavo Vilniuje 
ir Austrijoje, tarptautinės teisės 
kursą išklausė Columbia u-te 
Amerikoje.

1950-51 Dambrava buvo 
„Draugo” korespondentas Jung
tinėse Tautose, nuo 1953 JAV 
informacijos agentūroje, o 1965 
išlaikė „Foreign service” egza
minus ir buvo priimtas į JAV 
diplomatinę tarnybą. Įvairias 
pareigas jis yra ėjęs Amerikos 
diplomatinėse misijose Bolivijo
je, Meksikoje, Argentinoje, San 
Salvadore, Hondūre, Venecuelo
je. Su specialiomis misijomis jis 
buvo siunčiamas į Filipinus, 
Malajus, Singapūrą. Karui 
vykstant, ilgesniam laikui buvo 
pasiųstas į Vietnamą. Venecue
loje buvo kelių Caracas laikraš
čių nuolatinis bendradarbis, pa
grindinių radijo stočių politinis 
komentatorius, Venecuelos Lie
tuvių Bendruomenės krašto val
dybos pirmininkas. Dr. Vytauto 
Dambravos asmenyje Lietuva 
turės vieną iš labiausiai paty
rusių diplomatų.

ligoninėje, iš kurios tikisi grei
tai grįžti į žmonos globą.

Viliuosi, kad Alberto sveikata 
sustiprės, O Floridos saulė su
teiks jam apsčiai vitaminų. 
Jubiliejaus proga sveikindamas 
primenu, kad Floridoje 70-ties 
sulaukusius mes tik įrašome į 
pilnamečių sąrašą. Linkiu, kad 
VKL sąjungoje jis ir iš čia darbą 
tęstų!

Jeigu negalime užmiršti 
nuoskaudų, kadangi tai atmin
ties dalykas, bent išmokime jas 
atleisti, nes tai širdies reikalas.

Jose de San Martin

CLASSIFIED GUIDE
real estate

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS ^^7 

(312) 586-5959 M Jį 
(708) 425-7161

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

Vilniuje parduodamas baigiamas
statyti namas su žemės sklypu.
Teirautis: 904-446-2543 (Florida) ar
ba 212-752-0329 (New York)

Gmtuig.
2I

KMIEOK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na

mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
MOVING

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus.

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

(312) 581-8654

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMA.

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

312-779-3313
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

„ATLAIDAI — Lithuanian Pilgrimages” — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetirh- 
taučiui. Gaunama „Drauge”, kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

$$$$ PARIS PERFUMES $$$$$
How to make money, run your own business from your 

own home? You can sėli Elizabeth Taylor’s Passion Per- 
fumes such as: GEORGIO, OBSESSION, CALVIN 
KLEIN,ETERNITY, POISON, OPIUM, CHANEL NO. 5, 
and other magnificent mysterious and unforgettable Paris 
perfumes. How much can you earn? From your first day of 
sales, you can earn as much as 300% in profit. Here is how 
it works, for example, you take orders or sales totalling 
$300.00, your cots for an order of 10 bottles would be $75.00 
and the profit to you eųuals $225.00. Ex. Czarinaperfume 
costs you $17.50, you resell for $34.95, you can see how 
the profit builds. Your future in perfumes starts today. For 
further Information please call (716) 856-1782 or write to: 
Unlversal Sales Enterprises, Paris Perfume Dept. P.O. 
Box 276, Buffalo, N.Y. 14212.

Start earning extra money now! You’ll be glad you did...
We also offer a large selection of vvatches and real & 

synthetic diamonds.  

REAL ESTATE

ra

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Avė.,
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233
INCOME TAX — INSURANCE

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

MLS
ŠIMAITIS REALTY

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublenė,

Realtor Assoc.
Nuosavybių pardavimas. Income Tax..

5953 S. Kedzie Avė.
Tel. 438-7878

Gražus „spllt-level” Lemonte.
Mūro-kedro namas su rūsiu; 3 mieg. kamb. 
1 % vonios, didelis valg. kamb., žavi virtuvė, 
šeimos kamb.; židinys. Didelis sklypas; 
„deck". $218,000

Žavus „Vlctorlan” stiliaus namas; 3
mieg. kamb.; pagrindiniai atremontuotas; 
jauki veranda, gražus kiemas; 2 auto. ga
ražas. $131,900

Ontuiy„2I
OLSICK « CO., REALTORS 
1180 Stata Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100

FOR SALE

Gardūs virtinukai
su mėsa, grybais‘tr varške. 

Galima užsisakyti
tel. 312-778-0574

Dail. Augustino Ir Raimundo 
Savickų paveikslai parduodami labai 
prieinama kaina. Kreiptis: tel.
708-448-9256 ’i- -PnŪl9iB

‘išyulqiejf ,tsauH

HELP VVANTED, _ . .

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

FOR RENT

Išnuomojamas Brighton Pk. saulėtas 4 
kamb. butas, pirmame aukšte; $390 į 
mėn. su šiluma. Kreiptis: po 6 vai. vakaro,
tel. 312-890-1877 arba 312-247-3777.



