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Paramos tiekėjai 
susirinko Washingtone 

Vokiečių - amerikiečių nuomonių skirtumai 
Washingtonas. Sausio 22. — 

Vakar susir inko maždaug 
60-ties vyriausių valstybių 
atstovų bei jų tarptautinių or
ganizacijų kartu apsvarstyti ir 
sukordinuoti pagalbą buvusiai 
Sovietų Sąjungai. 

Vyko kelių savaičių debatai, 
ar tokia konferencija turi būti 
Washingtone ar Europoje, ypač 
kai Vokietija vyrauja aukose. 
Amerikos ir Europos oficialūs 
pareigūnai pakartotinai teigia, 
jog šios konferencijos tikslas 
yra, kaip suderinti dabartinę 
paramą naujoms Sandraugos 
valstybėms. Tačiau susirinkus 
užsienio reikalų ministrams ir 
kitiems aukštiems pareigūnams 
iš Vakarų, Rytų Europos, Per
sijos įlankos tautų, Trečiojo pa
saulio, įskai tant ir NATO 
atstovus, bus svarstomi ne vien 
tik techniški reikalai, surišti su 
maisto tiekimu, transportacija, 
pastoge gaminiams ir bendra ' 
veikla. Svarbiausias konferen
cijos tikslas — aptarti buvusios 
komunistinės sąjungos persi
tvarkymą į demokratines ir 
ekonomiškai gyvas valstybes. 

Vokiečiai daugiausia duoda 
Vokietija pasisakė nebenorin

ti daugiau dovanoti gėrybių 
Sandraugos valstybėms, nes, jų 
manymu vokiečiai vieni jau 
duoda 80% pagalbos iš visų 
Vakarų kraš tų . Amerikos 
pareigūnai pareiškė, jog yra 
sunku nustatyti, kokią paramą 
užsienis teikia toms respubli
koms, nes vokiečiai į savo 
paramą įskaito 35 bilijonus 
dolerių, kurie yra pažadėti per
sikėlimui 370,000 sovietų karių, 
buvusių rytinėje Vokietijoje. 
Prancūzai į savo aukų skaičių 
įskaito ir privačių organizacijų, 
duotas aukas. Amerika yra 
pažadėjusi duoti paskolą 
grūdams 4.5 bil. dol. sumoje, į 
tai įskaitant medicinos reik
menis, maisto pristatymą ir 
techninę pagalbą. 

Jau būta ir kai kurių nesusi
pratimų. Vokiečių pareigūnai 
čia pagyrė amerikiečių pastan
gas padėti Sandraugos respub
likoms tik po to, kai „Washing-
ton Post" parašė, jog aukštas 
Vokietijos Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnas pareiš
kė, kad dabartiniai ryšiai esą 
niekas daugiau kaip tik nusibo
dęs reikalas, nes Vokietija 
teikianti didžiausią paramą, o 
Washingtonas tik priimąs kon
ferenciją. Amerikos pareigūnai 
pastebėjo, jog šiuo metu 
Amerika tu r i politinių 

sunkumų, nes krašte vyskta 
recesija, prezidento rinkimai ir 
vyrauja nusiteikimas iš viso 
sumažinti užsieniui pagalbą. 
Gallupo nuomonių tyrimo 
biuras skelbia, jog 35% 
amerikiečių pasisako, kad 
Amerika jau per daug duoda 
pagalbos buvusioms sovieti
nėms respublikoms. 

Kur dingsta maistas? 
Amerikos oficialūs pareigūnai 

sako, jog Amerikos tikslas yra, 
kad Sandraugos valstybės būtų 
priimtos į Tarptautinį pinigų 
fondą. Pranešama, jog Ameri
kos pareigūnai bandė St. Pe-
tersburge ir Maskvoje pristatyti 
maistą ir kitą pagalbą tiesiog 
žmonėms. Bet patikrinti, ar tą 
maistą tie žmonės gavo, nega
lėjo. Amerikos ir Vokietijos 
pareigūnai sako, jog 80% tų 
gėrybių nuėjo nežinia kur, gal 
būt pro užpakalines duris kas 
nors jį pasidalino, o plačioji 
liaudis jo negavo. Pats didžiau
sias nesutarimas vyksta dėl 
situacijos Sandraugos valsty
bėse. Vokiečiai mano, jog joms 
maisto užteks iki kovo mėnesio, 
gi amerikiečiai mano, kad šią 
žiemą ten nebus bado ir maisto 
rusams ir kitiems pakaks. 

Šioje atmosferoje vyksta 
dviejų dienų pasaulio tautų 
konferencija, kuri turi nutarti, 
kokiu būdu iš tikrųjų padėti 
Sandraugos valstybėms. 

»» 

Lietuvos atstovai 
tarptautinėje 
organizacijoje 

Vilnius. Sausio 17. (Elta) -
Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
priėmė nutarimą dėl atstovų 
skyrimo į Europos Tarybos 
Parlamentine Asamblėją. I šią 
tarptautinę instituciją išrinkti 
deputatai Algirdas Brazauskas, 
Jonas Tamulis, Eugenijus Gent
vilas ir Juozas Karvelis. Lie
tuvos delegacijos sekretoriumi 
paskirtas Aukščiausiosios Tary
bos darbuotojas Egidijus Bieliū
nas. 

Lietuva" — leidinys 
pasauliui 

Vilnius. Sausio 17 (Elta) — 
Išleistas žurnalo „Lietuva" pir
masis numeris, žurnalas repre
zentuos Lietuvą užsienyje, supa
žindins skaitytojus su respub
likos praeitimi, dabarties situ
acija, ateities perspektyvomis. 
Leidėjai stengsis pateikti ne 
atskirų Lietuvos politinių 
partijų ar organizacijų nuo
monę, o būti objektyviais, beša
liškais. 

Kol kas žurnalas „Lietuva" 
išeis kas ketvirtį, o ateityje — 
sykį per mėnesį. Jo tiražas — 
dešimt tūkstančių egzempliorių, 
žurnalas leidžiamas lietuvių, 
anglų, vokiečių, lenkų ir rusų 
kalbomis. 

EI Salvadoro prezidentas Alfredo Cristiani, kairėje, sveikinasi su kairiųjų sukilėlių vadais, kai 
Meksikoje buvo pasirašyta su jais taikos sutartis, kuri turėtų užbaigti dvylikos metų pilietinį 
karą Salvadore. 

Salvadore — karo paliaubos 

Audrius Butkevičius, 
Lietuvos Respublikos Gynybos 
ministras, kalba Šiaurės Atlanto 
Asamblėjos konferencijoje Vilniuje. 

Pasirašytas taikos 
Meksikos miestas. — Čia 

praėjusį savaitgalį ant popie
riaus pasibaigė EI Salvadoro 
pilietinis karas. 

Čia Taikos aktą pasirašė 12 
kraš tų prezidentai ir 
diplomatai , pažadėję, kad 
dvylika metų buvęs karas yra 
baigtas, kuriame žuvo maždaug 
75,000 žmonių; karas, kuriam 
Amerika išleido maždaug 
daugiau negu 4 bili jonus 
dolerių, remdama Salvadoro 
vyriausybes prieš komunistų 
sukilėlius. Dabar turi vykti 
perėjimas iš pilietinio karo 
situacijos į taikos periodą. 
Daugelis jaunų vyrų kariau
dami praleido savo pačias 
gražiausias jaunystės dienas, 
praneša savo reportaže AP žinių 
agentūros korespondentas. 

Svarbiausias įvykis 

Jungtinių Tautų vadovybė 
dvejus metus darė viską, kad šis 
karas būtų baigtas. Pasirašytas 
aktas reikalauja, kad nuo 
vasario 1 dienos Salavadore pra
sidėtų Taikos paliaubos. Kitą 
mėnesį kariaujančiųjų pajėgos 
turi būti išskirstytos paskirose 
krašto vietose. Iki spalio 31 
dienos tur i būti Salvadoro 
kariuomenės 3,5 bataliono iš 
penkių, kuriuos paruošė ameri
kiečiai, išsklaidyti ir pervesti į 

Gynybos ministras 
Bonoje 

Bona. Sausio 7. — Čia atvyko 
Lietuvos Respublikos Gynybos 
ministras Audrius Butkevičius 
trijų dienų pasitarimams su 
Vokietijos vyriausybės nariais, 
kaip praneša Deutsche Presse 
agentūra. Butkevičius tą pačią 
dieną tarėsi su Vokietijos Gyny
bos ministru Gerhard Stolten-
berg. Abu diskutavo Europos 
saugumo, NATO klausimus ir 
Vokietijos pat i r t į sovietų 
dalinių pasitraukimo proble
mose. Butkevičius vizitavo 
kelias Vokietijso karines bazes 
prieš išvykdamas į Briusselį į 
NATO būstinę pasitarimams. 

s u s i t a r i m o a k t a s 
normalų krašto gyvenimą. 
Salvadoro karo pajėgos turi būti 
sumažintos 50<&, maždaug iki 
30,000 kareivių, o 1994 metais 
turi įvykti prezidento rinkimai. 
Krašte gali būti formuojamos 
naujos politinės partijos. Bet 
svarbiausias įvykis ten bus — 
įnejimas Salvadoro kariuome
nės į vidaus gyvenimą. 

Nebus kariuomenės 
Amerikos ambadadorius Sal

vadore Robert White sako, jog 
„susitarimo pasirašymas pa
keičia dramat iška i visą 
situaciją". Amerika padės 
įgyvendinti taiką visose Sal
vadoro valstybės srityse. 
Kariuomenės daliniai būsią 
vėliau panaikinti. Jų vietoje 
būsią suorganizuotos valdžios 
pareigūnų vadovaujama naujos 
t au t inės policijos pajėgos 
maždaug 10,000-12,000 asme
nų. Dauguma jų neturės jokio 
karo veiksmo ir strategijos 
patyrimo. Būsianti suorgani
zuota nauja Policijos akademi
ja, bet jos vadovai negalės tar
nauti Salvadoro daliniuose. 

Jungt inių Tautų priežiūra 
Sutartyje numatoma sudaryti 

žmogaus teisių, žemės reformų, 
juridinės sistemos ir rinkimų 
sistemos bei ekonominio gyve
nimo perorganizavimo komisi
jas. Jungtinių Tautų priežiūroje 
bus pravesti abiejų pusių nauji 
pasitarimai atstatyti Salvadoro 
kraštui, kuriam reikėsią bili
jono dolerių. Šis susirinkimas 
įvyks vasario mėn. Žinovai 
sako, jei Salvadore bus pajėgta 
išspręsti ekonominius skirtu
mus, bet jei ekonominio gyveni
mo neteisybių pebus galima 
išspręsti , tai Salvadoro 
gyvenimas būsiąs liūdnas, sako 
užsienio diplomatas, prašęs AP 
korepondento neminėti jo 
pavardės. Bet Amerikos amba
sadorius išsireiškė, jog jis 
negarantuoja, kad negali įvykti 
politinis perversmas. Bet jis 
mano, kad toks perversmas ne 
pasisektų. 

Jungtinės Tautos šiuo metu 

demonstruoj a 
Kremliuje 

Karininkai kalba apie pilietinį karą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Anatolijus Gorbunovas 
sausio 17 d. priėmė į Rygą 
atvykusią arabų grupę, kurie 
pareiškė norį išvystyti eko
nominius ryšius su Baltijos 
valstybėmis. Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas siekiąs ir 
kitų alyvos bei naftos šaltinių, 
kadangi Rusija pasidariusi 
nepatikima naftos tiekėja. 

— Rusijos Parlamentas sau
sio 17 d. ratifikavo tarpvals
tybinę sutartį su Lietuva, 
pranešė „Tasso" žinių agentūra. 
Agentūra pažymi, jog sutartis 
pripažįsta Lietuvos nepriklau
somybę ir garantuoja Rusijai 
priėjimą į Kaliningrado Oblast 
per Lietuvą ir Lietuvai susisie
kimą su Lenkija per Kalinin
grado Oblast. 

— Rygos radijas pranešė, jog 
Rusijos delegacija sausio 20 d. 
diskutavo su Latvijos pareigū
nais oficialius sutarties 
punktus, kuri buvo 1991 m. 
sausio 13 d. prez. Jelcino ir prez. 
Gorbunovs pasirašyta. Po šių 
pasitarimų būsianti greitai ta 
sutartis Rusijos parlamente ra
tifikuota. 

— Japonijos Atstovų rūmų 
pirmininkas Yoshio Sakurauchi 
cituojamas spaudoje, jog jis 
pasakė, kad Amerikos darbi
ninkai yra tinginiai ir negabūs 
ir jų pagaminti produktai neati
tinka Japonijos standartams 
dar ir dėl to, kad 30% jų nemoka 
skaityti. 

— Izraelio ministras pirmi
ninkas atidarė savo per
rinkimo įstaigą ir ta proga 
pareiškė, jog pasisako prieš su
laikymą žydų imigrantų įkurdi
nimo programos Izraelio užim
tose žemėse. Sakėsi kovosiąs ir 
prieš prez. Busho nusistatymą 
nebeduoti žymesnės paramos 
jiems. 

Salvadore turi 160 žmonių, 
kurie renka žinias žmogaus 
teisių klausimais. Praėjusį 
antradienį Jungtinės Tautos 
nutarė pasiųsti 1,000 žmonių 
dalinį, kuris prižiūrės paliaubas 
ir demilitarizacijos procesą. 

