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Paskutinės pastangos 
išlaikyti respublikų 

sąjungą 
Naujas Gorbačiovo nepasisekimas 

Maskva . Lapkričio 25. — 
Reuterio pranešimu, prezidento 
Gorbačiovo pastangos išlaikyti 
kartu likusias Sovietų respub
likas, susilaukė didelio nepa
sisekimo praėjusį pirmadieni, 
kai septynių respublikų vadai 
nesutiko pasirašyti galutinio 
teksto tos sutarties, dėl kurios 
buvo susirinkę daug kartų. 
Susirinkę respublikų atstovai 
nutarė galutinio teksto priė
mimą siųsti atgal savo parla
mentams iš naujo aptarti. 

Iš 12 respublikų, tik septynios 
dalyvavo, o svarbiausia, kad 
Ukraina iš viso nedalyvavo 
šiame pasitarime. Manoma, kad 
tokia unija, kurios dar norėjo 
Gorbačiovas, nebebus įmanoma 
sudaryti. Sutarties tekste buvo 
įrašyta pastraipa, kad tos res
publikos dalyvauja dar sąjungo
je, kuri implikuoja ir politinę 
vienybę, nors pagrindiniai 
punktai kalba apie ekonominę 
sąjungą. Nežiūrint visų pastan
gų išlaikyti nesugriuvusią 
sąjungąir jau daug teisių per 
leidžiant respublikoms, tačiau 
tai nebepatenkino tų respubli
kų, ypač kad Rusijos Respubli
ka, Jelcinui vadovaujant, gauna 
vis daugiau ir daugiau teisių, o 
Ukraina iš viso paneigė tokios 
unijos reikalingumą. 

Detalės neskelbiamos 
Sovietų prez. Gorbačiovas pa

sirodė televizijoje ir pats 
pranešė apie susidariusią naują 
krizę, vis dar ragindamas 

išlaikyti valstybę. Tač i au 
Gorbačiovas atsisakymo detalių 
neaiškino klausytojams, nors 
„Tassas" paskelbė, kad tos 
sutarties tekstas bus atspaus
dintas spaudoje. „Tassas" taip 
pat pranešė, jog Gorbačiovas 
manąs, kad sutartis bus iš nau
jo perž iūrė ta ir p a r u o š t a 
pasirašymui dar šiais metais. 
Bet „Tassas" paskelbė, kad 
paskutinę minutę buvo sutarta, 
jog Sovietų prezidentas bus 
renkamas populiariu žmonių 
balsavimu. Tad. jei Gorbačiovas 
nutartų kandidatuoti, jis pirmą 
kartą susidurtų su viešais rinki
mais. Pirmadienio susitarime 
dar buvo susitarta, kad Sovietų 
prezidentas yra kartu ir vyriau
sias visų karinių pajėgų vadas 

Bus nauja konst i tuci ja 
Šiame pasitarime buvo nusis

tatyta, kad keičiamas pavadi
nimas iš „Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos" į „Suve
renių valstybių sąjungą". Taip 
pat turi būti pakeista ir tebeeg
zistuojanti konstitucija. 

Pranešama, kad praktiškai 
Rusijos prez. B. Jelcinas ir jo 
vyriausybė jau kontroliuoja visa 
Sovietų ekonomiją. Pirmadienio 
svarbiame pasitarime dalyvavo 
Rusijos, Gudijos, Kazachstano. 
Kirgizijos, Tadžikistane. 1 
menijos ir Uzbekistano respub
likų vadai. Nedalyvavo Ukraina, 
Armėnija, Gruzija. Moldavija ir 
Azerbaidžanas. 

Priimtas į Europos 
transporto tarybą 

Vilnius. Lapkričio 26 d. (Elta) 
— Lietuvos Respublikos susisie
kimo ministras Jonas Biržiškis 
buvo išvykęs į Paryžių, kur 
dalyvavo Europos transporto 
ministrų konferencijoje. Lap
kričio mėnesį į Europos vals
tybių transporto ministrų ta
rybą asocijuotu nariu priimtas 
ir Lietuvos susisiekimo minis
tras. Dalyvavimas šioje tarybo
je duoda teisę respublikos 
transporto darbuotojams įstoti į 
t a r p t a u t i n e s organizacijas, 
operatyviai gauti kvalifikuota^ 
konsultaciją. Taryba, kurios 
posėdžai vyksta du kartus per 
metus, svarsto prioritetų sutei
kimą vienai ar kitai sričiai. 

Pabaltijo reikalai 
Tokijuje 

Vilnius. Lapkričio 25. (Elta) 
— Lietuvos Respublikos minis
t ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius Didžiojo septyneto 
šal ių Tarybos pirmininko 
Noboru Takašita kvietimu išvy
ko į Tokiją. Didžiojo septyneto 
ta rybos sesijoje ke t inama 
apsvarstyti priemones, kaip pa
spartinti ir padėti įgyvendinti 
reformas Rytų Europoje. Bus 
kalbama ir apie padėtį Baltijos 
valstybėse, kurioms šiame 
forume atstovaus Lietuva, bei 
apie situaciją Sovietų Sąjungoje. 
Lietuvos Respublikos ministras 
pirmininkas įvertins padėtį 
Lietuvoje, pereinant į laisvąja 
rinką, santykius su SSRS ir 
Vakarų valstybėmis. 