*

Demonstracijose džiaugiasi Lietuvos Nepriklausomybe Chicagos miesto centre.
Nuotr. J. Tamulaičio

IMPERIJOS TAUTŲ 
KOALICIJA - ILIUZIJA

E. RINGUS

Reikalavimas, kad asmuo 
išauklėtas komunistinės sis
temos, persunktas Rusijos 
dvasia, staiga taptų grynu 
demokratu, būtų gal per didelis. 
Tačiau, norint įvykdyti refor
mas, Jelcinas turi parodyti 
buvusios imperijos gyventojams 
ir vakarams, kad jis bent ban
do elgtis kaip demokratija yra 
suprantama Vakarų pasaulyje. 
Kol kas jam nelabai sekasi. Pir
mas bandymas ir jo reakcija į 
įvykius čečėnų-ingušų srityse 
buvo visai toks pat, kaip buvo 
caro, o vėliau Stalino laikais. 
Tuojau nusiųsti rusiški daliniai 
sutvarkyti neramuolius už tai, 
kad jie drįsta atsikratyti rusiško 
jungo. Ne tik Jelcinas, bet ir di
džiuma rusų dar nepajėgia 
suvokti, kad visos carų užgrob
tos tautos nori būti laisvos nuo 
atėjūnų, jų kalbos ir įtakos. 
Rusai, kaip kryžiuočiai mūsų is
torijoj, gal galvoja, kad jie 
atnešė kultūrą, o caro popai, 
kad atnešė krikščionybę primi
tyvioms tautoms už Uralo ir Kau
kazo kalnų. Stalino skizofreni- 
nės politikos dėka pagal revoliu
cinius šūkius tautoms turėjo 
būti duota laisvė ugdyti ir 
tobulinti savo etnines kultūras. 
Iš vienos pusės tokia politika 
tikrai buvo naudinga, iš kitos ji 
atnešė daug aukų, nes tas pats 
Stalinas už tų tautų „nacio
nalizmą” siuntė milijonus į 
Sibirą. Ta politika, kad ir su
švelnėjus, dar gyva. Visos tau
tos, reikalaujančios nepri
klausomybės ar daugiau lais
vės, apšaukiamos nacionalistais 
ar net fašistais, jeigu tik jos 
drįsta atsikratyti rusiško jungo

vienokia ar kitokia forma.
Naujoje Rusijoje yra kelias

dešimt mažesnių ar didesnių 
tautų, Tatarija, Ingušija, Jaku
tija, Dagistanas, Tęva, Baškirija 
ir t.t. Visos jos, gavusios pavyzdį 
iš Lietuvos, reikalauja joms 
priklausančių teisių.

Ką daro Jelcinas? Ignoruoja. 
Pavyzdžiui Kazanės totoriai jau 
1990 m. įkūrė sąjūdį, kurį jie pa
vadino „Ittifak”. Pirmame 
suvažiavime Tatarstanas pasi
skelbė save respublika lygia
teise su Rusijos respublika. Į 
šį įvykį rusų spauda silpnai rea
gavo. Jų argumentas — Tatars
tanas yra tik viena iš Rusijos 
respublikų. Tačiau kiekvienas, 
susipažinęs su Rytų Europos 
istorija, žino apie šios teritorijos 
praeitį, kad tik 16 šimtmetyje 
Ivanas Žiaurusis pagaliau už
ėmė totorių Aukso Hordos teri
torijas. Taigi ar Jelcinas gali 
ignoruoti kelių milijonų totorių 
reikalavimus? Nori jis ar ne, bet 
buvusi Sovietų Sąjunga buvo 
tituluojama ir kitaip, būtent 
„Tautų kalėjimu”. Turbūt il
gainiui reikės persikrikštyti. 
Pačiam Jelcinui greitu laiku 
reiks apsisvarstyti, ar būti 
demokratu ar „ugnim ir kardu” 
išlaikyti ne buvusią imperiją, 
o naują Jelcino Rusiją, gal 
kiek apkarpytą, bet dar išsiplė
tusią nuo Baltijos iki Ochocko 
jūrų.

Jelcino Rusijos problemos 
nesibaigia tik įvairių tautybių 
reikalavimais atgauti laisvę. 
Reikės prarasti neišsakomus 
žemės turtus. Ekonominė 
pažanga pasiekiama tik įvedus 
decentralizaciją. Komunistinė

centrinė ūkvedyba parodė jos 
silpnumą, privedusi turtin
giausią kraštą prie bankro
to. Sibiro ir tolimųjų rytų 
gyventojai, kaip ir mūsų varg
šai tremtiniai, šitą padėtį žino. 
Dar geriau žino Maskva. Gan
dai eina, kad galvojama įkurti 
dar vieną teritorinį ir politinį 
vienetą — tai Sibiro respubliką, 
palikus pačią Rusiją Europoje.

Kaip tik dėl tų turtų Jelcino 
kuriama koalicija atsistos ant 
molinių kojų. Įvairios auto
nominės sritys taip lengvai nesi
skirs su savo turtais. Demok
ratui Jelcinui bus nepatogu 
naudoti karinę jėgą, kaip darė 
Stalinas. Reikės naujų 
priemonių įtikinti visus bendra
darbiauti naujoje koalicijoje. 
Jeigu Jelcinas vis dar svajoja 
apie „vieną ir nedalomą Rusi
ją”, jo koalicija nesubyrės.