M a s k v a . Sausio 21 . — 
Maždaug 5,000 visokio rango 
kar in inkų buvo praėjusį 
savaitgalį susirinkę Kremliuje, 
nežinodami kam jie priklauso ir 
kiek ilgai bus kariuomenės dali
niuose. Jie reikalavo, kad Sovie
tų kariniai daliniai būtų palikti 
ir kad kareiviai nebūtų 
išformuoti. 

Toks susirinkimas Kongreso 
salėje buvo pirmą kartą visoje 
sovietinėje istorijoje. Per visą 
dieną ir dar vakare karininkai 
vienas po kito ėjo į tribūną ir 
kalbėjo bei skundėsi butų 
trūkumu, mažomis algomis, o 
ypač ateities netikrumu. Jie rei
kalavo, kad pasirodytų šiame 
susirinkime visų Sandraugos 
naujųjų valstybių prezidentai, 
kuriems jie galėtų išdėstyti savo 
reikalus. Nemaloni situacija 
susidarė, kai vienas jaunas kari
ninkas pareikalavo, kad 
pasitrauktų iš pareigų maršalas 
E. Šapošnikovas, kuris yra lai
kinasis karo pajėgų viršinin
kas naujoje santvarkoje. Bet kai 
kurie kiti vyresnio amžiaus 
karininkai jį gynė ir sakė pa
sitrauksią kartu su maršalu. 
Pagaliau ginčas buvo baigtas 
maršalo Šapošnikovo naudai. 

Ilgėjimasis „gerų laikų" 
Maršalas pareiškė, jog jis turįs 

šiuo metu tik vienintelį tikslą, 
kaip išvesti kariuomenę iš 
sąmyšio, kuris šiuo metu slegia 
visą kraštą, be didesnių nuosto
lių pers i tvarkant į naują 
sistemą. Buvo bandyta kalbėti 
ir siūloma atstatyti senąją 
tvarką, bet pirmininkavęs šiam 
susirinkimui juos nutraukdavo, 
nebeleisdamas toliau dėl laiko 
stokos kalbėt i . Ilgėjimasis 
senųjų komunistinės galios 
dienų buvo išreikštas Rusijoj 
darbininkų partijos (buvusių 
komunistų) atstovo, kuris savo 
bendraminčių vardu reikalavo 
„apginti sovietų teises, kaip kad 
jas gynė mūsų tėvai", bet iš jo 
buvo atimtas mikrofonas. 

Karininkų nutarimai 
Pabaigoje susirinkę kari

ninkai priėmė nutarimą, jog yra 
susirūpinę nepagrįstais pėsti
ninkų ir laivyno kareivių skir
tumais ir kreipėsi į Sandraugos 
politikus išsaugoti pereinama-

— Berlyne Vokietijos teismas 
nuteisė du buvusius sargybi
nius, kur ie nušovė jauną 
vokietuką, norėjusį pabėgti per 
Berlyno sieną į Vakarus tik 
prieš kelis mėnesius prieš su
griūvant komunistų režimui. 
Išaiškinus aplinkybesjie gavo 
3.5 metų kalėjimo bausmės. 

— T o k y o mieste, kai 
valstybinių pietų metu susirgo 
prez. Bushas, nebuvo parodytas 
visas tas epizodas per televiziją, 
kai prezidentas sukrito ir 
apvėmė Japonijos ministro pir
mininko kelius, paskelbė dabar 
Reuterio žinių agentūra. 

— New Yorke, kaip praneša 
JTA žinių agentūra, latvis, kai 
tinamas OSI už nacių karo meto 
nusikaltimus, Mikelis Kirs-
teins, 74 metų amžiaus, atsisa
kė JAV pilietybės, kad nebūtų 
deportuojamas. Teisingumo de
partamentas su tuo sutikęs. Jis 
esą pr ik lausęs el i t iniam 
Arajs Kommando, Latvijos 
saugumiečių pagalbinei polici
jos grupei. 

jame periode bendrą saugumo 
sistemą, vieningą kariuomene 
ir vieną bendrą jos vadovybę. 
Karininkai taip pat nutarė 
sudaryt i „Koordinacinę 
tarybą", kuri reprezentuotų jų 
reikalus naujojoje Bendrijoje, 
kurios vadai turės specialų 
posėdį vasario 14 dieną. Jo metu 
bus diskutuojamas 3.2 milijonų 
kariuomenės likimas, kuri pri
klausė buvusiai Sovietų Sąjun
gai. 

Pilietinio karo baimė 
Iki šiol kariuomenės 

klausimai buvo sprendžiami 
slaptai. Šis susirinkimas parodė 
didelį nepasitenkinimą Sovietų 
valstybės žlugimu ir karininkai 
sakėsi jaučiasi esą nebereika
lingi visuomenei, nebegerbiami 
ir nemylimi ir be jokios galios. 
Taip kalbėjo ne vienas karinin
kas. Ir kai Juodosios jūros 
laivyno admirolas Kasatonovas 
pasakė, jog jis nori tarnauti ne 
vienai valstybei, bet visoms 
Sandraugos valstybėms, susi
laukė didelių plojimų. „Mes 
davėme visi priesaiką visiems 
žmonėms ir aš raginu neduoti 
kitos priesaikos". Deja, Ukraina 
reikalauja kariškius prisiekti 
ginti Ukrainą, o kurie to nenori, 
tai gali išvykti iš Ukrainos. .Ar
mija neturi būti žaislu politikų 
rankose, tai yra kelias į civilinį 
karą" , kalbėjo minėtasis 
admirolas. Civilinio karo kalba 
buvo ne sykį pareikšta karinin-' 
kijos lūpose ir todėl reikalauta 
turėti vieną kariuomenės vado
vybę. Kaukazo ir Baltijos sričių 
karininkai sakėsi esą pasiruošę 
„gintis nuo nuolatinių grasi
nimų". 

Ratifikuos sutartį 
Ryga. Sausio 22, — Rusijos 

delegacijos vadovas A. Gran-
berg rekomendavo, kad Rusijos 
Aukščiausioji Taryba ratifi
kuotų sutartį tarp Latvijos ir 
Rusijos, kurią pasirašė Rusijos 
Respublikos prez. Boris Jelcinas 
ir Latvijos Respublikos prez. 
Anatolijs Gorbunovs 1991 m. 
sausio 13 d. Jis patarė pasirū
pinti, kad rusai, gyvenantieji 
Latvijoje, pasiųstų laišką, 
raginantį tą sutartį ratifikuoti. 
Tokie laiškai buvo rusų mažu
mų pasiųsti iš Lietuvos ir Esti
jos prieš ratifikuojant tų vals
tybių sutartis. Granberg sako, 
jog sutartis su Latvija bus 
ratifikuota vasario mėnesį, 
pranešė Rygos radijas. 

Latvijos Vidaus reikalų minis
tras Ziedonis Cevers pranešė, 
jog daugelyje vietų buvo 
paminėta praėjusių metų sausio 
20-oji, kai Omonų daliniai 
nušovė penkis latvius Rygoje. 
Padėtis buvusi daug rimtesnė, 
negu buvę tada viešai skelbia
ma. Sovietų parašiutininkai 
buvę paruošti atlikti perversmą. 

KALENDORIUS 

Sausio 23 d.: Raimundas, 
Ildefonsas. Gailigedas, Gunda, 
Laisvys. 

Sausio 24 d.: Artūras, Feli
cija, Gaivilė. Rainis, Vilgaudas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:12. leidžiasi 4:53. 
Temperatūra dieną 34 1., 

naktį 19 1. 
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• V B H M O T O T 1 M 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. sausio mėn. 23 d. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS 

Detroito Lietuvių Organiza
cijų centro valdyba rengia Va
sario 16-tos Lietuvos Nepriklau
somybės septyniasdešimt ket
virtųjų ir kovo 11-liktos antrųjų 
metų atstatymo sukakčių minė
jimą sekmadienį,vasario 16-tą 
dieną, 12:15 vai. p.p. Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre. Pa
grindinis kalbėtojas bus 
politinių mokslų profesorius 
Aleksandras Štromas, kuris 
šiuo metu dėsto Hillside kole
dže, Hillsdale, Michigan. Meni
nę programos dalį atliks Violeta 
Rakauskaitė Štromienė, „Audi
nio" tautinių šokių šokėjai ir 
„Žiburio" lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Prie Šv. An
tano, Šv. Petro ir Dievo Apvaiz
dos bažnyčių bus renkamos 
aukos Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklai remti. Pinigines 
aukas ir čekius galite siųsti ir 
Česiui Šadeikai, 28975 Wel 
lington Road, Farmington Hills, 
MI48334. Čekius rašyti DLOC 
vardu. Detroito Lietuvių Or
ganizacijų centras yra išsiuntęs 
laiškus su minėjimo informacija 
ir voku aukai. 

VYČIAI DĖKOJA 

Lietuvos Vyčiai dėkoja vi
siems sausio 19 dieną atsiliepu
siems į vyčių prašymą piniginės 
aukos sumokėti persiuntimo 
išlaidas penkto vaistų kon
teinerio Lietuvai. Nespėjusieji 
įteikta auką prie bažnyčių dar 
gali ją įteikti siuntos koordina
toriui Bob Boris. 

A. A. PETRAS JARACKAS 

Sausio 11 d., po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė a.a. Petras 
Jarackas, 52 m. amžiaus. Velio
nis sausio 13 d., po gedulingų šv. 
Mišių St. Adrian's bažnyčioje. 
Livonia, Michigan, buvo 
nulydėtas į Evergreen krema-
torijų. Gimęs Lietuvoje. Aukš
tuosius mokslus baigė Detroite. 
Dirbo Fordo automobilių 
pramonėje. Gyveno Livonia, 
Michigan. Studentavimo metu 
buvo aktyvus Lietuvių Stu
dentų sąjungos narys. Giliam 
nuliūdime liko žmona Genny, 
ir Virginia Beach, Virginia, 
gyvenanti sesuo Regina Jarac-
kaitė Thomann, sūnėnas Chris-
topher ir dukterėčia Kathryn. 

ATSISVEIKINOM SU 
A.A. ANTANU GRINIUM 

„Detroit News" sausio 13 d. 
laidoje atspausdino korespon
dento Mike Wowk parašytą 
žum. Antano Griniaus mirties 
aprašymą ir nuotrauką, o sau
sio 14 d. „Detroit Free Press" — 
korespondento Joel Thurtell 
velionio nekrologą ir 
nuotrauką. 

Sausio 13 d. Vai. S. Bauža lai
dotuvių namuose Šv. Antano 
parapijos klebonui kun. Alfon
sui Babonui sukalbėjus rožinį, 
vyko viešas atsisveikinimas, 
vadovaujant Algiui Zaparackui. 
Atsisveikinimo metu kalbėjo 
LB Michigan apygardos ir 
Lietuvių Žurnalistų Detroito 
skyr. pirmininkas Vytautas 
Kutkus, Šaulių sąjungos išei
vijoje CV pirm. Mykolas Aba
rius ir St. Butkaus šaulių 
kuopos pirm. Edvardas Mil
kus. Atsisveikinimo metu 
viešą užuojautą pareiškė LB 
Detroito apylinkės valdyba, 

Detroito Lietuvių Organizacijų 

A.a. Antanas Grinius 

centras, „Švyturio" jūros šaulių 
kuopa, Balfo 76-tas skyrius, 
Wayne State universiteto lietu
vių kambario valdyba, Dariaus 
ir Girėno klubas, „Amerikos 
Lietuvių balso" radijo klubas ir 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė. Sausio 14 dieną 
numatytas laidotuves teko ati
dėti dėl Detroite siautusios snie
go pūgos. Sausio 15 dieną, po 
gedulingų šv. Mišių Šv. Antano 
bažnyčioje, dvylikos automo
bilių palyda į amžino poilsio 
vietą Holy Sepulchre kapinėse 
palydėjo žurnalistą Antaną 
Grinių. Velionis paliko giliam 
nuliūdime žmoną Jadvygą, dvi 
sesutes Lietuvoje bei daug kitų 
giminių ir pažįstamų. 
Laidotuves tvarkė laidotuvių 
direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė. 

lm 

LaSalle universitete įsigijo 
sąskaitybos diplomą. 

Spaudoje pradėjo rašyti 1924 
m. dienraštyje „Lietuva", o 
vėliau — „Karyje" ir „Mūsų 
kelyje". 

Amerikoje Antanas daug rašė 
į „Draugą", „Karį", „Tėvynę", 
„Laisvąją Lietuvą", „Dirvą", 
„Lietuvį žurnalistą", „Nau
j ienas" , „Darbininką" ir 
„Keleivį". 

I Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos Detroito skyrių įstojo 
1964 m., o nuo 1968 m. iki mir
ties buvo Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos Detroito skyriaus 
iždininku — taigi, daugiau negu 
23 metus. Jis buvo stropiausias 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
nario mokesčio rinkėjas visoje 
Amerikoje. 

Antanas priklausė Lietuvių 
Bendruomenei, BALFui, Lietu
vių fondui, Tautos fondui, 
Amerikos Lietuvių Radijo klu
bui, „Lietuvių balsas", Ramo-
vėnams, Stasio Butke .s šaulių 
kuopai, SLA 352 ki opai, Daina
vai, Lietuvių Šaulių sąjungos 
centro valdybai ir Wayne State 
universitete lietuvių kambario 
komitetui. 

Antanas yra apdovanotas Lie
tuvos Nepriklausomybės 10 
metų sukakties, Gedimino or
dino, Vytauto Didžiojo ordino ir 
Lietuvių Šaulių sąjungos 
Žvaigždės ordino medaliais. 

Antanas buvo labai aktyvus 
Detroito lietuvių gyvenime; 
ypač jo pasiges Šv. Antano pa
rapijos nariai, nes jis čia lankė 
beveik visus renginius, juos gar
sino ir aprašė. 