Gediminas Vagnorius taip pat 
susitiks su Japonijos vadovais, 
kitų- išsivysčiusių šalių 
oficialiais atstovais. 

strateginius transporto plėtros 
klausimus, skirsto krovinių 
pervežimo automobiliais kvotas. 

Konferencijos dienomis minis
tras Jonas Biržiškis susitiko su 
stambių Europos bankų, trans
porto, verslininkų, s ta tybos 
firmų atstovais. Su Rotšildo 
banko atstovu Patrice Mounier 
ir Italijos firmos „Itaiimapian-
t i " a t s tovais p a s i k e i s t a 
nuomonėmis dėl tarptaut inio 
aerouosto Lietuvoje statybos. J ų 
siūlymas: prancūzai projektuo
ja, italai stato. Rotšildo bankas 
teikia finansine paramą. Steve 
Morelle, vienos iš 10 stambiau
sių frachtavimo kompanijų įkū
rėjas, pateikė rekomendacijų, 
kaip organizuoti Kla ipėdos 
uosto rekonstrukciją. 

Vilniuje spalio 30 d. naujos palaimintojo vyskupo Jirgio Matulaičio bažnyčios vietoje, vyskupas 
•Juozas Tunaitis pašventino ir i pamatą įmūrijt ertinj akmenį. Iškilmėse dalyvavo daug 
kaimyninių parapijų kunigų, vyriausybės bei miet valdžios atstovai, Virsuliškių. Justiniškių 
ir Pašiliečių rajonų žmonės, o ypač daug jaunimo 

Pasirašyti ekonominiai susitarimai 
Vilnius . Lapkričio 26 d. (Elta) 

— Azerbaidžanas, Kirgizstanas 
ir Tadžikistanas — pirmosios iš 
buvusių SSRS respublikų, su 
kuriomis Lietuva pasirašė eko
nominio bendradarbiavimo susi
ta r imus . 

..Mums pavyko išlaikyti šių, 
į p a b a i g ą e i n a n č i ų metų 
ekonominių savitarpio santykių 
lygį, — pareiškė susitarimų 
pasirašymo Lietuvos Respubli
kos delegacijos vadovas Eko
nomikos ministras Albertas Ši
mėnas. Prekybos mainų lygis 
skaičiuojamas rubliais. Tačiau 
?alys susitarė dėl savitarpio 
n n t y k m taktikos jeigu viena iš 
š a l i ų pe r e i t ų p r i e savo 
valiutos". 

Bus „Via Baltica" 
Viln ius . Lapkričio 22 (Elta). 

— Vilniuje prasidėjo pasita
r imas dėl t a r p t a u t i n ė s ma
gistralės ,,Via Bal t ica" tiesi
mo. Kar tu su Lietuvos valsty
binės automobilių kelių direkci
jos darbuotojais jame dalyvau
ja kolegos iš Latvijos, Estijos, 
Lenkijos ir Suomijos. 

T a r p t a u t i n i s au tomobi l ių 
kelias „Via Baltica*' sujungs 
Es t i ją , Latvi ją , L ie tuvą . 
Šiaurėje trasą pratęs jūros kelto 
Talinas-Helsinkis linija. Pietuo
se, Lietuvoje, prie Kalvarijos 
kelias kirs Lietuvos-Lenkijos 
sieną, pasiekęs Varšuvą susi
jungs su t ranseuropine magis
t ra le TEM. 

Kelio t iesimas pareikalaus 
didelių lėšų, gerai koordinuotos 
su in teresuotų šalių veiklos. 
Šiame pasitarime ir nagrinėja
mi automagistralės „Via Bal
tica"* finansavimo, tiesimo in
frastruktūros klausimai . 

Tadžikistinas tieks spalvo
tuosius metalus, f-dvilnę, že
mės ūkio mašinas ir jų at
sargines dalis. Lie ava mainais 
— polietileno plėve . popierių ir 
ka r toną , žuvi^ ir žuvų 
produkciją, plataus vartojimo 
prekes. Iš Azerl įdžano bus 
teikiami vamzdžia ir aliuminio 
lakštai, tepalai, automobilių 
padangos , vyn i s . va is ia i , 
medvilnių aliejus. Lietuva savo 
ruožtu tieks elekrotechnikos 
įrengimus, stakle> ir įrankius, 
skalbimo mašina^, lengvosios 
pramonės gaminius, veislinius 
gyvulius, žuvų prrdukciją. Kir-
gistanui Lietuvą patieks 50 
milijonų rublių vertes produkci
jos, gaus mūsų lengvajai pramo
nei labai reikalingom vilnos, 
kitos produkcijos. 

Maskva kviečia 
derėtis 

Vilnius. Lapkričio 26 (Elta) — 
Toks ketinimas išdėstytas So
vietų Užsienio reikalų minis
terijos notoje, kurioje sakoma, 
jog Sovietų Sąjungos valstybinė 
delegacija siūlo Lietuvai pradėti 
konsultacijas dėl valstybinių 
derybų organizavimo artiiausiu 
metu. Notoje taip pat minimas 
ir visiems žinomas, tačiau iki 
šiol Lietuvai oficialiai nepra
neštas faktas, kad sovietų vals
tybinės delegacijos deryboms su 
Lietuvos Respublikos vadovu 
paskir tas ministras Eduar
das Ševardnadzė. 