Kitas pavojus koalicijai tai 
teritoriniai ginčai tarp naujų 

| valstybių, ypač tarp Ukrainos ir 
Rusijos. Kol kasdienis 
gyvenimas įvairiose valstybėse 
bus geresnis negu Rusijoje, rusų 
mažuma laikysis ramiai, netgi 
nesišalins priimti pilietybės. 
Bet tokia padėtis ilgai neužsi
tęs. Sąlygoms pagerėjus, jie vėl 
norės grįžti į Rusijos prieglobs
tį, ir todėl iškils vietiniai kivir
čai. Užtai Ukraina yra pir
moji, norinti turėti savo karines 
pajėgas, netgi su atominiais
trumpų distancijų ginklais.

DIXON PRADĖJO 
RINKIMŲ PROPAGANDA

Senatorius Alan J. Dixon 
gruodžio 17 d. pradėjo savo rin
kiminę kampaniją, vėl kan
didatuodamas į JAV senatą 
trečiam terminui.

UŽBAIGTA 
W. A. MOZARTO 

SUKAKTISr

P. PALYS

Šių metų laikotarpiu visame 
pasaulyje, neišskiriant ir Lietu
vos, buvo plačiai paminėta Wolf- 
gang Amadeus Mozarto 200 
metų mirties sukaktis. Tų metų 
eigoje koncertų ir operų salėse 
bei radijo bangomis, kaip 
niekuomet, dažnai buvo gir
dima jo muzika.

Mozarto, didelio triukšmo 
nekelianti, su savo švelniomis 
melodijomis ir gyvu ritmu 
muzika yra išskirtinai pamėgta. 
Jis, išgyvenęs vos 35 metus, 
mirė 1791 metais gruodžio 5 d. 
Jo mirties metinės buvo 
paminėtos Lincolno centre, New 
Yorke, kur gruodžio 5 d. buvo 
atliekama tik Mozarto muzikos 
veikalai. Tos dienos vakare 
Metropolitan operos rūmuose, 
kuriuose telpa 3800 žiūrovų, 
buvo statoma Mozarto opera 
„Die Entfuehrung aus dem 
Serail” su solistais Devia, 
Kilduff, Heilmann, Laciura ir 
Salminen. Dirigavo James 
Levine.

N. Y. Filharmonijos simfoninis 
orkestras savo Avery Fisher 
salėje, turinčioje 2836 sėdimas 
vietas, keturias dienas iš eilės 
kartodamas tą pačią programą, 
koncertus pradėdavo su „Maso- 
nic Funeral Music”, K. 477. Po 
to sekė „Concerto for piano and 
orchestra”, B-flat, major, K.595 
ir baigė su „Reąuiem” D minor, 
K.626. Visus keturis koncertus 
dirigavo Erich Leinsdorf. Pro
gramoje dalyvavo garsioji 
Ispanijos pianistė Alicia De Lar- 
rocha ir solistai John Aler, Ro
bertą Alexander, Florence Qui- 
var ir Paul Plishka (paskutinieji 
trys iš Metropolitan operos) ir 
New York Chorai Artists 
choras, paruoštas Joseph Flum- 
merfelt.

DVIEJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.fA.
ELENA

MORAUSKAITĖ
JUŠKIENĖ

Mūsų Močiutė ir mylima Mama atsiskyrė su šiuo pasauliu 
1989 m. gruodžio 20 d.

Mes labai pasiilgom ir niekad neužmiršim.

Nuliūdę: sūnus Linas, marti Vida, anūkai — Paul, 
Mark, Michael ir Kristina.

(>

Atliktasis pianino koncertas 
yra paskutinis iš Mozarto 
sukurtų 27. Šitame pianino kon
certe galima pajusti Mozarto 
asmeninę, paskutinių metų 
nuotaika, net ir su nežymiais 
rezignacijos ženklais. Mat, jis 
jau buvo pradėjęs negaluoti.

„Reąuiem” yra paskutinis 
Mozarto sukurtas veikalas, 
kuris yra ir mistika apgaubtas. 
Sakoma, kad pas Mozartą 
paskutiniais metais vasaros 
viduryje atsilankė nepažįs
tamas, pilkai apsirengęs žmo
gus. Pasisakęs, kad jis repre
zentuoja anoniminį asmenį ir, 
įteikęs Mozartui 50 dukatų, 
prašė, kad Mozartas parašytų 
gedulingas mišias. Nežiūrint, 
kad Mozartas tuo laiku skubėjo, 
kurdamas operą „Magiškoji 
fleita”, užsakymą priėmė ir Re
ąuiem pradėjo kurti. Taip bedir
bant, o jau jo sveikatai silp
nėjant, Mozartas dar gavo naują 
užsakymą parašyti operą Haps- 
bugo imperatoriaus Leopoldo II 
oficialių Bohemijos karaliaus 
Pragoję įvestuvių proga. Jis, 
nepasiturinčiai gyvendamas, 
negalėjo atsisakyti šio 
užsakymo ir, nors jau gerokai 
nebegaluodamas, visa kita ati
dėjęs į šalį pradėjo rašyti operą 
„La Clemenza di Tito”.