JAV LB Michigano apygardos 
ir Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
Detroito skyriaus vardu reiškiu 
nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
Jadvygai, visiems giminėms ir 
visoms organizacijoms, kurios jo 
šiandien jau neteko. 

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Antanai. 

Vytautas Kutkus 

SU AA. ANTANU GRINIUM 
ATSISVEIKINANT 

Šiandien paskutinį kartą šioje 
ašarų pakalnėje atsisveikiname 
su mus paliekančiu Antanu 
Griniumi. 

Antanas gimė 1906 m. lapkri
čio 5 d. Jaciūnų kaime, Pagirių 
valsčiuje, Ukmergės apskrityje. 
Dar tik prieš porą mėnesių mes 
minėjome jo 85 m. amžiaus 
sukaktį. 

Lietuvoje Antanas baigė Pagi
rių pradžios mokyklą .r mokėsi 
Lietuvių Mokytojų profesinėje 
Kauno gimnazgoje ir bocialinių 
bei politinių mokslų institute, 
Kaune. 

Lietuvoje dirbo Siesikų 
valsčiaus savivaldybėje. Tar
navo Lietuvos pirmojo gusarų 
D.L.K. Etmano Jonušo pulko 
kulkosvaidžių eskadrone, kur 
ėjo įvairias pareigas ir buvo 
pakeltas į vyresnio puska
rininkio laipsnį. 

Baigęs būtiną tarnybą, 
pasiliko kariuomenėje liktiniu 
ir buvo krautuvės vedėju bei 
maisto ir pašarų skyriuje tar
nautoju. 

Sovietams okupavus Lietuvą, 
buvo 26 tame kavalerijos ir 
17 tame artilerijos gaubicų 
pulke. Vėliau Varėnos komen-
dentūroje. Namo buvo paleis
tas iš Trakų. 

Vokiečių okupacijos metais 
dirbo buhalteriu Kauno Vitoje 
amatų mokykloje. 

Sovietams grįžtant į Lietuvą, 
pasitraukė į Rytprūsius, kur 
dirbo pas ūkininką. Vėliau pasi
traukė į Berlyną, o rusams prie 
jo artėjant — į Bavariją. Gyveno 
Platlinge, Wuerzburge ir Seli-
genstadto lietuvių stovyklose, 
kur dirbo UNRRA raštinėje. 

1949 m. spalio mėn. atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Detroi
te. Čia dirbo įvairiose dirb
tuvėlėse, kol perėjo į Fordo 
automobilių bendrovę, iš kur 
išėjo į pensiją. Amerikoje irgi 
baigė pradžios ir aukštesniąją 
mokyklas, braižybos kursus, o 

UOLUSIS DETROITO 
ŽURNALISTAS 

A. A. ANTANAS GRINIUS 

rais tenka dairytis,kas vyksta 
Detroito mieste, o ir čia kultūri
nių renginių, į kuriuos būtų 
saugu ir verta važiuoti, tikrai 
negausu. Labai smagu, kai kuri 
iš mūsų lietuvių organizacijų 
pasiryžta ką nors rengti , 
nebūkštaudama, jog nepasiseks, 
išgelbsti mus nuo dar vieno 
vakaro prie televizijos. 

„Jonio" muzikos vieneto iš 
Šiaulių koncertas vyks 6:30 vai. 
vak. Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Kultūros cent e. 
Koncertą rengia Detroito lietu
vių sporto klubas „Kovas", 
giminaičiai Trijoniai, Žaliai ir 
Rupšiai sudaro šį liaudies 
muzikos ansamblį. Jų dainose 
vyrauja skirtingos nuotaikos, 
humoras, netrūksta gražių 
žodžių, kuriais apibūdina 
Lietuvos kraštą ir žmonių 
jausmus. Kai kurios jų dainos 
imituoja amerikiečių „country" 
melodijas, naudoja šiai muzikai 
charakteringus instrumentus — 
bandžas, mandolinas, Havajų 
gitaras, smuiką. Jie jau yra 
dalyvavę trijuose „Country 
Music" festivaliuose Kaune, 
Estijoje ir Lenkijoje; plačiai 
keliauja su koncertais po Lie
tuvos kaimus, miestelius ir 
miestus. Pernai vasarą mūsų 
sportininkai, dviratininkai ir 
tinklininkai juos girdėjo Šiau
liuose, rV-tųjų Pasaulio lietuvių 

i sporto žaidynių metu. Ši grupė 
1 labai patiko, ir todėl pasiryžo jų 
; koncertus ir JAV surengti. „Jo
nis" gros ir dainuos Hartforde, 
New Jersey, New Yorke, Balti-
morėje, Chicagoje, Lemonte ir 
Detroite. 

Po koncerto D.L.S.K. „Kovas" 
rengia šokius, kuriems gros tas 
pats „Jonis". Nors praėjusią 
savaitę Detroite praūžė šio de
šimtmečio didžiausia audra, 
gavome daugiau negu vieną 
pėdą sniego ir kelias dienas 
pustė, penktadienį, sausio 17 d. 
vakare, sportininkai susirinko 
posėdžiui ir pasiskirstė darbais. 
Stalus kviečia užsisakyti pas 
Narimantą Udrį, tel. 642-0472. 
Lietuvišką maistą gamins 
Danutė Doveinienė ir Jurina 
Rugienienė. Gėrimais rūpinasi 
Ipolitas Janušis ir Vytas 

Rugienius, skelbimais — Vytas 
Petrulis. Salę puoš jaunieji spor
tininkai kar tu su Ramute 
Petruliene. Bilietais rūpinasi 
Viktoras Memenąs, o svečių 
priėmimu ir nakvynėmis — 
Marytė ir Vytas Petruliai. Ren
giniui pirmininkauja Algis 
Rugienius. 

„Kovas" maloniai kviečia 
visus Detroito apylinkių ir 
Windsoro lietuvius į šį retą 
koncertą ir šokius. Vakaras bus 
nuotaikingas ir smagus, jausi
tės kaip Lietuvos miestelių ar 
kaimų renginyje. Kaina moks
leiviams — 8 dol., pensininkams 
— 10 dol., visiems kitiems — 12 
dol. asmeniui. Visas pelnas yra 
skiriamas Lietuvos olimpiniam 
komitetui Lietuvos sportininkų 
dalyvavimą Barcelonoje 
paremti. 

L. Rugienienė 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

RENGINIAI 

Sausio 12 d., — LB Detroito 
apylinkės valdyba savo 
posėdyje peržvelgė 1991 metų 
veiklą, renginius ir nustatė 
1992 metų dalinį renginių 
kalendorių. 

Vasario 23 d., — solistės iš 
Lietuvos Nijolės Ščiukaitės kon
certas. Dainininkė lankosi JAV 
ir jau koncertavo Chicagoje. Sol. 
Ščiukaitė yra pi rmaujant i 
Lietuvos estrados dainininkė. 

Kovo 15 d. — Kovo 11-tos 
minėjimas. Prelegentu pakvies
tas Lietuvos konsulas Chicago
je Vaclovas Kleiza. Tariamasi 
su James Schaefer, prezidento 
George Bush asistentu ryšiams 
su visuomene. Jis yra lietuvių 
kilmės ir tuo didžiuojasi. 
Meninėje dalyje solistė Vida 
Milmantienė. 

Ba landž io 12 d., - LB 
Detroito apylinkės metinis susi
r inkimas . Darbotvarkėje 
pranešimai, valdybos ir kitų 
organų rinkimai. 

Rugsėjo 6 d., — LB ruošia
mas Tautos šventės minėjimas. 

Rugsėjo 27 d., - LB gegužinė 
po stogu Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos patalpose. 

Širdies smūgio ištiktas, savo 
namuose sausio 10 d. mirė uolu
sis Detroito žurnalistas Antanas 
Grinius, nepailstantis žurnalis
tas, reiškęsis plačioje lietuvių 
spaudoje. Paliko nuliūdime 
žmoną Jadvygą Detroite, dvi 
seseris Lietuvoje ir visą skai
tančią lietuvišką visuomenę, 
kuri sužinodavo apie Detroito ir 
Windsoro lietuvių gyvenimą iš 
jo korespondencijų. 

Detroitas turėjo ir tebeturi 
aktyvius spaudos korespon
dentus — Mariją Sims, Vladą 
Selenį, Joną Gaižutį, Antaną 
Musteikį, Joną Švobą, Viktorą 
Perminą, Vladą Mingėlą (jau 
mirusius), gyvus — Stasį Gar-
liauską, Vladą Paužą, Floridon 
išsikėlusi Alfonsą Naką. Tarp jų 
visų išskirtina vietą turėjo An
tanas Grinir rašė apie vi
sus ir viską faktiškai ir išsa
miai. Galima teigti, jog jis 
parašė Detroito ir Windsoro lie
tuviško gyvenimo istoriją, ne
aplenkdamas ir mažesnių ren
ginių, išvykų paskaitų. Tik vie
tinis asmuo supras tą didelį 
nuostolį, netekus geraširdiško ir 
visuomet besišypsančio Antano 
Griniaus. 

Po viešo atsisveikinimo laido
tuvių namuose sausio 13 d. ir 
gedulingų Mišių Sv. Antano 
bažnyčioje sausio 15 d.,velionis 
buvo nulydėtas ir palaidotas Šv. 
Kapo kapinėse. 

Sudieu, Antanai Griniau. 
Saulius Šimoliūnas 

KONCERTAS-ŠOKIAI 

Vasario 8 dieną, šeštadienį, 
įvyks jau seniai laukiamas 
renginys — koncertas ir šokiai. 
Jei prieš keletą metų Detroite 
nesuspėdavome į įvair ius 
renginius ir balius eiti, tai pa
staruoju metu šeštadienių vaka-
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PHILADELPHIA, PA 
3-CIOJI LIETUVOS VYČIU 

KUOPA 

Philadelphia, PA, 3-čioji 
Lietuvos Vyčių kuopa gruodžio 
14 dieną septintą kartą suruošė 
Kūčias Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Kūčios pradėtos vakare 
šv. Mišiomis, kurias konceleb-
ravo šios parapijos klebonas, 
Centro valdybos dvasios vadas 
kun. Juozas Anderlonis. Skai
tymus atliko vytė Daina 
Kapočiūtė (Kapochus) apsiren
gusi tautiniais drabužiais. 
Aukas nešė Kotryna Briscoe, 
Barbora Mickūnas, Diana 
Drumstas, Leonardas Kapočius 
ir Andrius Svekla. Mišių metu 
parapijos choras, vadovaujamas 
!vyčio Stasio Petraičio, įspū
dingai giedojo kalėdines 
giesmes. 

Po šv. Mišių į parapijos salę 
susirinko daugiau negu pusan
tro šimto žmonių Kūčių vaka
rienei. Vyčių ruošiamos Kūčios 
labai populiarios, taip, kad net 
nelietuviškos kilmės žmonės 
jose gausiai dalyvauja. 

Kūčias pradėjo kun. J. Ander
lonis, perskaitydamas prieš
kalėdinę Evangeliją. Tada jis 
palaimino kalėdines plotkeles, 
kuriomis žmonės dalinosi, svei
kindami vieni kitus. Kūčių ren
gimui vadovavo komitetas, kurio 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tueedays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and J a n 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W 6.3rd 
Street. Chicago, IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing ofTices 
Subscription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams 4 metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U.SA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nnožiūra Nesunaudotų straips 
nuo 8:30 iki 12:00. n i u - nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turinj neatsako. Skelbi 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Kiti renginiai : — meno paro
dos, koncertai, bei įvairių svečių 
primėmimai iš Lietuvos bus 
ruoš iami ats ižvelgiant į 
Detroito renginių kalendorių. 

Dabartinę LB Detroito apy
linkės valdybą sudaro: Jonas. 
Urbonas — pirmininkas, Gied
rius Merkevičius — vicepirmi

ninkas, Algimantas Bražėnas — 
iždininkas, Gitą Merkevičienė 
— sekretorė. Nariai — Juozas 
Matekūnas, Eleonora Grigaitie
nė ir Vida Milmantienė. 
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Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

pirm. Irena Ozolis. Komitetą 
sudarė Alicija Bacon, J. ir D. 
Drumstai, Lilijana Greymas, L. 
ir Marilyn Kapočiai, Julija Ken-
drick, Aušra Maknytė, Agnės, 
Jonas ir B. Mickūnai, Mar-
gareta Petronis, Nellie Pandza, 
I rena Svekla ir Viktoras 
Stepalovičius. Komite tas 
papuošė salę, stalus ir parūpino 
visą maistą. Vakarienės metu 
mačiau dar J. Drumstą ir J. 
Mickūną virtuvėje verdančius ir 
kepančius karštąjį patiekalą. 

Visą programą ir laimėjimus 
pravedė B. Mickūnas. 

Pavalgius vakarienę, susi
rinkusieji, vadovaujant Julijai 
Kendrick, sugiedojo Lietuvos 
himną. Vakaronę baigiant, 
padėkos maldą sukalbėjo kuo
pos dvasios vadas, Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. Eu
genijus Wassel. Kad Kūčios la
bai gerai pavyko, didelė padėka 
priklauso ne tik komitetui ir jų 
šeimų nariams, bet ir dabartinei 
kuopos valdybai — pirmininkei 
D. Drumstienei, vicepirmi
ninkui V. Stepalovičiui, pro
tokolų sekretorei A. Maknytei, 
finansų sekr. A. Bacon ir 
iždininkui V. Sveklai. 