— „Žalgirio" buvę net 26 
fubolininkai. kaip praneša Eltos 
žinių agentūra, pasitraukė i 
„pasaulį" ir sėkmingai žaidžia 
užsienio sporto klubuose. 

Lietuvo? Sauliai, kai 
siuntą iš Amerikos 

>av vadu pi* J Geču ir „Lietuvos aidų ' administratore, džiaus Ravę ka\ 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— J A V s e n a t a s priėmė 
nutarimą, kad Sovietų Sąjunga 
pradėtų nedelsiant išvesti savo 
kariuomenes iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos valstybių. Nuta
rime pareikšta, jog Sovietų dali
nių buvimas grasina Pabaltijo 
valstybių taikai ir nepriklau
somybei. Šios rezoliucijos 
autorius yra senatorus Orrin 
Hatch ir Utah vasltijos. Ši žinia 
gauta iš RFE/RL laidų. 

— Washingtone Senatas nu
balsavo 86 balsais prieš 8 išleisti 
iki 500 milijonų dolerių, pade
dant demontuoti Sovietų bran
duolinių ginklų arsenalą, kad 
tie ginklai nepatektų į teroristų 
rankas arba į trečiojo pasaulio 
diktatorių rankas. 

— Lietuvos ministras pir
mininkas a tvyko į Tokyo 
dalyvauti G-7 finansinių vadų 
pasitarime, kur jie diskutuos 
finansinę strategiją ryšium su 
Sovietų Sąjunga. Pasitarimo 
rezultatai bus slapti ir po 
pasitarimo nebus jokios spaudos 
konferencijos, pranešė Lietuvos 
radijas. Vagnorius susitiks ir su 
Japonijos vyriausybės vadais 
prieš grįždamas į Lietuvą. 

— Lietuva pradėjo diplo
matinius ryšius su NATO. 
Lapkričio 22 d. NATO išleido 
pareiškimą, skelbiantį diplom-
tinių ryšių užmezgima su 
Lietuvos Respublika, Kaip 
pranešė Vakarų žinių agen
tūros. Pareiškime pažymima, 
jog Lietuvos ambasadorius 
Adolfas Venckus prie Europos 
Bendruomenės yra atsakingas 
už tų ryšių įsteigimą. Taip pat 
Estijos Užsienio reikalų 
ministras Lennart Meri vizitavo 
Birusselį ir taip pat užmezgė 
ryšius su NATO. Latvijos Res
publika greitai taip pat pradė
sianti panašius diplomatinius 
ryšius. 

— J o n o V a i t k a u s ..Don 
Žuanas" bus matomas Las 
Vegas tarptautiniame festi
valyje, kuris skirtas Mozarto 
200-sioms metinėms paminėti. 
Į šį meno festivalį pakviesti 
žymiausieji Mozarto kūrinių 
at l ikėjai , operų ir filmų 
režisieriai. Festivalyje bus 
demonstruojamos ir Jono Vait
kaus filmas — opera ..Don 
Žuanas". 

— Lietuvoje, sumažėjus naf
tos tiekimui iš Sovietų Sąjun
gos, nuo lapkričio 27 dienos ben
zinas automobilių savininkams 
pradedamas pardavinėti pagal 
bendruosius talonus triskart per 
savaitę. Benzino norma —' 20 
litrų. Prekiaujama jau komer
cinėmis kainomis. Litras ben
zino A-92 kainuoja 4, o A-76 — 
3.5 rublio. 

Respublikos jau suverenios 
valstybės 

Nebėra Sovietų Sąjungos 
Maskva. Lapkričio 24. (UPI) 

— Paskutiniu metu yra daug 
įvairių ženklų, jog B. Jelcino 
vadovaujama Rusijos Respubli
ka yra pasiruošusi eiti gan rizik
ingu ekonominių reformų keliu, 
nežiūrint, ar kitos respublikos 
tam pritarms ar ne ir perimti 
daugelį centrinių institucijų. 

Praėjusį savaitgalį turėjo 
įsigalioti bendras prez. Jelcino 
reformų įsakymas, net sutin
kant mokėti Sovietų padarytas 
skolas Vakarų valstybėms, o tai 
re iškia , kad Rusija imasi 
aktyvios vadovavimo rolės 
įvesti reformoms, kai sužlugo 
centrinė vyriausybė po rugpjū
čio mėnesio perversmo. Trys 
mėnesiai jau praėjo, kai senieji 
komunistai bandė per imt i 
Kremlių, ir buvo šiaip taip 
sulipdyta ekonominė sutartis, 
kurios galutinis tekstas vis dar 
nesutartas. o tą sutartį turės 
pa tv i r t in t i t ų respubl ikų 
parlamentai, kurių vyriausybė 
sutiko ją pasirašyti. Bet svar
biausia, jog antroji didžiausioji 
respublika — Ukraina vis ją ig
noruoja, vis žada prisidėti, bet 
nepasirašo ekonominės sutar
ties teksto, o dėl politinės 
vienybės, kurios labai siekia 
prez. Gorbačiovas naujai 
„Suverenių valstybių unijai" 
dar reikia daug padirbėti. Šiuo 
metu sukliūta dėl respublikoms 
priimtino teksto redakcijos. 