Po poros mėnesių vėl tas „pil
kas nepažįstamasis” apsilankė 
pas Mozartą ir jį ragino, kad jis 
kiek galima greičiau užbaigtų 
„Reąuiem”.

Sveikatai silpstant Mozartas 
pradėjo galvoti, kad tas nepažįs
tamasis paslaptingas asmuo ar 
tik nebus likimo ženklas jam, 
kad „Reąuiem” jis kuria savo 
paties laidotuvėms.

Mozarto žmona Constanza, 
matydama Mozarto sveikatą,
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paėmė iš jo gaidas ir kurį laiką 
neleido jam nieko kurti. Sveika
tai kiek pagerėjus, Mozartas vėl 
pradėjo tęsti „Reąuiem” ra
šymą. Deja, „Reąuiem” užbaig
ti jau nebepajėgė. Liko nepa
rašyta „Sanktus”, „Benedictus” 
ir „Agnus Dei”.

Wolfgang Amadeus Mozart, 
išgyvenęs 35 metus ir palikęs 
daugiau kaip 600 įvairaus žanro

A.tA.
JONAS SNARSKIS

Gyveno Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1991 m. gruodžio 18 d. 4:40 vai. p.p., sulaukęs 60 

m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 sūnūs; Petras su žmona 

Athena, Stasys su žmona Cathy, Edvardas ir Viktoras, duktė 
Nijolė su vyru Larry Knight, 4 anūkai, motina Magdalena, 
du broliai: Alfonsas su žmona Palmyra ir Juozas, dvi seserys; 
Irene Juškus su vyru Vitu, Izolda Durkan su vyru Jim, gera 
draugė Eleanor Sepulveda.

Velionis buvo sūnus a.a. Leono ir senelis a.a. Kristin 
Marie Snarskis.

Kūnas pašarvotas penktadienį, gruodžio 20 d. nuo 2 iki
9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 21 d. Iš koplyčios
10 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines.

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

Nuliūdę sūnūs, duktė, motina, anūkai, broliai ir 
seserys.

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

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE 
Mąrąuette Parke

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

2424 VV. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

muzikos kūrinių, šį pasaulį 
apleido 1791 metais, gruodžio 5 
d. Bet Mozartas nėra miręs! Jis 
gyvas savo nežemiško grožio 
muzikos kūriniuose.

Niekuomet žmonės taip 
nepriartėja dievams, kaip 
darydami gera artimui.

Cicero

LITHUANIAN MERCY LIFT
Širdingai dėkoja visiems išeivijos lietuviams už vaistų Lietu

vai pasiuntimo svarbos supratimą ir finansinę pagalbą 
prisidėjusiems prie daugelio ligonių pagydymo tolimoje Tėvynėje.

Jų dėkingumo laiškai linki jums Dievo palaimos ir geriausios 
sėkmės jūsų darbuose.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1992 metų proga Lithuanian Mercy Lift 
linki visiems lietuviams geriausios sėkmės, laimės ir sveikatos.

Kaip žinome, sveikata yra brangiausias turtas ir geriausia 
dovana. Suteikime ją savo broliams Lietuvoje, pasiųsdami Kalė
dinę auką Lithuanian Mercy Lift.

TORGSYN 5542 Geary Blvd.,
San Francisco, CA 94121

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX)

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS!
Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabarl Nėra 
muitol Prekės pristatomos į namus veltui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose:

TAIP PAT GAUMA SIŲSTI:

Čekius rašyti ir siųst:
Lithuanian Mercy Uft 
511 East 127th Street 
Lemont, III. 60439 
Tel. 1-708-257-6777
Aukotojo vardas ir pavardė....................................................................

Adresas .....................................................................................................

Auka $.............................

Nurašoma nuo mokesčių numeriu: E997-321-3001

GELBĖKITE LIETUVĄ IR JOS ŽMONES!

TV, VCR’S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
VoHažes 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
per satelitą Europai 

Pinigų keitimas

Galite patys sudaryti siuntinį pasirinkdami prekes iš 
mūsų katalogo arba pridėti, ką norit. Pareikalavus, 
katalogą pasiųsime veltui.

MC 145 ŠVENTINIS siuntinys 18 Ibs 
MC 146 ŠEIMAI siuntinys 18 Ibs
MC 152 MĖSOS siuntinys 18.1 Ibs
MC 153 ŠEIMININKEI siuntinys 17.4 Ibs 
MC 154 VAIKAMS siuntinys 13.4 Ibs

Žunltutlct kainos JAV-bėsa. Priimam uiaakymua tais fonu 
U tdatį JA V mlaatų Ir U Utų kraitų. Parduodama automobilius 
ghtdnims to v. tųįungoį. Parvadama pinigus.

Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūšių radijus ir elektroninius prie
taisus į Sov. Sąjungą su apmokėtuarba neapmokėtu muitu.