Edmundas Binkis 

Vertė Aleks. Pakalniškis , J r . 
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6132 S. Kadzla, Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S. Robertą M . , Hickory HMa, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-408B 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

Tol . kabinate- Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 S o . SOtti Ava. , Clcaro 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviška.) 

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

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

Paloa Vision Cantor, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. Iii. Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
15S N. Mlchlgon Avo . , Sutta 324 Ir 

5035 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Koan Avo.. Juatlca, IL 
Tol . (1-312) 565-2960 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71 ot Stroot 
(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 Woat Avo . , Orland Park 
708-349-8100 

10 W . Martin, Naporvllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-857-6383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Stroot 

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

Kobtnatotal. (1-312) 776-2880. 
Raz. (706) 448-5543 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archor Avo. (prie Austin) 

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

ARAS ŽL IOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartton Madlcal Contor-

NapervIHo Campus 
1020 t . Ogdon Ava., Sutte 310, 

NaparvfHa IL 60663 
Tai. 1-7O6-S27-OO90 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

/ 



Kaip atstatyti tarptautinę 

POLITINĘ PERSVARĄ 
Vienas tarptautinės politikos 

žinovas, stebėdamas, kaip 
keičiasi tarptautinių politinių 
galybių santykiai šiuo metu, pa
vadino per paskutiniuosius 50 
metų bendrą pasaulinės san
tvarkos stabilumą „Pax Ameri-
cana". Iš esmės ji galiojo, nes 
Sovietų Sąjungos užvaldyti ar 
įtakojami kraštai buvo atsverti 
JAV-ių ir jų aliantų kraštų 
galia savitarpės pagalbos sutar
timis. Si pusiausvyra tačiau su
iro, sužlugus didžiajai galybei, 
kurią JAV-ės ir jų sąjungi
ninkės atsvėrė. Ligšiolinės JAV 
sąjungininkės valstybės norėjo 
jungtis su JAV-ėm, bijodamos 
Sovietų Sąjungos grėsmės. 
Dabar, tai grėsmei žymiai su
mažėjus ar kai kur net išnykus, 
kai kurie kraštai jau galvoja sa
varankiškiau, nebepaisydamos 
per daug Amerikos norų, rašė 
Washingtone esančios Tarptau
tinio Saugumo Tarybos pirmi
ninkas Joseph Churba The 
Christian Science Monitor 
laikrašty. 

Nors Europos Bendrija vis 
dažniau parodo savitą galią, jos 
narių nuomonės skiriasi dėl to
limesnės JAV ir Rusijos rolės 
Europos saugumo užtikrinime. 
Britanija stipriai agituoja už 
stiprią JAV rolę Europos gyny
boje. Prancūzija tačiau 
prie tokio sprendimo per daug 
neprisirišusi, tik visomis jė
gomis nori išlaikyti Vokietiją 
Vakarų Europos sąjungininke, 
nors ši, jau dabar stambiai in
vestuodama Rytų Europoje ir 
buvusioje Sovietų Sąjungoje, 
vėl, kaip po Pirmo Pasaulinio 
karo, žvalgosi į Rytus, norė
dama tapti Rusijos privilegijuo
ta partnere. 

Rytų Azijoje keičiasi Kinijos 
politinė orientacija, keldama 
JAV-ių susirūpinimą, o suma
žėjus Sovietų Sąjungos grėsmei, 
silpnėja Japonijos, Pietų Ko
rėjos ir Filipinų interesas gyny
binei sąjungai su JAV-ėmis. 
Ypač Japonija kelia rūpesčio 
JAV-ėms, rašo Joseph Churba, 
nes ji gali būti net nenoromis 
įtraukta į pasaulinę politiką ar 
— dar blogiau — ten gali vėl 
išaugti karingas nacionalizmas. 
Labai svarbu Amerikai šiuo 

metu perprasti naują ka-
rinių-ekonominių jėgų pasauly
je išsidėstymą ir labai ap
skaičiuotai sudaryti tvirtas, ne 
tik savisaugos tikslais sudary
tas sąjungas, bet užtikrinti, kad 
jos būtų garantuotos pakan
kamu kariniu pajėgumu. „Du 
kartus šiame šimtmetyje dip
lomatinės pastangos nepasi
sekė, nes nebuvo remiamos ka
rinėmis pajėgomis", rašo Chur
ba, ir prasidėjo karai. JAV-ių 
uždavinys — naujai besiklostan
čioj pasaulio sąrangoj atpažinti 
tuos kraštus, kurie, sudarę 
koaliciją su JAV-ėmis, tikrai at
svertų besivystančias grėsmes. 

Churba mano, kad dabartinė 
pasaulio padėtis turi daug pana
šumų su laikotarpiu tarp abie
jų pasaulinių karų, tik dabar 
yra daug pavojingiau. Didžiulė 
vientisa Vokietija vėl kelia iš
šūkį Europos galių išbalansavi
mui. Nors Vokietija tuo tar
pu tvirtai stovi Europos Bend
rijoje, istoriškai Vokietijos-Ru-
sijos ryšiai visuomet buvo 
grėsmingi Europai. įvykiai Ju
goslavijoje nurodo nestabilumą 
kraštuose, kur taip ilgai gyvena 
įvairios represuotos tautinės 
grupės. Kai ši padėtis matoma 
revoliucijas eksportuoti linkusių 
kraštų (kaip Š. Korėja, Kuba, 
Iranas, Sirija, Irakas ir Libija) 
akimis.o jie visi jau turi masinio 
naikinimo ginklus, stabilios 
pasaulio santvarkos viltys 
blanksta. 

Pagaliau ir Amerikoje auga 
skirtingos nuomonės dėl jos 
tarptautinės politikos. Churba 
supratimu, pasaulinė taika ir 
politinis stabilumas priklauso 

nuo Vakarų Europos ir Rytų 
Azijos kraštų draugiškumo 
Amerikai. Ir šį draugiškumą 
įmanoma išsaugoti, bet ne tuo 
atveju, jei Amerika ekonomiš-
kai-politiškai izoliuotųsi. Veng
dami tokios izoliacijos, JAV pre
zidentai Wilsonas ir Rooseveltas 
įtraukė Ameriką į Pirmąjį ir 
Antrąjį pasaulinį karą, o nuo 
Trumano iki Reagano buvo vys
tomi instrumentai, kuriais toji 
Pax Americana buvo garantuo
jama. Paskutinio 50-mečio JAV 
prezidentai iki šiol mokėjo tei
singai numatyti, su kuo jungtis 
į koalicijas ir prieš ką, kad 
pasaulinės galybės vienos kitą 
atsvertų, rašo Joseph Churba. 
Kai didžiausia grėsmė pasau
linei taikai grėsė iš Vokietijos, 
prezidentai Wilsonas ir Roose
veltas jungė Ameriką į sąjungą 
su jos priešininkėmis. Kai 
Sovietų Sąjunga išaugo į 
grėsmę pasaulinei taikai, prez. 
Eisenhower Vokietijoje įkūrė 
didžiulę Amerikos tvirtovę prieš 
Sovietų Sąjungą. Kai reikėjo su
tramdyti Raudonąją Kiniją, 
rašo Churba, Trumanas įvedė į 
koalicijas su Kinijos priešais, o 
kai svarbiau tapo panaudoti 
Kiniją kaip alijantą prieš Sovie
tų Sąjungą, Nixonas parodė 
Amerikos palankumą Kinijai. 

Šiandien, kai gali vėl reikėti 
tramdyti Vokietiją ir šuoliais 
stiprėjančią Japoniją ir net 
Kiniją, rašo šis komentatorius, 
Amerikai vėl gali prireikti, kad 
Rusija būtų jos alijantė. Šią 
galimybę jis pateisina tokiu 
samprotavimu: Kai Amerikai 
rūpėjo stabdyti Sovietų Sąjun
gos brovimąsi pietryčių Azijoj, 
o Kinija irgi ieškojo sąjungi
ninkų prieš Sovietų Sąjungą, 
pastarajai pradėjus tankiai 
plaukioti Indijos vandenyne ir 
Pacifike, koalicija su Kinija 
buvo pateisinama JAV interesų 
dėlei. Tačiau komunizmui su
irus Vakaruose. Kinija dabar 
kuria ryšius su Šiaurės Korėja 
ir Vietnamu, o Beidžingas jau 
rodosi, kaip stambus branduoli
nių ginklų ir balistinių raketų 
teikėjas. 

Vakarų Europoje kunkuliuoja 
subtilesni reiškiniai. Nors Pran
cūzija teberemia NATO, ji stip
riai perša stiprią „Europos kolo
ną", stengdamasi Vokietijos ka
riuomenę integruoti į Europos 
bendras pajėgas. Jungt inė 
Vokietija tačiau vis daugiau 
dėmesio skiria Rytų Europai ir 
Rusijai. Tad jeigu Vokietija 
kada nors savo svorį permestų 
Rytų Europon-Rusijon, kartu 
pasiimdama ir Prancūziją, jai 
Amerikos nebereiktų, o likusios 
Europos valstybės būtų silpnos. 
Vokietija be to buvo stambi 
tiekėja cheminės, branduolinės 
ir balistinės technikos Iranui, 
Sirijai, Libijai ir ypač Irakui, 
kas daug kam kelia abejonių, ar 
jai turėtų būti leista pasilikti 
Europos Bendrijoje. 

Pagaliau Vokietija parodė 
savo didelę įtaką, išgaunant Slo
vėnijos ir Kroatijos nepriklau
somybės pripažinimą. Joseph 
Churba supratimu, tokia veikla 
rodo, kad Vokietija bando vėl 
turėti stiprią įtaką Balkanuose 
jau ir savo saugumo sumeti
mais. Jo manymu, tik Rusija, jei 
Amerika padarytų ją savo ali
jantė, galėtų atsverti ir Kinijos 
ir Vokietijos didėjančią įtaką. 
Bet Amerikai labai svarbu 
rūpintis, kad numesdama ko
munizmo pančius, Rusija neper-
imtų sovietinių imperijos troš
kimų. 

Lietuvių patirtis rodo, kad 
Rusija kaip tik gali perimti Sov. 
Sąjungos imperines užma
čias, juolab, kai ji pati pergy
vena itin sunkius laikus. O 
Vokietijos grėsmė tuo tarpu tėra 
tik šio politiko spekuliacijos 
padarinys, neturintis įrodymų 
tarptautinės politikos įvyku
siuose faktuose. a ,8* 

I KAPINES GRĮŽTA 
KOVOTOJŲ PALAIKAI 

LAIŠKAS IŠ KAUNO 

Įvairiose Lietuvos vietovėse Panevėžio savivaldybės salėje 
pernai perlaidota nemažai spalio 5 d. įvyko Panevėžio 
1944-1954 m. laikotarpiu žu krašto Laisvės kovų dalyvių 
vusiųjų laisvės kovotojų-par- sueiga. Susirinko apie 200 
tizanų palaikų. Dalis jau buvo žmonių — buv. partizanų, 
paskelbta „Draugo" 1 puslapy- ryšininkų, rėmėjų, žuvusiųjų ar-
je, Horizontų skiltyje ir kitur. 
Paskutiniuose laikraščių „Trem 
tinio" ir „Lietuvos aido" nume
riuose pateikta naujos informa
cijos apie praėjusiais metais 
vykusias perlaidojimo ceremoni
jas bei laisvės kovotojų prisi 

timieji ir gimines. Pasikalbėta, 
padiskutuota įvairiais klau
simais. Kaip rašo laikraštis 
„Tremtinys", sueigoje žyme
nimis „Už nuopelnus Lietuvai" 
buvo apdovanoti 7 buvę parti
zanai ir ryšininkai. Šiltu žodžiu 

minimą. Čia skelbiami faktai, ir gėlėmis pagerbti žuvusio „Vy-
surankioti iš minėtų laikraščių, ties" apygardos vado Vaitelio 
tegul bus žinomi ir išeivijos lie- žmona. Skambėjo partizanų 
tuviams, nes ne visiems tenka dainos, eilėraščių posmai. Po 
gausią ir įvairią Lietuvos sueigos Švč. Trejybės bažnyčioje 
spaudą skaityti. buv. kalinys kun. P. Račiūnas, 

1991 m. rugsėjo 13 d. iš Vygo- MIC aukojo Mišias už žuvusius 
nių pamiškės į Joniškio kapines Pa*tizanus. 
buvo iškilmingai perlaidoti 
1946.XII.8 prie Žagarės bei 
Juškaičių žuvusių 11 partizanų 
palaikai. Jų kūnai buvo pamesti 
Žagarės turgavietėje, vėliau 
Skaisgiryje, po to Joniškio tur
gavietėje. Žuvusio būrio vado 
žmona ir kiti du kovotojai buvo 
užkasti Žagarės žvyrduobėse, o 
kiti aštuoni Vygoniuose. Iš 
drabužių likučių atpažinti 
Stasio Povilaičio palaikai. Kito
je duobėje buvo rasti 5 žuvusių 
palaikai, labai sudarkyti. Ma
noma, kad tai buvę Žvelgaičio 
rinktinės partizanai (žr. „Kri
tusieji už laisvę" 11. 67 psl.). Jų 
vadas Pranas Munigis iš Ža 
garės žuvo 1949 m., užkastas 
miške. 

Rugsėjo 15 d. Gudžiūnuose 
perlaidoti partizanų palaikai, 
iškasti iš Dotnuvėlės pelkių. Čia 
buvo sumesti žuvę „Prisikėli
mo" apygardos Maironio rink
tinės partizanai: J. Račys, A. 
Štaras, M.vBurnys, J. Kniška, 
A. Paliūnas, A. Banevičius. 
Mišias aukojo Krakių klebonas 
kun. V. Ramanauskas. Pamink
lą sukūrė ir padovanojo buv. 
politkalinys J. Meškuotis. 