De facto n e b ė r a sąjungos 
Centras yra beveik subank

ru tavęs ir vis spausd ina 
daugiau rublių. Metų gale daug 
ministerijų bus uždaryta arba 
bus Rusijos vyriausybės perim
tos. „Aš žinau, jog tai teisiškai 
sunku suprasti", pasakė Rusijos 
vyriausybės kalbėtojas spaudai 
Aleksiejus Uljukajevas, „bet de 
facto nebėra daugiau sąjungos. 
Liko tik tai tas, ką mes leidome 
Centrui — užsienio reikalus, 
gynybą, vidaus funkcijas, trau
kinių transportaciją — bet ir 
visa tai yra išlaikoma Rusijos. 
Visi kiti dalykai priklauso 
respublikoms". Rusijos Respub
lika turėsianti sutikti su cent
rine role ateityje. Tai nėra nau
jas Rusijos imperializmas, bet 
pripažinimas to, kad nei Rusija 
nei kitos respublikos nebegali il
giau laukti, bet turi pradėti vyk
dyti reformas. „Centrinė vy
riausybė įrodė savo nesugebė
jimą veikti", pasakė jis. „Laikas 
reikalauja akcijos, reikėjo susi
tarti su visomis respublikomis. 
Mes visai paprastai nebegalime 
dar laukti penkis mėnesius 
stabilizuoti rubliui. Viskas turi 
prasidėti čia, tik čia tegali būti 
greita akcija", aiškino spaudai 
minėtasis Rusijos atstovas. 

Jelcino veikla 
Jelcino programos esminis 

dalykas yra kaip nors įvesti 
finansinį pastovumą, sumaži
nant rublių perteklių, tačiau 
yra faktas, kad tik spausdinant 
naujus rublius tegalima paten
kinti atlyginimų išmokėjimus 

— St. Pe tersburgo meras 
Anatolijus Sobčiakas pranešė, 
kaip skelbia japonų žinių 
agentūra Kyodo, jog miestas 
maisto a tsargų t e tu r i tik 
kelioms dienoms. Jis pasakė, 
kad Pabaltijo valstybės ir 
Ukrainos respublika beveik 
visiškai n u t r a u k ė maisto 
tiekimą šiam miestui. Gruodžio 
15 d. čia įvedamos maisto kor
telės. 

kar iuomenei , kitos išeities 
valstybė nebeturi . Jelcinas 
pasiūlė tuoj panaikinti kainų 
kontrolę, įvesti naujus mokes
čius ir įvesti konvertuojamą 
rublį. 

Viceministrui pirmininkui 
Jegorui T. Gaidar yra pavesti 
ekonominiai Rusijos reikalai. 
Pats Jelcinas pasilaikė ministro 
pirmininko pareigas. Gaidar 
yra 35 metų amžiaus ekonomis
tas ir tik pradėjo eiti tas 
pareigas. J a m teko tartis su 
Septynių grupe — didžiosiomis 
i n d u s t r i n ė m i s valstybėmis 
praėjusią savaitę Maskvoje, 
kurių atstovai atvyko vietoje 
ištirti Sovietų Sąjungos krizę. 
Kai Cent ro vyriausybė ir 
daugelis respublikų nesiryžta 
daryti sprendimo, tai šis Rusi
jos naujasis ministras pažadėjo, 
kad Rusija bus pasiruošusi 
prisiimti visą buvusią sąjunginę 
skolą, jei tai bus reikalinga, ir 
grąžinti Vakarų valstybėms 70 
bilijonų ar daugiau dolerių. 

Komunika tas 
Pagaliau 7 respublikos ir 

Rusija sus i t a r ė uždaruose 
pasitarimuose, jog septynios 
didžiosios Vakarų valstybės — 
JAV. Kanada , Bri tani ja , 
Prancūzija, Italija, Vokietija ir 
Japonija sutinka, kad būtų dalis 
skolos mokama vėliau — kitais 
metais. Tačiau. įsidėmėtinas 
faktas, jog bendrame išleistame 
komunikate po pasitarimų, 
respublikos jau vadinamos 
„suvereniomis valstybėmis", ir 
tai reiškia, tylų pripažinimą 
t a r p septynių industr inių 
galybių, kad centr inė 
Kremliaus vyriausybė nebėra 
daugiau vadovaujanti jėga. 
Rusija darosi ta jėga ir ji 
pareikalavo, jog tos respublikos 
pačios tartųsi su Tarptautinių 
pinigų fondu, kad būtų pradėtos 
reformos. 

Rusijos vyriausybė labai gerai 
suprantanti pavojų bei riziką. 
J e i Rusi jai pavyks rublį 
padaryti pastovia valiuta, tai 
kitos respublikos galės taip pat 
turėti savo valiutą ir susidarys 
galimybė atnaujinti komerci
nius ryšius bei įmonių ir žemės 
ūkių privatizacijų. 