$129
$114
$124

$89
$95

* Prancūziški vaistai
* šeimos vaistinėlė (kit)
* Vaistai vaikams (kit)
* Maistas vaikams ( kit)
* Automobiliai (LADA) nuo $6,600
* Šaldytuvai nuo $500
* Health Spa pasiteiraukite
* Kondominiumai Pasiteiraukite
* Indų plovimo mašinos nuo $500
* Skalbimo mašinos nuo$550
* Mini-traktoriai nuo $2,000
* (vairios prekės Pasiteiraukite

KOMPIUTERIAI 
Su rueliku raidynu

Valandos: plrm.-trečd. 11-6, 
ketvlrtd.-ieitd. 11-7

PETKUS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

Mąrąuette Funeral Home
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS
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x Ateinančią savaitę tre
čiadieni, gruodžio 25 d., yra 
Kalėdos. Prieš Kalėdas antra
dienį, Kūčių dieną, „Draugo” 
administracija dirbs iki 12 vai. 
Redakcija ir spaustuvė bus 
uždarytos. „Draugas” išeis 
antradienį, o po Kalėdų — 
penktadienį, gruodžio 27 d. 
Redakcija, administracija ir 
spaustuvė ketvirtadienį, gruo
džio 26 d., dirbs visą dieną, kaip 
paprastai.

x Sės. M. Celestine Stron- 
gis pradėjo dirbti Šv. Šeimos 
viloje 1947 m. ir priimdavo 
senelius visuomet šypsodamasi. 
Šiais metais gruodžio 6 d. drau
gai, vilos gyventojai ir tarnau
tojai prisiminė po jos 44 metų 
darbo. Sės. Gabrielė sakė, kad 
sės. Celestine dirbo kaip stiprus 
vyras. Viloje sės. Celestine 
darbavosi kaip registruota 
nursė, darbų vadovė, terapistė. 
Dabar, sulaukusi jau 88 metų, 
ji išsikėlė gyventi į motinišką 
vienuolyną Chicagoje.

x Jonas Pabedinskas, eko
nomistas, dabar konsultuojąs 
Lietuvos verslo reikalais, kalbės 
tema „Popiežių enciklikos ir 
Lietuvos ūkio problemos”, kur 
į Lietuvos ūkio atstatymą žiū
rės ir pagal naujausios socia
linės enciklikos „Centesimus 
annus” gaires. Tai bus pasku
tinis pokalbis šių metų Adven
to seminarų serijoje Šv. Antano 
parapijoje, Cicero, III., kuris 
vyks parapijos salėje šį 
sekmadienį, gruodžio 22 d., po 
11 vai. lietuviškų Mišių. Visi 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti, adventinėje nuo
taikoje pasivaišinti ir pasi
klausyti kaip galima taisyti 
Viešpačiui kelią ekonominėje 
srityje.

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

(sk)
x Už a.a. Povilo Gaučio, mi

rusio Kaune ir palaidoto Pet
rašiūnų kapinėse, sielą šv. Mi
šios bus aukojamos gruodžio 
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, marti ir vaikai
tis.

(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod- 
man & Renshaw, Ine. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294.

(sk)

x KŪČIŲ STALUI - „ŽAIBO” Nr. 12 
10 sv. miltų, 5 sv. cukraus, 1 sv. 
aguonų, 1 sv. cinamono, 39 oz. 
pupelių kavos,1 dėž. razinų, 1 
dėž. slyvų, 64 oz. aliejaus, 1 dėž. 
šokoladinių saldainių — $100.00 
„ŽAIBAS” 9525 S. 79th. Avė., 
Hickory Hills, IL 60457 - 
Telef. (708) 430-8090.

(sk)

x Visos lituanistinės mo
kyklos Chicagoje Kalėdų ato
stogas pradės pamokoms pasi
baigus šį šeštadienį, gruodžio 21 
d. Mokiniams, mokytojams ir tė
vams linkima malonių atostogų 
ir linksmų švenčių. Į pamokas 
bus vėl grįžtama šeštadienį, 
sausio 4 d.

x Draugams ir jaunoms 
šeimoms geriausia kalėdinė 
dovana spausdintas lietuviškas 
žodis — laikraštis ar knyga. 
„Draugas” juos lankytų ištisus 
metus, ir skaitytojai būtų 
dėkingi savo geradariams už 
dovaną, nes būtų su lietuviais 
ir Lietuvos reikalais.

x Lietuviškam jaunimui 
šokius Jaunimo centre Kalė
dų dieną ruošia Akademinio 
Skautų sąjūdžio Chieagos sky
rius. Pradžia 8 vai. vak. Bus 
maloni proga susitikti su 
šventėms Chicagon grįžusiais 
studentais, pabendrauti ir pasi
linksminti. Šokiams gros visų 
mėgiamas „Gintaras” ir nauja 
studentų orkestrinė grupė 
„Dypukai”.

x Lietuvių Operos išeivijoje 
kultūrinę-meninę veiklą savo 
finansine auka remia Bronė 
Čižikaitė, Teresė ir Juozas Ūsai, 
Ilona ir Pedro Dapkai, Jurgis 
Bubnys, Br. Mikulskis, Julija 
Lungienė, Charlotte ir Eugeni
jus Rimantai, Elena ir Kazys 
Majauskai, Irena Truškūnienė, 
Aleksandra Jurjonienė, Rimas 
Černius, L. Juodelienė, V. ir L. 
Velūnai, Karolina ir Juozas 
Miečiai, Valerija ir Algis Šim- 
kai, dr. Ona Mironaitė, Irena ir 
Vincas Valkavickai, Artūras 
Galinaitis, Kostas Juškaitis, 
Aga ir Kazys Rimai, Aldona ir 
Pranas Oliai, Marija Noreikie- 
nė ir Viktorija Pikelis, kurie visi 
gyvena Chicagoje ir nori, kad 
lietuvių išeivijoje mūsų tautinė 
veikla būtų stipri ir gaji.