Iš Radviliškio pranešama, kad 
rugsėjo 29 d. buvo iškilmingai 
perlaidoti 13 partizanų palaikai, 
iškasti iš šulinio ir kitų vietų. 
Visų jų pavardės iškaltos ant 
naujai pastatyto paminklo. Tarp 
jų ir „Prisikėlimo" apygardos 
vado Petro Bartkaus. Palaikai 

1959 m. žuvę kovotojai 
Iš Kvėdarnos pranešama, 

kad spalio 6 d. Buišių kaime, 
Vandos Nognienės sodyboje, 
buvo iškilmingai pašventintas 
kryžius šioje sodyboje 1959 m. 
gegužės 4 d. žuvusiems paskuti
niams Šilalės rajono partiza
nams Petrui Oželiui-Jaunučiui 
ir Feliksui Urbonui-Algirdui. 
Kryžius pastatytas Šilalės ra
jono ligoninės gydytojo Mečis
lovo Šiaudinio lėšomis. Jį 
pašventino ir Mišias už žuvu
sius aukojo Kvėdarnos klebonas 
kun. J . Vaičius. Dalyvavo gi
minės, artimieji, svečiai, poli
tiniai kaliniai iš Klaipėdos, 
Šilutės, Tauragės ir kitų rajonų. 
Šalia kitų kalbėjo žuvusio 
Felikso Urbono brolis, buv. po
litinis kalinys Leonas Urbonas 
ir žuvusio Petro Oželio sesuo, 
buv. tremtinė Joana Oželytė. 
Partizanų dainas dainavo Kvė
darnos tremtinių choras, eiles 
skaitė šio choro vadovė Regina 
Šimkūnienė. «*-

Spalio 26 d. Kaišiadorių 
ku l tū ros namuose įvyko 
buvusių „Didžiosios kovos" apy
gardos partizanų, ryšininkų ir 
rėmėjų susitikimas. Apygardos 
štabo viršininkas Benediktas 
Trakimas-Genelis prisiminė, 
kaip 1944 m. kūrėsi pirmieji 
būriai. Pasak jo, apie 200 būrių 
kovojo Kaišiadorių, Trakų 
Ukmergės, Švenčionių apskri-

buvo pašarvoti Šaulių sąjungos tyse ir Kauno miesto prieigose. 
rūmuose. Paskui eisena į 
bažnyčią sustojo aikštėje prie 
buv. NKVD pastato, kur būdavo 
pamesti nukautų ar nužudytų 
kūnai. Po gedulingų Mišių pa
laikai nulydėti į kapines, kur 
pašventintas naujai pastatytas 
paminklas. 

Apie inteligentijos vaidmenį 
pranešimą padarė A. Švenčio
nis, pastebėjęs, kad rezisten
cijoje dalyvavo daug pedagogų, 
tarp aktyviausių paminėjo 
buvusį Žaslių progimnazijos di
rektorių A. Lukšą Kaišiadorių 
gimnazijos lituanistę O. Grat-

kauskienę, fiziką P. Kviet-
kauską, Musnikų pradinės 
mokyklos vedėją J. Norkų ir 
daugelį kitų. Prisiminta ir par
tizanų pagelbininkai kunigai. 
Sveikinimo žodį tarė Krašto ap
saugos Kaišiadorių kuopos 
vadas A. Gimžauskas, paprašęs 
leidimo savo kuopą pavadinti 
„Didžiosios kovos" vardu. 
Sutikta vienbalsiai. Kaišiadorių 
kapinėse prie 19-kos partizanų 
palaidojimo vietos pasodinta 19 
ąžuoliukų. Nutarta pastatyti 
koplyčią rezistencijos aukų 
atminimui. 

Dzūkijoje ir Aukštaitijoje 
Veisiejuose spalio 25 d. 

perlaidoti pokario metais žuvę 
rezistentai. Po gedulingų Mišių 
Veisėjų bažnyčioje procesija 
pajudėjo į miestelio kapines, kur 
buvo atidengtas ir pašventintas 
paminklas. Ceremonijoje kalbė
jo Aukščiausiosios tarybos 
deputatai Rūta Gajauskaitė ir 
Mečys Laurinkus, taip pat 
kalbėjo buvę partizanai ir jų 
ryšininkai. 

Spalio 26 d. Utenos apylin
kėse esančiame Katlierių kaime 
pašventintas vietinio meistro 
Vytauto Giedraičio paniinklinis 
akmuo „Vytauto" apygardos 
Baltušio kuopos partizanams. 
Ceremonijoje dalyvavo Utenos 
šaulių kuopa, krašto apsaugos 
vyrai. Tuo tarpu lapkričio 1 d. 
Onuškio bažnyčioje atlaikytos 
gedulingos pamaldos už „Di
džiosios Kovos" apygardos par
tizanus ir ryšininkus, palaido
tus Onuškyje. Po pamaldų 
pašventinti paminklas, kryžius 
ir koplyčia. 

Lapkričio 2 d. Želvos mies
telyje pašventintas paminklas 
pokario pasipriešinimo kovose 
žuvusiems partizanams. Želvos 
miestelio žvyrduobės NKVD ir 
jų talkininkai iki 1948 m. 
užkasė 112 partizanų kūnus. 
Kaip rašoma „Lietuvos aido" 
1991.X.31 nr., „tiek suskaičiavo 
šalia žvyrduobių gyvenantis 
Juozas Motėjūnas, kurį 1948 m. 
ištrėmė į Sibirą. Spėjama, kad 
per visą pokario rezistencijos 
laikotarpį Želvos žvyrduobėse 
buvo užkasta apie 150 partiza-
nų... 

Jiezne lapkričio 3 d. įvyko 
paminklo 1944-53 m. aukoms 
šventinimo iškilmės. Po Mišių, 
kurias aukojo Jiezno parapijos 
klebonas kun. P. Kavaliauskas 
ir Birštono klebonas kun. G. 
Tamošiūnas, iškilminga eisena 
pasuko į žudynių vietą. Kaip 

Red, priedas. Nubraukiame 
tik asmeniškus linkėjimus, nes 
rašo giminės giminėms... 

Kas vyksta pas mus Jūs gerai 
žinote. Duok Dieve, kad viskas 
gerai baigtųsi! Gaila, kad tie, 
kurie 50 metų buvo valdžioje, 
engė tautą, sodino į kalėjimus, 
siuntė į lagerius, tremtį kitaip 
manančius, dabar pragydo apie 
demokratiją, žmonių laisves 
(patys jas trypę!), griebia ir 
plėšia tautai priklausantį turtą 
ir visomis keturiomis kabinasi 
į valdžios kėdes, mulkindami 
paprastus tautiečius, skleisdami 
disinformaciją, šmeižtus, orga
nizuodami laikraščių leidėjų 
streikus (šių laikraščių leidėjai 
visi buvę partiniai nomenkla
tūrininkai), klaidindami pasau
lio viešąją nuomonę. 

Vykite lauk Prunskienės, 
visokio plauko „profesorius", 
kurie atvyksta kaulyti paramos 
ir šmeižia V. Landsbergį, G. 
Vagnorių, A. Saudargą. Po 
Sąjūdžio vėliava ne be Krem
liaus paramos į vyriausybę, 
parlamentą sulindo daug išvers-
takūnių ir Lietuvos nepriklau
somybės priešų. Jų pilna rajonų 
(apskričių ir valsčių) valdžiose, 
todėl dar toli nuo tikros 
Lietuvos nepriklausomybės. O 
kas stengiasi dėl jos, tie nekom
petentingi, nes išaugę ir 
išsilavinę „socializmo" santvar
koje. Mums reikėtų, kad Va
karų pasaulio išsilavinę 
emigrantai lietuviai kokius 
keturis penkis metus taptų 
Lietuvos parlamento deputa
tais , ministeriais, nes jų 
genuose neužkoduota „socializ-

rašoma laikraščio „Tremtinio" 
1991 m. lapkričio mėn. nr., „čia 
iškilęs paminklas iš apylinkėse 
surinktų akmenų. Juodo mar
muro plokštėje įrašytos žuvu
siųjų pavardės ir slapyvardžiai. 
Šioje vietoje prie vandentiekio 
bokšto guli sodybose sudegintos 
šeimos, nukankintas mokytojas, 
partizanai. Daugiau kaip 100 
nekaltų aukų..." 

Šimtamečiai 
„Gimtasis kraštas" 1991 m. 

nr. 16 paskelbė tokią informaci
ją: „Biržiečiai savo rajone ieško 
ir suranda vis daugiau šimta
mečių. Jurgis Šleiva — septin
tasis šio amžiaus sulaukęs 
žmogus. Kaip ir daugumas 
Biržų krašto šimtamečių, J. 
Šleiva taip pat tremtinys. Vie
nas jo sūnus pokario metais 
partizanaudamas žuvo Lietu
voje, kitas mirė Sibire". 

VI. R. 

mo" teorijos, kurių nepajėgia 
įveikti vietiniai. Tam, žinoma, 
labai priešinasi parlamente ir 
vyriausybėje sulindę „nomen
klatūrininkai", nenorėdami 
pripažinti lietuviams emigran
tams Lietuvos pilietybės (nors 
tai numato 1928.5.28 Lietuvos 
Konstitucijos II dalies paragr. 
10 „Lietuvos piliečiai ir jų tei
sės"), nes bijo konkurencijos ir 
kad tuo atveju atsidurs istorijos 
„šiukšilių dėžėje". Tą reikia 
suprasti emigracijoje esantiems 
lietuviams ir kelti triukšmą, 
nes kitaip Lietuva nueis nežinia 
kur, nes nepriklausomybės prie-
šininkai yra už Lietuvos 
pilietybės suteikimą po 1940 m. 
Lietuvą užplūdusiems kolonis
tams, bet ne už Lietuvą kovo
jusiems tautiečiam, be kurių 
kovos Lietuva nebūtų atgavusi 
nepriklausomybės. Tą reikia 
suprasti lietuvių emigracijai, 
kelti triuškmą dėl savo pilie
tybės, reikalauti „nomenkla
tūrininkų" pašalinimo Lietuvo
je iš vadovaujančių postų, nes 
tai būtų ne demokratijos pažei
dimas, bet demokratijos ir 
žmonų laisvės priešų išvijimas 
iš valdžios, kurią jie piktnau
džiavo 50 metų, engdami bet 
kokią komunizmui priešingą 
mintį pačiomis žiauriausiomis 
smurto priemonėmis. Apie tai 
reikia rašyti tiek emigracijos, 
tiek amerikiečių spaudoje, ką 
tikiu Jūs sugebėsite. Kitaip šie 
„draugai" darys viską, kad 
Lietuva nueitų nežinia kur (į 
chaosą, anarchiją ir t.t.), o po to 
pultų į Kremliaus glėbį. 

Visi parlamento priimti nuta
rimai apie nuosavybės grąži
nimą, išlikusio turto atidavimą 
paverčiami niekais, nes tas tur
tas „nomenklatūr ininkų" 
išgrobstytas, išparduotas savo 
favoritams, o kadangi 50 metų 
okupacijos jurisprudencija ir 
jurisdikcija nėra pripažinti 
negaliojančiais, taigi realiai 
žmonės savo nuosavybės atgau
ti nebegali, nes ją valdo nauji 
„savininkai". Tai pasityčio
jimas iš Lietuvos žmonių, kada 
„stribas" ir aršus komunistas 
rodo špygą buvusiam ir teisė
tam savininkui ir veja jį lauk iš 
nuosavo kiemo. 

Tai tokios tokelės pas mus ir 
jas įveikti V. Landsbergis be 
rimtos pagalbos neįveiks, ypač 
kada apie 150 tūksta. raudon
armiečių kasdien žvangina savo 
ginklais ir gąsdina reikalavi
mais. 

Prie progos parašykite. Būki
te sveikos ir laimingos. Bučiuo
jame. Jūsų... 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 

52 
Bet kasdien tos skaros retėja ir išsiblaško 

susirinkdamos pilkšvomis ir tamsiai rudomis atmato
mis po medžių kamienais. Lietus plaka sudžiūvusias 
į žemę, kur jos virsta trąša ateinantiems ūgliams, nau
joms atžaloms. Šitaip iškrinta iš gyvenimo ir pasenę 
žmonės, atlikę savo paskirtį šiame pasaulyje. Jie virsta 
trąša naujoms kartoms, ateinančiam atžalynui. 

..Liūdna daros, kad mano rolė atlikta. Vaikai baigia 
užaugti, jau stiepias į gyvenimo pradinius laiptus. 
Nežino dar, kad jiems užkopus į viršūnę reikės nulip
ti ir žemyn... Juo gi ilgiau bus kopiama į viršų, juo vis 
greičiau, lengviau žemyn nusileidimas. Ir aš jau 
perkopus savo gyvenimo viršūnę, nes dveja tiek, kiek 
išgyvenau — neišgyvensiu, nes tokio amžiaus retai kas 
besulaukia... Gerai, kad dar Arūnas toksai rimtas ir 
mokosi taip puikiai! Pasieks gyvenimo viršūnę su in
teligencijos ir išprusimo bagažu puikiu! Dar toli ligi 
gyvenimo pačios kalnagūbrio viršūnėsturės susiforma
vęs gerą padėtį. Tikriausia sieks inžinerijos, gal ma-
ematikos baigimo. Tik, štai, Aušrelė buvo kiek 
mane apvylus... Nors dabar atrodo surimtėjus. Laukia 
Algio sugrįžtant iš karinės tarnybos. Kad tik juodu 
tampriai, tvirtai vėl susieitų!" 