U k r a i n o s laikysena 
Tačiau Vakarų diplomatai esą 

nervinasi daugiau dėl Ukrainos 
laikysenos, kuri nedalyvauja 
politiniuose pasitarimuos ir 
planuoja greitai išleisti savo 
pinigus o tai gali privesti prie 
susikirtimo su Rusija. Ukrainai 
liko tik kelios dienos iki svar
baus referendumo ir prezidento 
rinkimų. 

Bet ir Jelcino vyriausybė 
nebeturi visai laisvų rankų, 
praėjusį penktadienį , kada 
Jelcinas buvo Vokietijoje, Rusi
jos parlamentas nutarė turįs 
teisę panaikinti prez. Jelcino 
dekretus ir įpareigojo jį tartis su 
įs ta tymų leidėjais savaitės 
laikotarpyje. 

KALENDORIUS 

Lapkr ič io 27 d.: Virgilijus, 
Girda. Girdvydė, Skomantas. 

Lapkr ič io 28 d.: Padėkos 
d i e n a . Rimgaudas . Rufas. 
Stefanija. Vakarė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:52. leidžiasi 4:23. 
Temperatūra dieną 35 1.. 

anktį 26 L 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ,-KŲ RAMOVĖ 

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

LSS TARYBOS 
AKIVAIZDINIO POSĖDŽIO 

NUTARIMAI 
LSS Tarybos akivaizdinis 

posėdis 1991 m. lapkričio 2-3 
dienomis, vyko Lietuvių Centre. 
Lemom, IL. Jame dalyvavo 8 7 ^ 
visos Tarybos Neatvyko tik už
jūriuose gyvenantieji Tarybos 
nariai. Posėdyje dalyvavo ir kiti 
LSS pareigūnai bei gražus bū
rys skautinmkų,-ių. Posėdžiai 
vyko laikantis darbotvarkės ir 
buvo vedami LSS posėdžių 
nuostatų nurodymais. Posėdį 
administraciniai globojo ir at
vykusius svečius priėmė Le 
monto skautininkių draugovė 
„Sietuva". 

Posėdyje buvo balsuoti 
žemiau i švardinami LS 
sąjungos reikalai: 

1. Bendravimas su Lietuvos 
skautų sąjunga, pirmininkui 
prašant, buvo pavestas Tarybos 
pirmininkui ir Pirmijai bei jo 
skiriamiems įgaliotiniams. V.s. 
Česlovas Kiliulis yra įgaliotas 
tvarkyti Lietuvos skautų para
mos sąskaitą. 

2. Rajonų ..vadeiva.-ė" I parei
gų pavadinimas) pakeistas į ra
jono ,.atstovas.-ė". 

3. Jubiliejinei LSS stovyklai 
ruošti JAV-se 1993 m. buvo pa
siūlytos dvi stovyklavietės. At
lanto rajono vadovybė siūlė 
vieną iš nuolatos l ietuvių 
skautų nuomojamų stovykla
viečių prie Bolton, MA, ir 
pateikė apskaičiavimus nuomos 
išlaidoms. Chicagos skautų.-čiu 
tuntų tuntininkai (..Lituanica", 
„Aušros Vartų", „Kernavės" ir 
„Nerijos") davė raš t i šką 
pasiūlymą. su smulk ia 
numatytų išlaidų sąmata, ruošti 
Jubiliejinę s tovyklą Rako 
stovyklavietėje , Cus te r . 
Michigan. Taryba, po išsamių 
diskusijų ir klausimų abejiems 
siūlytojams, slaptu balsavimu 

nuta rė Jubiliejinę stovyklą 
ruošti Rako stovyklavietėje. 

4. Buvo pateikta LSS sąmata 
1992 metams. Taryba balsavi
mu pritarė iždininko numatytai 
finansinei apyvartai. 

Įvairūs pasiūlymai 

Siūlymas pakeisti Lietuvių 
Skau tų sąj. pavadinimą į 
Lietuvių Skautų Asociaciją 
negavo narių pritarimo. Kitas 
s iū lymas . įjungti Lietuvių 
Skautų sąjungą i Lietuvos 
S k a u t ų sąjungą, gal net 
panaikinant Tarybą ir Pirmiją, 
po diskusijų nebuvo pristatytas 
balsavimui, t.y. neatsirado 
dviejų Tarybos narių, norinčių 
pateikti šį klausimą posėdžio 
balsavimui. 

Buvo pristatytos LSS rinki
muose balsuotos nuomonės: 
sumaž in t i Tarybos nar ių 
skaičių; prailginti kadencijas iki 
5 metų: pakeisti pakėlimų į vyr. 
la ipsnius ir apdovanojimų 
tvarką ir kt., nesukėlė posėdžių 
dalyvių dėmesio ir nebuvo 
pas iū lymų pr i s ta ty t i juos 
balsavimams. 