x Suvalkiečių draugijos
metų pabaigos susirinkimas bus 
gruodžio 27 dieną, penktadienį,
1 vai. p.p. Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Visi prašomi susi
rinkime dalyvauti ir išsirinkti 
naują 1992 metams valdybą. 
Taip pat reikės aptarti draugijos 
tolimesnę veiklą.

x Vytauto D. Šaulių Rink
tinė maloniai kviečia jus at
silankyti į Naujų 1992 metų su
tikimą Šaulių Rinktinės na
muose 1991 m. gruodžio 31 d. 
7:30 v.v. Šalti užkandžiai, šilta 
vakarienė, šampanas ir šokiai. 
Rezervacijoms skambinti: 
312-376-0551. Rinktinės val
dyba.

Cak)
x Ateitininkų kūčios — sek

madienį, gruodžio 22 d. 3 v. p.p. 
JC didžiojoje salėje. Vietas 
rezervuoti reikia skambinti jau 
dabar Valerijai Žadeikienei 
708-424-4150.

(sk)

x Petro Dadūros, Jono sū
naus, kilusio iš Tauragės ra
jono, ieško jo sesers duktė. Da- 
dūra gyveno Kanadoje 1930-40 
m. Jis arba apie jį žinantieji 
prašomi rašyti: Genė Balsevi- 
čienė, Dariaus ir Girėno 
19-12, Panevėžys, 235309, Li
thuania.

(sk.)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

x 55 SVARŲ MAISTO siun
tinys KALĖDOMS yra pats 
mėgstamiausias Lietuvoje: 
mėsa, dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus, riešutai ir kt. 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA - 
TIK $85. Turime ir kitokių. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

x Chieagos skautininkių 
draugovės paskutinė šių metų 
sueiga gruodžio 29 d., sekma
dienį, 2 v. p.p. vyks vadovės 
namuose, 7253 S. Richmond 
Avė. Visos narės, o taip pat šios 
draugovės veiklon norinčios įsi
jungti skautininkės kviečiamos 
sueigoje dalyvauti.

x Jaunimo centro kavinė
Kalėdų dieną, gruodžio 25, ir 
per Naujus Metus, sausio 1 d., 
bus uždarytga.

x Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos distriktas atei
nančių metų vasario 2 d. minės 
vasario 16 d. metines „Memo- 
ries of Lithuania” banketu. Tai 
bus Martiniųue restorane Eve- 
green Park, IL. Kokteiliai pra
sidės 4:30 vai., vakarienė bus 
5:30 vai. Rezervacijas pasidaryti 
pas Evelyną Oželienę iki sausio 
15 d. tel. 312-254-7553 vakarais.

x Elzbieta Tomolaitis Di- 
Andriole, Lithuanian-Ameri- 
can Club of Northern Nevv Jer
sey prezidentė emeritą, sveikina 
visus Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga ir praneša apie veiklą 
savo tarpe. Dabar valdybą 
sudaro Aldona Skrypa, Susan 
Covalesky, Genevieve Pladis ir 
Gedamin Kairaitis. Klubas 
leidžia neperiodinį biuletenį 
apie savo veiklą ir studijas.

x Dr. Albina Prunskienė, 
Indian Head Park, III., linki 
redakcijai linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų Metų, o 
mielam „Draugui” įdėjo į voką 
100 dol. auką. Nuoširdus ir 
didelis ačiū.

x Jonas Daugėla, Ormond 
Beach, Fla., „Draugo” bendra
darbis, rašo: „Siunčiu prenu
meratos mokestį už sekančius 
metus. Ir ta pačia proga 
sveikinu visus „Draugo” 
leidėjus, redaktorius ir bendra
darbius ir linkiu sveikatos ir pa
tvarumo ir per sekančius metus 
išlaikyti „Draugą” ir jį nuolat 
tobulinti”. Labai dėkojame.

x Antanas Masionis, Phi
ladelphia, Pa., „Draugo” garbės 
prenumeratorius, bendradarbis, 
pratęsė prenumeratą su 70 dol. 
auka ir tokiu prierašu: „Sveiki
nu Draugą, visą jo štabą ir savo 
draugus ir pažįstamus, linkė
damas visiems laimingų Kalė
dų švenčių ir palaimingų 
Naujųjų Metų”. Nuoširdus ačiū 
už linkėjimus ir auką.

x Laima ir Petras Aleksai
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
linki viso geriausio Naujuose 
Metuose.

x Birutė Vindašienė, Palos 
Hills, III., šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1992 Metų proga sveikina visus 
mielus prietelius, pažįstamus ir 
gimines, linki visiems geros 
sveikatos per visus ateinančius 
metus.

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
mumas — $20. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-4367772.

(sk)
x Jūsų giminės iš Lietuvos 

atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvešime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. p.p., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p.