Štai ir namai. Kaip visada, eidama iš autobuso Bi
rutė mąsto, svarsto, galvoja ir svajoja. 

„Dar nesugalvojau,ką virsiu vakarienei!. Bet gal 
jau Aušrelė ką nors bus sumanius? J i gelbsti man 
dažnai. Dabar tapo jautri ir stengiasi įtikti. Dažnai ji 

mane pavaduoja virtuvėj ar šeiminikavimo pareigose". 
— Mama! Greičiau! 
Buto durys atdaros ir Aušra jau moja laišku. 
„Matyt, Stepas vėl parašė... Gal jau atvažiuoja? 

Kažkaip vėl užmiršau aš jį dabar...* 
Mintis greitesnė už viską. Aušra nespėja pasakyti, 

o Birutė jau žino. 
— Laiškas iš tėvelio? 
— Taip! 
— Ar atvažiuoja? 
— Dar neskaičiau. Net ir neatplėšiau. 
Skuba jaunos rankos ir virpa miklūs pirštai. Birutė 

nusimeta paltą, skarelę, pirštines, pataiso drėgnus nuo 
prakaito plaukus. 

— Duok čia... 
Laiškas labai trumpas. 
„Mylima Birute, esu pakeliui į New Yorką. Iš ten 

skrendu vėl lėktuvu pas jus. Nesirūpink — paimsiu iš 
aerodromo taksi ir pats atvyksiu pagal adresą. Grei
čiausia būsiu penktadienį apie 3 valandą po pietų. Bent 
taip tvarkaraštis sako. Daugiau nebespėsiu dar kartą 
jums parašyti. Jeigu kas pasikeistų, tai siųsiu telegra
mą. Nekantrauju jus visus pamatyti! Stepas, tavo 
vyras". 

— O šiandien trečiadienis... Vadinasi, jau poryt! 
Mamyte, ar reikės parūpinti gėlių? 

— Gėlių? Manau, kad nereikia... 
— Kaipgi! Būtinai! Aš paprašysiu Gražinos! Jos 

tėvai turi namą ir didelį darželį, pilną gėlių! Juk tai 
nekainuos! 

— Na, gerai! Tai bus tavo rūpestis... Bet aš turėsiu 
iš darbo anksčiau išeiti... Reikės prašyti... Antrą va
landą jei baigsiu, tai spėsiu trečiai... 

— Kodėl, mama? Juk tėvelis rašo, kad bus 3 va
landą, bet jis turi galvoje aerodromą! O kol iš ten at
vyks pas mus, tai truks dar apie gerą valandą, jei ne 

daugiau... Aš manau, kad tu tik viena valanda sutrum
pink darbą. Mažiau reikės nustoti uždarbio... 

— Matau, kad gerai samprotauji ir brangini mano 
uždarbį. Tiesą pasakius, jei manęs tėvelis dar nerastų, 
tai ras tave ar Arūną. Beje, o kur Arūnas? 

— Dar negrįžo. 
Penktadienio popietę Vilainienės bute įtempimas 

pasiekia aukščiausio laipsnio. Birutei dar negrįžus iš 
darbo Aušra atsineša didelį glėbį mišrių rudens gėlių. 
Ilgai triūsia, kol sutvarko jas sudėdama į kelias gražias 
ir tvarkingai įmerktas puokštes. Arūnas pasikviečia 
savo draugą Vytenį Smalėną su filmavimo aparatu. Jis 
nutarė tėvo grįžimą įamžinti filme, todėl Vytenis 
įpareigotas filmuoti įvykius nuo pat taksi sustojimo 
prie namų. Tam tikslui Vytenis nuolat budi prie namų. 
gatvėje. 

Apie trečią valandą suskamba telefonas. Arūnas 
greit stveria ragelį, manydamas, jog tai tėvas skam
bina iš aerodromo. Bet jis išgirsta motinos balsą. 

— Arūnėli... Nieko negaliu padaryti... Man reikia 
liktis ligi penktos valandos arba ir vėliau, nes besi-
jaudindama dėl tėvelio atvykimo sugadinau darbą, tai 
dabar turėsiu ardyti ir taisyti, kol pataisysiu... Jeigu 
spėsiu, tai būsiu laiku, bet jei ne... tada tau su Aušrele 
reikės vieniems tėvelį sutikti... 

Arūnas nuliūsta. Praneša Aušrai. 
— Mama vėluosis... 
— Tai tau geriausia! Kasgi atsitiko? 
Brolis paaiškina seseriai motinos vargus. 
— Vargšė mamytė... Ji dėl mūsų turi ten taip varg

ti... Na, tai mudu viską ir paruoškime! Aš tuoj imsiu 
ruošti valgyti! Reikia tėvelį gerai pavaišinti. Jis val
gys pirmą kartą Amerikoj... Oi, ne! Mūsų mieste! 
Mama vakar iškepė viščiuką ir paruošė burokų sriu
bos... 

(Bus daugiau) 



NEPRIKLAUSOMYBĖ YRA STEBUKLAS 
STEBUKLUI REIKIA BALSO 

AMBASADA VAŠINGTONE YRA BALSAS 

Brangus tautiečiai: 
Istorija liudija, kad bet kuris asmuo gali daug ką pakeisti. Laiko 
klausimas yra nepaprastai svarbus. Mes jį gyvename dabar, 
įvyko Nepriklausomybės stebuklas. Dabar jį turime puoselėti ir 
ugdyti. 

Kova buvo arši - NUO PERSEKIOJIMŲ IKI NEVILTIES, NUO 
NEVILTIES IKI PROTESTŲ, NUO PROTESTŲ IKI VILTIES IR 
ATGIMIMO! Patyrėme siaubingus nuostolius, kurie skaudžiai 
palietė ne tiktai ekonomiją, bet ir mūsų tautos dvasią bei morale. 
Komunizmo baisi galia nusiaubė mūsų kraštą. Todėl dabar 
atstatymo kaina yra tokia nepaprastai aukšta. 
Neturėdami BALSO negalėsime atstatyti Lietuvos. Mūsų Am
basada Vašingtone — labai svarbi diplomatinė atstovybė, todėl 
dabar ji turi dar labiau suintensyvinti savo darbą ir patenkinti 
augančius tėvynės poreikius. Ambasada turi būti mūsų atsista-
tančios valstybės atspindys. Ji padės užmegzti naujus eko
nominius ryšius, įvairiais būdais stiprins lietuvišką kultūrą. 
Lietuvos Ambasada Lietuvos vardu kalbės Jungtinių Amerikos 
Valstijų valdžiai, kongresui ir visuomenei, TAČIAU AMBA
SADA NEGALĖS EFEKTINGAI VEIKTI BE JŪSŲ PAGALBOS. 

THE KNIGHTS OF LITHUANIA 

SIUNČIU SAVO AUKĄ UETUVOS AMBASADOS 
IŠLAIKYMUI IR DARBAMS: 
(AUKOS NĖRA ,.TAX-DEDUCTIBLE") 

ASMENIŠKU ČEKIU — SUMOJE ! 
(Čekiai išrašomi — ..Lithuanian Embassy") 

KREDITO KORTELĖS ATSKAIČIAVIMU PER (12) MĖNESIŲ: VISA MASTERCARD 
(Oed't card deduction for (12) tweive months as checked) 

VARDAS, PAVARDĖ. 
(First name. Lašt name) 

KORTELĖS NUMERIS: 
(Credit card number) 

BAIGIAMOJI DATA: 
(Expiration date) 

$10 / MONTH $25 / MONTH $50 / MONTH Z $100 I MONTH OTHER $ 

ADRESAS: 
(Address) 

PARAŠAS 
(Signatūra) 

DATA: 
(Date) 

SIUNTIMO ADRESAS 
(Maii to) 

Embassy of Uthuanla 
2622 16th St NW , VVssMrtgton, DC 20000 DR-V 



tymo darbą. Nors jis nesulaukė 
Lietuvos nepriklausomybės at 
statymo, bet Mandeikių ir kitų 
a u k o s Lie tuvių Fondu i 
p r i s i d e d a prie to l imesn io 
lietuvių jaunuolių paruošimo 
Lie tuvos laisvės a t s t a tymo 
darbams. 

Lietuvių Fondas džiaugiasi 
turėdamas tokius stiprius lietu
vybės išlaikymo rėmėjus ir 
dėkoja dr. Edvardui J. Jansonui 
už nuoširdų pa ta rnav imą per
vedant Mandeikio palikimą ir 
renkant aukas Lietuvių Fondui. 

A . J u o d v a l k i s 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. sausio mėn. 23 d. 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus , jos vyrą dr. ANTANĄ RAZMĄ, s ū n u s dr . 
ANTANĄ su šeima ir dr . EDMUNDĄ, brolį d r . 
PETRĄ KISIELIŲ su še ima ir seserį dr . DOMĄ 
KISIELIŪTĘ nuoši rdžia i už j auč iame i r k a r t u 
l iūdime. 

Gydytojų Korp! Gaja 

Mandeikių palikimo patikėtinis dr. Edvardas Jonsonas. Iš kairės: Bostono liet. radijo vedėjas 
Petras Viščinis, Liet. Fondo kūrėjas dr. Ant. Razma ir dr. Edv. Jonsonas. 

Nuotr. K. Daugėlos 

LIETUVIŲ FONDAS GAVO 
75,000 DOL. ĮNAŠĄ 

Kalėdų švenčių proga ar atsi
tiktiniu sutapimu, be anksčiau 
skelbtų stambių įnašų, 1991 m. 
gruodžio 30 d. d a t a išrašytas 
75,000 dol. čekis pasiekė Lietu
vių fondą. Auką atsiuntė F. 
Mandeikio palikimo patikėtinis 
(trustee) dr. Edvardas J . Jan
sonas, padidindamas Felikso ir 
Marijos Mande ik ių įsteigtą 
stipendijų fondą iki 225,000 dol. 

Feliksas Mandeikis, kilimo 
šiaulietis, gimęs 1900 metais. 
Mokslą pradėjo Šiaulių gimna
zijoje, bet prasidėjęs pasaulinis 
ka ras nubloškė Mandeikių 
šeimą į tuometinę Rusiją, kur 
baigė Ka te r inos komercinę 
mokyklą Translave, Ukrainoje. 

1919 m. grįžo į Lietuvą, dirbo 
Šiaulių valsčiaus valdyboje ir 
vadovavo šaulių būriui. Daly
vavo 1923 m. Klaipėdos at

vadavime. Pastoviai apsigyveno 
ir dirbo Mažeikių apskrities 
valdyboje. 1926 m. vedė Mariją 
Petrušauskaitę ir išaugino sūnų 
Robertą. Už narsumą ir pasi
aukojimą buvo apdovanotas 
keliais medaliais. 

Artėjant raudonajam frontui, 
Mandeikių šeima pasi t raukė į 
Vakarus, iš kur persikėlė į 
Ameriką ir, apsigyveno Brock-
tone, Mass. Dirbo avalynės ga
mykloje ir pasiekė skyriaus va
dovo vietą (Foreman). Išėjęs į 
pensiją apsigyveno Cape Cod, 
Mass. 

1950 metais Feliskas ir Mari
ja skaudžiai pergyveno vienin
telio sūnaus Roberto netekimą. 
Robertas, turėdamas 21 metus, 
gelbėdamas skęstantį draugą ir 
pats nuskendo. 1975 metais 
mirė žmona Marija, o po 10 

metų — 1985 m. ir Feliksas atsi
gulė šalia žmonos ir sūnaus 
Brocktono kapinėse. 

Gyvenant Cape Cod, Man-
deikiai plačiai buvo atidarę 
duris LB apylinkės veiklai. Čia 
vietos apylinkė ruošė gegužines, 
s u s i r i n k i m u s ir naudojos i 
Mandeikių nuoširdumu. 

Likęs vienas, Feliksas sudarė 
tes tamentą ir jo vykdytoju bei 
p a t i k ė t i n i u i pa sky rė d r . 
Edvardą J . Jansoną, LF įgalio
tinį Cape Code. Savo tur tą 
Feliksas paskirstė įvairioms or
ganizacijoms bei asmenims, bet 
didžiąją dalį paliko Lietuvių 
Fondui, įsteigdamas Felikso ir 
Marijos Mandeikių stipendijų 
fondą. Šiuo stipendijų fondu 
Mandeikiai įsirašė į didžiųjų 
aukotojų tarpą ir įsijungia į 
lietuvybės išlaikymą. Jų noras 
buvo, kad lietuvių jaunimas 
išsimokslintų ir nenutoltų nuo 
l ie tuvių kamieno, o dirbtų 
Lietuvos išlaisvinimo ir atsta-

Idėjos broliui 

A.fA. 
ALGIRDUI KASULAIČIUI 

mirus , reiškiame nuoširdžią a te i t ininkišką užuojautą 
žmonai DALIAI, dukra i KRISTINAI, s ū n u i ALGIR-
DUI, broliui i r visiems a r t imies iems . 

Clevelando ateitininkai 

CLASSIFIED GUIDE 

PENKIASDEŠIMT DVIEJŲ IR TRISDEŠIMT 
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTYS 

Mokytojai A.tA. JUSTINAS ir 
PAULINA JANKEVIČIAI 

Balsai tie iš Anapus, 
Balsai taip artimi, 
Tegul jie aidi amžiais 
Džiaugsmu ir viltimi' 

L. Andriekus 

Brangus, nepamirštami, su meile prisimenami Tėvai, 
džiaukitės Viešpaties Namuose! 