6. Taryba nutarė pasiųsti 
posėdžio dalyvių sveikinimus 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkui, 
prof. Vytautui Landsbergiu;; 
Lietuvos Respublikos Ambasa
doriui Jungtinėse Amerikos 
Valstijose didž. gerb. Stasiui 
Lozoraičiui: Lietuvos Respubli
kos ambasadoriui Jungtinėse 
Tautose didž. gerb Anicetui 
Simučiui ir Lietuvos Skautu 
sąjungos vadovybei, bei skau
tams, -eras. Pristatytas temas, 
pranešimus, įvertinimų mintis 
ir kitus posėdyje iškeltus rei
kalus padiskutuosime vėles
niuose aprašymuose. 

s.m. 

LSS Tarybos akiv;> -zr niame posėdyje kalba Pirrr.ijos pirm. vs fil Sigitas Miknaitis. Kairėje LSB 
VS Gediminas De *.-iids ir Seserijos VS Birutė Banaitienė. Dešinėje — LSS Tarybos narė vs Lilė 
Milukiene ir ASS vadijos pirm. vs fil Edmundas Korzonas. 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

VYDŪNO FONDAS 1991 
METUS BAIGIANT 

Žengiame į 40 metų Vydūno 
fondo veiklos sukaktį. Kovo 
mėnesyje tai atžymėsime, bet 
darbai patys už save kalba. 
Pagalbos ranką ištiesėme 200 
lietuviams studentams, jiems 
išmokėjome 173.367 dol. Litu
anistiką studijuojantieji gavo 48 
stipendijas 34,762 dol. sumoje. 
Daugelis jų yra gerai įsitvirtinę 
savose profesijose ir lietuviškoje 
veikloje. Mūsų išmokėjimai, 
sukaktį švenčiant, bus jau 
peržengę 500,000 dol. sumą!!! Ir 
visa tai daugiausia iš kalėdinių 
kortelių platinimo pelno. 

Knygų leidimas nuolat sunkė
ja, bet vis randame reikalinga 
svarbias knygas leisti žemomis 
kainomis. Viso jau išleidome 10 
knygų ir 2 knygas kartu su kito
mis leidyklomis. 

Kiti negalutiniai išmokėjimai 
yra: organizacijoms 27,000 dol., 
premijoms 13,000 dol., įvai
riems leidiniams 86,000 dol., 
knygoms 85,000 dol.. adminis
tracijai 45,000 dol. Padidės ir 
paskolų suma 15,000 dol. Norin
tieji gauti pilną apyskaitą 
parašykite mums ir mes ją 
išsiųsime 1992 metų pradžioje. 

..Kernavės'" tunte naują paskautininkę Lindą Gehrt po įžodžio sveikina vs 
Nijolė Užubalienė ir Lindos mama vs Rūta Daukienė. 

PLANUOJAMAS SKAUTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Vydūno fondo valdybos pirmininko pavaduotoją fil Jū ra te V M kojiene. 
metinėje ASS šventėje apdovanota ordinu Už Nuopelnus, sveikina sūnus 
Jonas Mindaugas Variakojis. Korp! Vytis p i rmininkas 

N u o t r J . T a m u l a i č i o 

Gvildenimui naujų idėjų ir 
pasiruošimui besikeičiančioms 
mūsų veiklos aplinkybėms Lie
tuvai laisvę atgavus, 1992 m. 
gegužės 23-25 dienomis „Dai
navos" stovyklavietėje, netoli 
Ann Arbor, Michigan. šaukia
ma LSS skautininkų, ių suva
žiavimas. 

Šis suvažiavimas, pasitarus su 
LSS Tarybos pirr u, LS 
Seserijos Vyriausia skautininke 
ir LS Brolijos Vyriausiu skauti
ninku, pavesta organizuoti LS 
Brolijos ir LS Seserijos skauti
ninkų.-ių skyrių vedėjams, tal
kinant Seserijos žicLniečių 
skyriaus vedėjai. Suvažiavime 
kviečiami dalyvauti ir Akade
minio Skautų sąjūdžio nariai. 

Suvažiavimą globoti ir jį 
administruoti sutiko s. Juozas 
Orentas. Talkinant Detroito lie
tuvių skautijai ir kitiems tal
kininkams. 

Rengėjai — LSS ir LSB skauti
ninkų skyrių vedėjų numatyta 
programa bus skelbiama skau
tiškoje spaudoje. Kviečiama 
praneš imus sekt i , o savo 
patarimais ir siūlymais kreiptis 
i skautininkų skyrių vedėjus: s. 
Vidą Jankauskienė. 8414 89 St., 
VVoodhaven. NY 11421, vs fil 
Antaną Paužuolį. 7039 So. 
Maplevvood Ave.. Chicago, IL 
60629, s. Vandą Zelenienę, 
19419 T w a k St., Reseda, CA 
91355, suvažiavimo adminis
tratorių s. Juozą Orentą, 26808 
Simone St.. Dearborn Hts., MI 

48127. Tel. 313274-4136. Jam 
siunčiami registracijos lapai su 
dalyvavimo DH kesčių. 

Visi kviečiami suvažiavimo 
laiką pasižymėti savo kalen
doriuose ir ruoštis jame 
da lyvaut i . Kviečiami visi 
skautininkai.-es, židinietės ir 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
nariai,-ės savo siūlymais ir 
dalyvavimu svarstybose palikti 
įnašą lietuviškos skautybės 
ateities planavime. 