(sk)

Programos klausosi banketo metu. Pirmoj eilėj iš kairės: B. Nainienė, B. Nainys, B. Jasaitienė,
J. Polikaitis, I. Polikaitienė ir Lietuvos gen. konsulas V. Kleiza. Nuotr J Tamulaičio

IŠ ARTI IR
J. A. VALSTYBĖSE

— A.a. domninkonė sės.
Georgette Masaitytė, 88 metų 
amžiaus, mirė Amityville. Ve
lionė buvo gimusi Brooklyne, 
1919 m. įstojo į vienuolyną ir 
dirbo kurį laiką kaip mokytoja 
savo gimtinėje Apreiškimo pa
rapijos mokykloje. Mokytojavo 
apie 50 metų. Dabar buvo

x Meilutė ir Kęstutis Bis- 
kiai su šeima, Downers Grove, 
III., sveikina draugus ir pažįsta
mus, linki linksmų švenčių, lai
mingų ir sveikų Naujųjų 1992 
Metų. Vietoj kalėdinių kortelių 
skiria auką lietuviškai spaudai 
paremti.

x Adelė Puleikienė, Le
mont, III., šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkė
dama tyro džiaugsmo ir geros 
sveikatos. Vietoj kalėdinių atvi
rukų skiria „Draugui” 30 dol. 
auką.

x L. Vaštokas iš Toronto, 
Kanados, „Draugo” garbės pre
numeratorius, rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą su 50 dol. auka 
„Draugui” ir dar pridėjo 20 dol. 
už kalėdines korteles, kalendo
rių, reikšdamas „Draugo” de
dama geriausia informacija iš 
visų kitų laikraščių, linki 
visiems spaudos darbininkams 
sveikatos ir Dievo palaimos šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų šventėse. 
Nuoširdus ačiū už gražius linkė
jimus, žodžius ir aukas.

x Teodora Gustainis, To
ronto, Kanada, „Draugo” gar
bės prenumeratorė, pratęsė pre
numeratą su 100 dol. auka lie
tuviškai spaudai, prisiminimui 
a.a. jos vyro Petro Čipkaus 10 
metų mirties sukakties. Ta pro
ga paaukojo 10 dol. už kalėdines 
korteles ir palinkėjo visiems 
linksmų ateinančių švenčių. La
bai dėkojame.

Ir vaikai džiaugiasi Lietuvos laisve. Nuotr. J. Tamulaičio

vienuolių prieglaudoje nuo 1981 
m. Pamaldas atlaikė jos brolis 
kun. Antanas J. Masaitis.

— Amerikai pripažinus 
Lietuvos nepriklausomybę, 
Seattle pabaltiečių komitetas, 
kuriam vadovauja Jūratė 
Mažeikaitė Harrison, surengė 
džiaugsmingą puotą, kurioje 
dalyvavo apie 500 pabaltiečių. 
Šventę filmavo visos televizijos 
stotys. Buvo sugiedoti 
Amerikos, Estijos, Latvijos ir

x Juzė Augaitienė, Chicago, 
III., sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir Naujais 1992 Me
tais, linki visiems stiprybės ir 
Aukščiausiojo palaimos per atei
nančius metus.

x Juozas Barkus, inžinie
rius, „Draugo” nuoširdus rėmė
jas, Beverly Shores, Ind., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 100 dol. auką. Labai 
dėkojame.

x Regina ir Jurgis Jogai,
Valencia, Cal., Jonas Žebraus
kas, Chicago, III., už kalėdines 
korteles ir kalendorių parėmė 
Draugą po 30 dol. auka. Labai 
dėkojame.

x „Draugui” aukojo įvai
riomis progomis: Tadas A. 
Kulbis, Hinsdale, III., 25 dol. 
Julius Nesavas, Detroit, Mich.,
V. J. Chainas, Naples, Fla. po 
20 dol. Po 10 dol. Vytautas 
Jonaitis, K. Žebrauskas, Geor
ge Dumbrys ir dr. V. Vaitkus. 
Ačiū.

x Irena ir Juozas Polikai- 
čiai, Chicago, III., visuomeni
ninkai, lietuviškų organizacijų 
darbuotojai, Juozas Žilionis, 
Cleveland, Ohio, buvęs artimas 
„Draugo” bendradarbis, už ka
lėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 50 dol. aukų. Labai 
dėkojame.

TOLI
Lietuvos himnai. Susirinkusius 
pasveikino šen. Slade Gorton, 
kongr. Rod Chandler ir kitų 
atstovai. Įspūdingą kalbą 
pasakė Irena Blekytė Johnson, 
tostus pravedė lietuvių vardu 
Ina Bertulytė Bray.

— Angelė Nelsienė, iš Cali
fornijos nuvykusi į Lietuvą, 
buvo išrinkta Vilniaus sena
miesčio atnaujinimo draugijos 
pirmininke. Šiuo metu, grįžusi 
namo, tam projektui įvykdyti ji 
ieško -lėšų iš amerikiečių 
šaltinių. Taip pat ji pažadėjo 
Panevėžio dekanui kun. Juoza
pui Antanavičiui talkinti dvie
juose jo projektuose: įkurti Pa
nevėžyje katalikišką mergaičių 
amatų mokyklą ir pastatyti 
senelių namus, kuriuose galėtų 
apsigyventi globos reikalingi 
lietuviai iš Amerikos ir kitų 
užsienio valstybių. Šiems pro
jektams paremti Amerikos 
lietuviai prašomi aukas siųsti 
Lietuvių Bendruomenės Vaka
rų apygardos valdybos 
iždininkui Antanui Polikaičiui. 
Čekius galima rašyti Bendruo
menės vardu, nurodant, kam 
auka skirta.