Sv. Mišios už a.a. Justiną ir a.a. Pauliną bus aukojamos 
sausio, jų mirties mėnesio, 25 d., šeštadienį, Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje 9:30 vai. ryto. Velionis prisimenantieji prašomi už 
juos pasimelsti. 

Dėkinga už visa, kas manyje geriausia, duktė Nijolė, 
žentas Vladas ir anūkė Dovilė. 

REAL ESTATE REALESTATE 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Phoenix, AZ 

LIETUVIŠKA E G L U T Ė 

Arizonos Lietuvių Bendruo
menė gražiai atstovavo Lietuvai 
Tarptautiniame eglučių festiva
lyje, kuris per visą gruodžio 
mėnesi kasmet vyksta Valley 
National Banko patalpose, 
Phoenixo miesto centre. Šiais 
metais lietuviška eglutė buvo 
ypačiai įdomi , nes visi 
šiaudinukai buvo padaryti iš 
tikrų, na tūra l ių šiaudų. Šį 
darbą labai kruopščiai ir meniš
kai atliko Ona Adomaitienė. 
Savo originalumu ir grožiu 
eglutė susilaukė visų lankytojų 
ir spaudos išskirtinio dėmesio. 

K Ū Č I O S 

Nors P h o e n i x o Lie tuv ių 
katalikų misiją sudaro nedidelė 
grupė žmonių, š i emet vėl 
pavyko suruošti gražias Kūčias, 
kurios praė jo j auk io j e ir 
maldingoje nuotaikoje. Visi 
buvo p a t e n k i n t i , tu rėdami 
progą k a r t u p r a l e i s t i šią 
prasmingą, tradicinę šventę. 
Kūčių patiekalų paruošimui va
dovavo misijos komiteto narės: 
Ona Mieželienė, Sofija Narkie-
nė ir Viktorija Zakarienė. Sta
lus gražiai ir skoningai papuošė 
Aldona Morkienė. 

P A S I Ž Y M Ė J Ę S 
F O T O G R A F A S 

Jau keleri metai , kaip savo 
meniškom n u o t r a u k o m vis 
plačiau pas i re i šk ia l ietuvių 
ki lmės fo togra fas E d u a r d 
Užumeckis, gevenas Tempe, Az. 
įsigijęs Arizonos valstybiniam 

universitete magistro laipsnį iš 
„Fine Arts in Photography", 
šiuo metu jis yra nespalvotų 
fotografijų instruktorius Mėsa 
Community College. 

Po visą Ameriką dalyvauda
mas įvairiose nuotraukų paro
dose, Užumeckis yra užsitar
navęs aukštų žymeniu, įskai
tant ir 1990 metais gautą 2-rą 
vietą iš Eastman Kodak Color 
Excellence varžybų. Jo darbai 
taip pat yra išstatyti didžiosiose 

Arizonos meno galerijose bei 
muz ie juose . P e r n a i spa l io 
mėnesį j i s turėjo Phoenixo 
kolegijos patalpose savo nuo
t raukų parodą, kuri tęsėsi 3 
savai tes i r susi laukė labai 
aukšto įvertinimo iš šios srities 
žinovų. 

Užumeckis didžiuojasi savo 
kilme ir kiekviena proga daly
vauja lietuviškuose susibūri
muose, padarydamas gražių ir 
vertingų nuotraukų, kurios kar
t a i s pasirodo ir l ietuviškoj 
spaudoj. 

Vikt . Z. 

GREIT 
PARDUODA 

%* 4 
RE/MAX 

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

- * • 

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

m - I H 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. K»dzJ« Av«., 
Chlc«90, 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 agantal kalba l ietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

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 

Gntuiv, 

•R: • • = £ < f i % 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chkago, II 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100, res 312-778-3971 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Realtor 

Irsna Bllnstrubfsnė. 
Realtor Assoc 

Nuosavybių pardavimas. Income Ta\. 
5953 S. Kadzls Ava. 

Tai. 436-7878 

UGnMK 

MISCELLANEOUS 

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

Tol 376-1882 ar 376-5996 
10%_20°'o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* Weat 95th Strat 
Tai. - (708) 424-8854 

(312) 581-8654 

KMIEC1K REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

Lietuvių Montesson Kriaučeliūnų vardo Vaikų namelių auklėtiniai stropiai 
dirba mokyklėlės kieme, norėdami, kad vasario 23 d. Madų parodoje gerai 
pasirodytų. 

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

Turiu Chicigos miesto letdimą Dubu <r 
užmiesty Dirbu greitai. Garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą A N T A N U I RAZMAI ir 
broliui KAZIMIERUI su šeimomis . 

K. P. Mažrimai 

Ausų apsilankymas Jūsų namuos* 
ums sutelks malonumą! Mes remon-
uojame vandentiekį, kanalizaciją, dažome 
ir dažome dekoratyviai), tvarkome aptinką, 
<ambarius. perstatome baldus. Nuvešim 
pas daktarą, atvesime pietus. Skambinkite 
dieną ar naktj: 312-47S-1S23 

Parduodu 2 kamb. butą Vilniu
je). Kreiptis: Lartoa (San Fran-
cisco) 415-750-1468 arba So
fija (Vilnius) 41-52-32 

FOR RENT 

Išnuomojami butai įvairių kainų. 
First Rata Raal Eatata 

Aušra Padalino 
Tai. 312-7S7-24O0 

IEŠKO DARBO 

55 m. Ilatuv* laiko darbo prie 
vaikų, ligonių ar senelių. Turi 
rekomendacijas. 

Skambinti : 708-554-9450 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 
* 

Visų telefonas: 708-974-4410 

BARTKUS CONSTRUCTION 
Vonios, virtuvės, priestatai, 
raštinės, dažymas. Turiu leidi
mą ir apdraudą. 

Tai. 708-480-2593 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN !NVĘ_S7MEN^~ 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71 st Street 
C hicago. Illinois «*2V 

l-<312)-476-234!> 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 604r^ 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių namai Ch icago je ir p r i emiesč iuose . 
V i s u s laidotuvių n a m u s galite pas iekt i 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

• 1 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. sausio mėn. 23 d. 

x J A V LB Švietimo taryba 
pradėjo naują trejų metų ka
denciją. Pirmininkė Regina 
Kučienė sušaukė sausio 11 d. 
posėdį, kur naujieji ir antrą 
kadenciją pradedantieji turėjo 
progą susipažinti, pasidalinti 
mintimis ir žiniomis, pasikeisti 
nuomonėmis. 

x Šiais metais baigiančių 
a u k š t e s n i ą s i a s mokyklas 
jaunuolių tėvai kviečiami susi
rinkti Lietuvių centre Lemonte 
šį sekmadienį, sausio 26 d., tuoj 
po 11 vai. šv. Mišių. Visus tė
velius ir senelius kviečia Lietu
vių Moterų federacijos klubo 
valdyba, nes tai bus proga tarp 
savęs geriau susipažinti ir pa
bendrauti. Laukiami visi. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė 
kviečia visas gailestingąsias se
seris (nurses) ir vyresnes 
studentes dalyvauti Valentino 
dienoje nursių pobūvyje 
sekmadienį, vasario 9 d., nuo 11 
vai. ryto iki 2 vai. po pietų. 
Reikia tik iš anksto rezervuotis 
vietas tel. 312-471-5687 iki va
sario 3 d. 

x Marijos aukšt . mokyklą 
1989 m. baigusi Margo Walsh iš 
Šiaurinės Central College gavo 
laišką, kad ji laimėjo antrą vietą 
slidinėjime. Galutinis varžybos 
bus lapkričio 2 d. Davenporte, 
IA. 

x Švietimo t a r y b a palaiko 
artimus ryšius su Lietuvos 
Respublikos kultūros ir švie
timo ministerija, ypač su Aud-
i ium Antanaičiu. Iš ministerijos 
gaunamos informacijos apie 
įvairius projektus, konkursus, 
stovyklas ir pan., apie kuriuos 
norima informuoti JAV litu
anistines mokyklas. Pasikei
čiama leidiniais ir kitokia švie
timo medžiaga. 

Antanas Urbonas iš To
ronto, Kanada, pratęsė prenu
meratą, o „Draugo" paramai 
pridėjo 40 dol. ir kitą 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. A. Urboną skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
aukas labai dėkojame. 

x J u o z a s Mikonis , Rich-
mond Hts., Ohio, „Draugo" 
rėmėjas daugelį metų, pra
tęsdamas prenumeratą ir vėl 
parėmė dienraštį 20 dol. auka ir 
kitą 20 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. J. Mikonį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už aukas dėkojame. 

x Vytautas Landsbergis , 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos pirmininkas, atsiuntė spe
cialų sveikinimą prof. dr. Jonui 
Račkauskui, pasiekusiam 50 
metų amžiaus. Sukaktuvinin
kui Lietuvos vardu dėkoja už jo 
darbus Lietuvai, ypač už 
pasiaukojimą Lietuvių studijų 
ir tyrimo centrui. Prof. J. 
Račkausko gimimo sukaktis 
buvo paminėta sausio 20 d. 

x Sonata Deveikytė-Zubo-
vienė kartu su vyru Roku Zubo
vu. M. K. Čiurlionio dukters 
vaikaičiu, skambina Chopin'o ir 
Debussy kūr inius Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
sekmadienį, sausio 26 d., 3 v. 
p.p. Visi maloniai kviečiami at
silankyti. Po koncerto vaišės. 

x Literatūros Mylėtojų Tal
ka primena rėmėjams, neatsily
ginusiems už novelių rinkinį 
„Gyvenimo dulkės", siųsti savo 
paramą nauju Talkos adresu: 
2310 Via Francisca, Apt. T, 
Carlsbad, CA 92008. Paramos 
čekiai įnešami į Knygų Fondo 
sąskaitą būsimajai A. Norimo 
kūrybai spausdinti. 

x Broliai Trejoniai Petras, 
Romas, Pranciškus ir Stasys su
daro „Jonio" ansamblio pa
grindą. „Jonis" koncertavo ryti
niame pakraštyje, o vasario 2 d. 
3 vai. p.p. koncertuos Jaunimo 
centre. Koncertą rengia Margu
tis ir JAV LB Socialinių reika
lų taryba. 

x Larisa Bronišaitė su sesu
te Krista, Rūtos Gustaitės 
Meyer dukrelė, trečios kartos 
lietuvaitė, gražiai kalba lietu
viškai. Ji su sesute jau aplankė 
Lietuvą ir grįžus parašė gražų 
apie Lietuvą reportažą, kuris 
buvo atspausdintas Kristos gim
nazijos laikrašty. Larissa, gabi 
studentė, per 3 metus baigė 4 m. 
kursą Tellahasse universitete/ 
pagrinde paėmusi political 
Science B.S. Jos ateities svajonė 
— įsigyti magistro laipsnį, dirbti 
Jungtinėse Tautose ir padėti 
Lietuvai. 

x Step. Karvelis nuoširdžiai 
atsiprašo ir dėkoja jį sveikinu
siems su šventėmis. Atsakyt 
negali, nes beveik nevaldo 
abiejų rankų. 

x Muz. Ričardas Šokas pri
ima užsakymus groti pobū
viams ir pokyliams salėse ir 
mažesnio pobūdžio renginiuose 
su šiems renginiams pritaikin
tais muzikos instrumentais bei 
dainomis. Reikalui esant dėl 
informacijų galima skambinti 
312-737-0235. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI P A " 

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

(sk) 

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

(sk) 

praleisti sekmadienio popietę, 
pabendrauti su savo pažįs
tamais, sočiai pavalgyti pietus 
ir pasigėrėti puikia programa. 
Veiks turtingas laimės šulinys. 
Visas pelnas skiriamas „Vaikų 
namelių" ir „Žiburėlio" mokyk
lėlių išlaikymui. Dėl stalų rezer-
vacijų prašome skambint i 
Aldonai Weir (708-953-0510). 
„Žiburėliui'' arba Asta Hannan 
(312-436-0370) „Vaikų name
liai". Iki pasimatymo! 

Gailė Leipienė 

HUMANITARINĖ 
PAGALBA LIETUVAI 

Lietuvių Moterų federacijos Chicagos skyriaus nauja valdyba. Iš kairės sėdi: Stasė Burokienė, 
pirm. Aleksandra Likanderienė, Albina Paškienė; stovi: Gailutė Valiulienė, Gražina Vaičaitienė 
ir Juzė Ivašauskiene 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Lietuvis ūk in inkas 26 m. 
norėtų susirašinėti su išeiviais, 
turinčiais žinių apie JAV žemės 
ūkį ir techniką. Rašyti: Kęstas 
SeKenis. Aušros g-vė 7, Kre
tingalė, Klaipėdos raj., Lith-
uania . 

(sk) 

x Polikait is Accounting & 
Tax Service pildo pajamų ir ki
tų įvairių mokesčių fo*-nas. 
Reikalui esan t atvyksta į 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, accountant , tel . 
708-371-2184. 