Šiemet p a s k y r ė m e 14-tą 
Vydūno fondo metinę premiją, 
kuri teko gerbiamam Lietuvos 
A.T. pirmininkui prof. Vytautui 
Landsbergiui. Žymuo ir 5,000 
premija bus jam į te ikta Vilniu
je. Tai pirmas toks išeivijos pri
pažinimas asmens, kuris ryžtin
gai vedė nelygią kovą dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės a t g a " 
vimo. 

Rėmėme ir ki ta ip lietuvius 
studentus. Jau an t r i meta i 
vasaros atostogų metu apmo
kame studentų darbus Lietuvos 
Ambasadoje Washingtone. Duo
dame ir kitokius vasaros darbus 
studijuojantiems. 

Saugome ir remiame Vydūno 
palikimą. Apmokėjome jo kapo 
nuomą ir priežiūros išlaidas. 
Dabar tuo rūpinsis Lietuvos 
vydūniečiai. Pala ikai spalių 
mėn.19 d. galut inam atilsiui 
buvo perkelti prie Rambyno, į 
Bitėnų kaimo kapines. 

Visas Vydūno fondo operacijas 
atlieka valdyba. Paskolos yra 
skirstomos 5-6 k a r t u s per 
metus. Valdybos darbą prižiūri 
fondo Taryba ir visą atskai
tomybę kiekvieneriais metais 
kruopščiai t ik r ina Revizijos 
komisija. Vydūno fondas yra 
tvirtose rankose. 

Širdingai dėkojame J u m s , 
mieli Vydūno fondo Rėmėjai, už 
paramą praeityje ir t ikimės 
Jūsų paramos ateityje Rėmė
jams jau pasiųsti kalėdiniai at
virukai, kuriuos sukūrė dail. 
Ada Sutkuvienė ir dail. Zita 
Sodeikienė. E s a m e dėkingi 
Joms už tai . 

Vydūno fondo Ta ryba ir 
valdyba sveikina J u s laimingai 
sulaukus šv. Kalėdų ir linki 
laimingų Naujųjų Metų. 

Vytautas P . Mikūnas 
Valdybos pirmininkas 

Leonas Maskal iūnas 
Tarybos prezidiumo 

pirmininkas 

SKAUTIŠKI {VYKIAI 

ChicagoJ* 

Gruodžio 1 d. - „Sietuva" -
skautininkių ir vyr. skaučių ži-
diniečių draugovės vienerių 
metų veiklos sukaktuvinė 
sueiga 12:30 v p.p. Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Gruodžio 6 d. — „Nerijos 
tunto gintarių ruošiamos kūčios 
jūrų skautams ir skautėms 
Lietuvių centre. Lemonte. Pra
džia 6:30 v.v. 

Kovo 1 d. - Chicagos skau
tų ir skaučių Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 

Toronte 

Gruodžio 15 d. — Skautiškos 
kūčios 6:30 v.v. Toronto Lietu
vių namuose. 
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SUVAŽIAVIMAI 

Gegužės 23-25 d. - Skauti 
ninkų,-ių ir židiniečių suva
žiavimas Dainavoje. Ruošia 
LSB, LSS skautininkų skyrių 
vedėjai ir židiniečių skyriaus 
vedėja. 

G e g u ž ė s 23-25 d. Vyr. 
skaučių, skautų vyčių, gintarių 

ir jūrų budžių suvažiavimas 
Dainavoje. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M , (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

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

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Ta i . (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)248-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagai susita"mą 

Pirmd 3 v p p-7 vv antrd 1230-3 vpp 
fecd uždarytaa ketvd 1-3 v p p . penkta 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(1-312) 778-8969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

JŪRŲ SKAUTV.-ČIV, 
KŪČIOS 

„Nerijos" jūrų skaučių tun to 
gintarės gruodžio 6 d., 6:30 v.v. 
Lietuvių centre Lemonte ruošia 
skautiškas kūčias jūrų skau
tėms ir jūrų skautams bei jų 
šeimoms. Jaunosios gintarės jau 
suplanavo ati t inkamą progra
mą ir pačios ruošia vaišių 
pa t i eka lus . Vis i da lyvau t i 
planuojantieji <kad būtų galima 
paruošt i a t i t i n k a m ą k iek į 
vaišių) prašomi iš a n k s t o 
pranešti „Nerijos" tunto tun-
tininkei jps Violetai Paulienei, 
tel. 707-584-5527. 

Sausio 26 d. — Abiejų tuntų 
žarnos iškyla. 

Kovo 1 d. — Toronto skautų 
ir skaučių Kaziuko mugė Prisi
kėlimo parapijos salėse. 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-7112 

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

Tai . kabineto Ir buto: (708)652-4119 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai pop<et 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava . , Sulte 324 Ir 

5838 t . Pulaakl Rd.. Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava.. Justlce. IL 
Tai. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71 at Streat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIligott ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave.. Orland Pa r k 
708-349-8100 

10 W. Martin. Naperville 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tel. (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (709) 442-8297 

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

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

Pirm . antr , ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Boilding 

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 PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Centar. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W . C e r m a k Rd. 
Wostchester . IL 6 0 1 5 3 

Te l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydyiojas 

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

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

ARAS Ž L I O B A , M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan faedlcal Center 

Naperville Campua 
1020 C. Ogdati Ava. , SuHe 310. 