— Prieš žydų išpuolius laiš
kus ir straipsnius parašė „Seat
tle Post Intelligencer” Irena 
Blekytė, Washingtono valstijos 
LB pirmininkė, Kathie Moritis 
ir Zita Petkienė atsakymus 
Žydų federacijai.

— Poetas Bernardas Braz- 
džionis ir beletriste Alė Rūta
talkino svečiams rašytojams 
Julijai Švabaitei Gylienei iš 
Chieagos ir Pauliui Jurkui iš 
New Yorko 26-jame literatūros 
vakare Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje gruo
džio 8 d. Dailųjį skaitymą atliko 
Los Angeles dramos sambūrio 
aktoriai Ema ir Vincas Dovy
daičiai. Architektas Edmundas 
Arbas nupiešė literatūros vaka
ro programą.

- US/BALTIC fundacijos 
prezidento Lino Kojelio ir 
programos vadovės Audro
nės Pakštienės vadovaujama 
amerikiečių ekspertų delegacija 
lapkričio 16 d. išvyko į Estiją 
Parnu universitete pravesti 
privatizacijos klausimu konfe
renciją. Į konferenciją atvyksta 
atstovai iš Čekoslovakijos, Len
kijos ir Vengrijos. Konfe
rencijoje dalyvaus po 60 rinktų 
savivaldybių pąreigūnų iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
miestų. Pasibaigus konfe
rencijai, užsienio delegatai 
lankysis visų trijų valstybių 
miestuose, susipažindami su 
lokalinėmis privatizacijos pro
blemomis ir tarsis su vyriausy
bių atstovais. Ši konferencija fi
nansuojama iš National Edow- 
ment for Democracy ir Pew 
Charitable Trusts gautų sumų. 
Latvijos vyriausybė visą dele
gaciją pakvietė dalyvauti 
lapkričio 18 d. Latvijos 
nepriklausomybės minėjime 
Rygoje. Pasibaigus konfe
rencijai, Audronė Pakštienė ir 
Linas Kojelis lankysis Vilniuje 
ir tarsis dėl kitų programų reali
zavimo.

VOKIETIJOJE

— 1992 m. 39-tąją Studijų 
savaitę yra galutinai nutarta 
suruošti rugpjūčio 16-23 dienom 
Austrijoje-Tirolyje, idiliškoje 
Alpių kalnų papėdėje, didžiu
liame keturių žvaigždžių vieš
butyje Berwange (netoli Vokie
tijos sienos). Pilnas pragyve
nimas dienai kainuoja vienam 
asmeniui 470 austrų šilingų ar
ba 68 DM arba 41 doleris. Kam
bariai dviem asmenim yra su 
visais patogumais, tačiau no
rintiems nakvoti vienam 
reikėtų primokėti 10 DM. 
Registracija pas Ireną Joerg. 
Wenns 6473. Tirol. Austria. Re
gistracijos mokestis: 100 DM 
(jaunimui 50 DM). Savaičių kon
to: Litauische Studienwoche, 
Volksbank Kreis Bergstrasse. 
Kt. Nr. 8934002, BLZ. 
50991400, 6840 — Lampert- 
heim. Su programa bus su
pažindinta vėliau lietuvių 
spaudoje. Užsiregistravusiems 
bus atsiunčiama detali informa
cija ir viešbučio prospektas. 
Irene Joerg, A-6473 Wenns 62, 
Austria.

— Kun. prof. Pauliui Rabi
kauskui, S.J., Gregorianumo 
universiteto istorijos fakulteto 
dekanui, Krokuvos Katalikų 
akademija suteikė istorijos gar
bės daktaro laipsnį. 

KANADOJE

— Kun. dr. Feliksas Jucevi
čius ir prel. M. Pagette Šv. 
Kazimiero bažnyčioje spalio 6 d. 
koncelebravo šv. Mišias. Kun.
F. Jucevičius perėmė klebono 
pareigas, o ilgai klebonu buvęs 
kun. Stasys Šileika saleziečių 
paskirtas darbuotis ir kurtis 
Lietuvoje. Po pamaldų Šv. 
Elzbietos draugijos narės salėje 
Montrealy surengė dalyvių 
priėmimą ir vaišes.

— A.a. Steponas Gudele- 
vičiųs (Steve Gudai) mirė rug
sėjo 5 d. Edmontone, čia iš
gyvenęs 69 metus. Palaidotas 
Park Memorial kapinėse. Ka
dangi velionis neturėjo šeimos, 
laidotuvėmis rūpinosi Francis 
Galenza.

— Rugpjūčio 26 d. buvo su
žinota, kad Kanados vyriau
sybė pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę. Ta proga 
buvo suorganizuota šventė, 
kurioje kalbas pasakė dr. P. 
Klemka ir A. Dudaravičius. 
Buvo sugiedoti Kanados ir 
Lietuvos himnai ir Duda- 
ravičiaus rūpesčiu pasivaišinta.

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