(sk; 

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

(sk) 

„ŽIBURĖLIO" 
MOKYKLĖLĖS VEIKLA 

Mokyklos vedėja Dana Dirvo-
nienė kartu su pagelbininkėmis 
Violeta Karaliene ir Dainora 
Stelingyte paruošė įspūdingą 
Kalėdų Eglutės pasirodymą. 
Trejų, ketverių ir penkerių 
metų vaikučiai linksmai su 
noru deklamavo lietuviškus 
eilėraščius. Vaikučių balseliai 
skambiai giedojo kalėdines gies
mes ir parodė tėveliams pradinį 
tautinių šokių sugebėjimą. Net 
Kalėdų Senelis apsilankė, 
atnešdamas visiem „Žiburėlio" 
mokiniams po žaisliuką ir 

x P a l a n g o s sana to r i jos 
„Jūratės" bibliotekos vedėja L. 
Turauskaitė rašo, kad gavo pri
siųstas knygas bei žurnalus. 
„Iki Vilniaus siunta atkeliavo 
gana greitai, bet iš Vilniaus į 
Palangą — daugiau kaip 2 mė
nesius, mat, pabrangus kelio
nėms, retai tenka ten važiuoti". 
Bibliotekos vardu dėkoja JAV 
Lietuvių Bendruomenei, apmo
kėjusiai persiuntimą iš 
„Dovana Lietuvai" fondo. 

x „Aušra", Lenkijos lietuvių 
leidinys, Nr. 10, išėjo iš spaudos. 
Šiame numeryje rašoma apie 
buvusius kadaise rinkimus, 
apie lietuvių gyvenimą, perse
kiojant lenkams, ir laisvai gyve
nant Punske ir kt. Redaguoja A. 
Sitarskienė su kolegija. 

x Klaipėdietis 52 m. norėtų 
s u s i r a š i n ė t i su panašaus 
amžiaus moterim arba šeima ir 
pasikviest ją/juos paviešėt 
Lietuvoje savo namuose. Rašyti: 
Ant . J u o d y s , Biržų 139, 
Klaipėda 9, 235809, Lithu-
ania. 

(sk) 

x Vienintelė kompani ja 
laiku pristačiusi visus kalė
dinius s iunt inius, Balt ia 
Express, kaip ir kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį, 
sausio 26 d., priiminės siun
tinius Lietuvių centre Le
monte nuo 9 vai. ryto. Siųskite 
viską — nauja ir naudota. Tel. 
1-800-SPARNAI, 1-800-772-
7624. 

(sk) 

lietuvišką knygele. 
Po pasirodymo tėvai pasivai

šino prie tradiciškai paruošto 
Kūčių stalo. Vaikučiai valgė 
prie savo įprastų staliukų, kur 
jie gražiai sukalbėjo poterėlius 
ir mandagiai kartu pavalgė 
Kūčias. Visi smagiai praleido 
rytą. Pasibaigus Eglutės pro
gramai, tėveliai ir vaikučiai 
skirstėsi namo pakilia kalėdine 
nuotaika. 

Lapkričio pradžioj „Žiburėlio" 
Montessori mokyklėlė priėmė 
naują asistentę Dainorą Ste
lingyte. Dainora neseniai at
vykus iš Lietuvos su pasi
ruošimu muzikos mokytojos sri
ty. Tikimės, kad jos muzikiniai 
gabumai, puiki lietuvių kalba 
ir, bendrai, jos entuziazmas pa
dės ugdyti šitas ypatybes mūsų 
vaikučiuose. 

Taip pat lapkričio mėnesį 
Amerikos Lietuvių Montessori 
draugija kartu su „Žiburėliu" 
surengė paskaitą apie vaikų 
kūrybingumą. Regina Burnett, 
autorė „Let Out the Sunshine — 
A Montessori Approach to Crea
tive Art Work". skaitė paskaitą 
apie jos atradimus šioj srity. 
Buvo įdomu sužinoti iš pavyz
džių, kad vaikučių kūrybin
gumas vystosi maždaug taip pat 
visose kultūrose ir •kraštuose. 

x „Kalba Vilnius". Klausy
kite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas. 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x 55 SVARŲ MAISTO siun 
tinys yra pats mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus, 
kruopos, kava, cukrus ir kt. 
produktai - $85. 22 SVARAI 
vien tik mėsos gaminių — $85. 
Transpak, 2638 W. 69 St., Chi
cago IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— A. a. Juozas Klimavi
čius, 89 metų amžiaus, mirė 
Montrealy. Iš Aušros Vartų 
bažnyčios buvo palaidotas Notre 
Dame des Neigęs kapinėse. Liū
di dvi dukterys su šeimomis, dvi 
seserys, du broliai ir daug 
giminių ir artimųjų Lietuvoje. 

— Elena ir Vaclovas Ker-
beliai per Kalėdas Montrealyje 
atšventė vedybų 50 metų su
kaktį. Buvo gauta daug sveiki
nimų iš Kanados ir Lietuvos. 

Regina Burnett davė idėjų, kaip 
mes ̂ tėveliai, geriausiai galime 
ugdyti kūrybingumą mūsų na
muose. 

Gruodžio pradžioj įvyko „tėvo-
vaiko" vakaras. Šį vakarą tė
veliai atvažiavo po darbo 
valandų su vaikučiais į „Žibu
rėlio" klase. Vaikučiai su entu
ziazmu rodė savo tėveliams, ką 
jie dirba mokyklėlėje. 

Sausio 27 dieną prasideda 
Lemonto „Žiburėlio" mokyk
lėlės antras semestras. Mokyk
lėlė veikia 5 dienas į savaitę. 
Tėvai gali pasirinkti rytinę pro
gramą (8:30 - 11:30), pratęstą 
rytinę programą (8:30 — 1:30), 
popietinę programą (12:00 -
3:00) arba pratęstą popietinę 
programą (10:00 - 3:00). „Žibu
rėlio" mokyklėlė bus atidaryta 
pavasarį apžiūrėjimui. Kvie
čiame visus tėvelius, kurių vai
kučiams suėjo ar sueis treji 
metukai,paskambinti į „Žibu
rėlį" pasitarti dėl apžiūrėjimo ar 
dėl registracijos. 

„Žiburėlio" tėvų komitetas, 
kartu su Marąuette Parko „Vai
kų namelių" tėvų komitetu jau 
pradėjo ruoštis šių metų madų 
parodai, kuri įvyks vasario 23 
dieną, sekmadienį, elegantiškoj 
Lexington House salėje. 
Kviečiame visus ateiti, smagiai 

Jurgis Lendraitis, Lithuanian Mercy Lift atstovas, kalbasi su kongr. H. Fa 
well, aptardami pagalba Lietuvai. 

Paskutinių poros metų ypa
tingos įtampos Lietuvoje laiku 
Chicagos priemiestyje Lemonte 
įsisteigė Lithuanian Hotline, 
kad krizių metu galėtų in
formuoti publiką apie įvykius 
Lietuvoje ir planuojamą akciją 
čia. Ta veikla išsiplėtė ir apėmė 
Mercy Lift. Skubiai suor
ganizuota grupė, daugiausia iš 
jaunesnės kartos, išvystė efekty
vų veiklos planą — palaiko 
ryšius su didžiosiomis vaistų 
bendrovėmis ir jų suaukotus 
vaistus siunčia į Lietuvą, 
įstengė įjungti ir JAV valdžią į 
savo darbus. Gaunami padėkos 
laiškai iš pavienių asmenų ir iš 
gydytojų. Ryšiai palaikomi su 
sveikatos ministeriu Oleku ir už 
vaistus gaunama atskaitomybė. 
Sausio 22 dieną išėjo 20 kon
teineris, sveriantis daugiau 
kaip 20,000 svarų. Jame buvo 
ne tik vaistai, bet ir keletas 
šimtų svarų suaukotų medi
cinos knygų. (Kiek žinau, Lietu
voje labai vertinama „Physi-
cian's Desk Reference".) 

Yra ruošiamasi iš Michigan 
State nusiųsti amerikiečius 
„plastic surgeons", kurie patys 
Lietuvoje padirbtų ir pamokytų 
lietuvius daktarus. Ypatingas 
dėmesys būtų kreipiamas į Čer
nobylio aukas — kūdikius, 
gimusius su plaukais, den
giančiais virš 80% kūno. Taip 
pat stengiamasi surinkti in
strumentus, kad būtų galima 
įrengti kliniką, kurioje dirbtų 
keturi amerikiečiai daktarai iš 
Californijos. Tokia klinika būtų 
tinkama bazė ir kitai nuvyku
siai užsienio medikų grupei. 
Daktarai patys padengtų savo 
kelionės išlaidas. Nenuilstantis 
energingasis Jurgis Riškus 
aiškina, kad už aštuonis tūks
tančius dolerių Mercy Lift 
įstengia persiųsti milijono dole
rių vertės suaukotų vaistų. 

Tokiems tikslams paremti yra 
susidaręs komitetas — Birutė 
Augaitienė — pirm., Irena 
Blinstrubienė, Joan Nemickie-
nė, Rita Kisielienė, Austė Vy-
gantienė, Marytė Nemickienė ir 
Indrė Tijūnėlienė. Gegužės 
antrą dieną planuojamas atmin
tinas vakaras — plauksime Mi-
chigano ežeru Odyssey laivu. 
Užsakytas visas laivas, kad 
būtų smagu praleisti vakarą 
nesivaržant. Pirmame aukšte 
orkestras gros šokiams, an
trame lydės pianino tonai. 
Apranga puošni. Vaka
rieniaujant nakties tamsumoje 
žibės Chicagos pakrantės švie
selės, o išėjus ant denio,,glostys 
švelnus pavasario vėjelis. Prie 
stalų bus galima sutalpinti po 
aštuonis asmenis. 

Artėjant įvairioms progoms 
bei šventėms, s tengiamės 
art imiesiems pr i ta ikyt i 
tinkamą dovaną. Ne viena 
šeima jau įpratusi tokioms pro
goms užsakyti lietuviškos spau
dos prenumeratą arba knygą ar
ba solenizanto vardu paaukoti 
lietuviškiems reikalams. Tai 
graži tradicija, suteikianti malo
numą gerbiamam asmeniui ir 
tuo pačiu paremiant kilnų 
tikslą. Praleisti vakarą apsup
t iems muzikos garsų ant 
ramaus ežero bangų būtų ne 
vienam puiki dovana, o 
Lietuvos žmonėms didelė 
nauda. 

I tokį vakarą siūloma 
pasikviesti ne tik lietuvius, bet 
ir kitataučius. Galima net 
prašyti bendrovės, kad užsakytų 

— Lietuvių Bendruomenės 
Winnipego apylinkė surengė 
pamaldas ir pakvietė latvius ir 
estus dalyvauti ekumeniniam 
minėjime Pabaltijo laisvės 
dieną. Pamaldas Šv. Kazimiero 
bažnyčioje laikė prel. J. Ber-
tašius, pamokslą pasakė latvis 
prof. dr. E. Grislis. Timmerma-
no rūpesčiu buvo nuo pabal-
tiečių vėliavų nuristi juodi 
kaspinai, nes jau Pabaltijo vals
tybės yra laisvos. Timmer-
manas tarė visiems pritaikytą 
žodį, latvių vardu kalbėjo K. Ra
dauskas, estų — K. Irwin. 

stalą savo direktoriams bei dar
bininkams. Praeitų metų įspū
dingas pr iėmimas Field 
Muziejuje dar daugelio kita
taučių gražiai prisimenamas. 
Įtraukime ir juos į mūsų lab
daros darbus. Sudarykime jiems 
vėl progą pabendrauti su lietu
viais gražioje aplinkoje, pare
miant lietuvių tikslus. Mercy 
Lift nariai yra dėkingi už 
visuomenės visokeriopą 
pagalbą, be kurios Lietuvos me
dicina būtų žymiai skurdesnė. 

Indrė 

LIETUVIŲ LABDARIŲ 
SĄJUNGOS VEIKLA 

Siamo dvynės Vilija ir Vitalija 
po sėkmingos operacijos 
lapkričio 26 d. grįžo į Lietuvą. 
Mergaitės susi laukė daug 
dėmesio ir pagalbos iš Labdarių 
Sąjungos narių. Lapkričio 
mėnesį Labdarių sąjunga pa
skelbė maisto vajų. Skelbimas 
buvo išspausdintas „Drauge". 
Išsiuntėme 500 dol. vertės mais
to produktų siuntinį: riešutinio 
sviesto, kakavos, aliejaus, sal
dainių. Gaila, kad nelabai daug 
žmonių atsiliepė į šį kvietimą. 
Matyt, daugelis siunčia siun
tinius giminėms ir pamiršta 
tuos, kurie giminių neturi. 

Labdarių sąjunga pirmoji pra
dėjo siųsti vaistus į Lietuvos li
gonines, pirmoji ėmė rūpintis 
sergančių Lietuvos žmonių 
gydymu JAV. Dabar šią misiją 
perėmė „Lithuanian Mercy 
Lift" ir „Vaikų viltis", o Lab
darių sąjunga daugiau dėmesio 
ėmė skirti Lietuvos gydytojų 
stažavimui JAV. Manome, kad 
naudingiau minėtus gydytojus 
apmokyti, aprūpinti reikiama 
aparatūra, negu kviesti pa
cientus gydytis Amerikoje. Kita 
Labdarių sąjungos stipendi
ninkė, atvykstanti stažuotis,Eg-
lė Kazlauskaitė, vaikų okulistė 
iš Vilniaus, kurios tėvas, žymus 
kalbininkas, buvo nužudytas 
komunistų prieš 20 metų. 

Sausio 12 d. Lemonte Lietuvių 
centre , Labdarių sąjunga su
rengė koncertą. Dainavo solis
tė Raimonda Partikaitė, akom
panavo muzikas Saul ius 
Palionis. Įdomiai ir išradingai 
koncertą pravedė Rima Sid-
rienė. Džiugu, kad salė buvo 
pilna žmonių, kad buvo su
rinkta aukų. 

Labdarių sąjunga sveikina 
savo sekretorę Reginą Šaulienę, 
kuri 1991 m. gruodžio 1 d. 
susilaukė sūnelio. 
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