Naperville IL 60863 
Tai. 1-708-527-0080 

Valandos pagal susitarimą 

' 
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Peržvelgiant 

NOBELIO 
LAUREATUS 

Kiekvieneriais metais eilė 
vardų pasirodo spaudoje po gar
siojo Nobelio vardo premijų lai
mėtojų paskelbimo. Niekad, 
atrodo, neatrandama tokių, su 
kurių parinkimu sutiktų visas 
pasaulis, ar tai būtų išdava pa
vydo ar skirtingos galvosenos, 
įdomu peržvelgti per neseną is
toriją, gal pradedant taikos taip 
dažnai iškreipto paveikslo ir 
skirtingų interesų supratimo 
šešėlyje. Net tame pačiame 
krašte, kur laureatas gyveno ir 
reiškėsi, vietoj pasididžiavimo 
laimėtojųpasipila priekaištai ir 
išjuokimai. 

Pradedant taikos premiją už 
perestroiką neseniai laimėjusiu 
Gorbačiovu, tokie priekaištai 
tikrai būna užsitarnauti. Tad ir 
savo kalboje parlamentui lau
reatas atrodė gan nervingas, 
kreipdamasis į tautą ir aiškin
damas savo galvoseną: pats 
gyvenimas privedė mus prie 
skirtingo požiūrio į realybe. 
Mes turim grąžinti žmonėms 
supratimą, kad jie patys dabar 
turi būti savo likimo kalviais. O 
tai įmanoma tik normalioje eko
nominės r inkos s is temoje. 
Aišku, tokie žodžiai pašiaušė 
visų gerai įsitaisiusių sovietiškų 
valdininkų plaukus. Rezultate 
tik Jelcino savivalda įvedė tokią 
sistemą, o visur kitur buvo pra
dėta eiti vėžio žingsniu ir susi
laukta visokių bėdų, kaip tai 
yra įprasta sovietiškose įstai
gose. Vieni kritikavo, kad prie 
permainų einama per greitai, 
kiti, kad per lėtai, tikindami, 
kad tai nėra priešprieša socializ
mui. Taigi Nobelio laureatas 
pradėjo lėtą slydimą žemyn, 
besidairydamas, prie ko jam 
dabar glaustis. Taikos premijos 
laimėtojas pradėjo skęsti savo 
paties pergalės problemose. 

Maskva gali didžiuotis ir 
keliais kitais Nobelio laurea
tais. Šiais laurais pasipuošė ir 
Andrius Sacharovas dar 1975 
metais. Kai šis fizikas ir žmo
gaus teisių kovotojas buvo taip 
įvertintas, sovietų spauda tai 
pavadino politine pornografija ir 
neleido net jam pačiam vykti į 
žymens įteikimo iškilmes Oslo 
mieste. Tai atliko jo žmona, kuri 
ir dabar visad nebailiai išreiškia 
savo nuomonę. 

Kita Nobelio premija, dar 
1958 metais, šį kartą už litera
tūrą teko Borisui Pasternakui, 
parašiusiam Daktarą Zivago, 
irgi sukėlė priešiškų pasisa
kymų audrą. Šitokių atgarsių 
aplinkoj. Pasternakas atsisakė 
premijos. Tik po jo mirties 1980 
metais jo sūnus nuvyko atsiim
ti tėvo medalio. 

Kitas buvo garsusis Solženy-
cinas, 1970 metų literatūros 
premijos laimėtojas. Jis irgi ne
vyko į premijos įteikimą, šį sykį 
iš baimės, kad nebus įleistas 
atgal į savo kraštą. Po ketverių 
metų jis vis vien buvo išvie-
tintas ir atsirado Amerikoje, 
kur labai pagarsėjo. Dabar gi 
yra rašoma, kad laukiąs dienos 
grįžti į pasikeitusią tėvynę. 
Premiją už poeziją parsinešė 
Juozapas Brodskis, jau esąs išei
vijoje, 1987 metais. Namie 
rusiškoji valdžia premiją pa
vadino „labai jau savotišku No
belio komiteto skoniu". 

Kaip matome, rusai litera
tūroje ir moksle kartais t ikrai 
iššauna į priekį. Dabartiniu 
metu daug buvo kalbėta ir apie 
taikos premiją mūsų prezi

dentui Landsbergiui, kuriam 
tokią garbę iki šiol yra suteikusi 
mums taip palanki Norvegija. 
Kaip ir visuose kituose fron
tuose, didelę įtaką čia turi 
Amer ika , ne t a i p seniai 
nenorėjusi leisti Landsbergiui 
net pasirodyti Washingtone. 
Pasauliui keičiantis, teko ir 
jiems pradėti šiek tiek skaitytis 
su realybe, deja, vis dar tebesto
vint Gorbačiovo pusėje, kai net 
kiekvienam vaikui j au aiški jo 
ateities nekokia perspektyva. 

Daugumas įvairaus rango 
viršininkų mėgsta ilgai ir gana 
nuobodžiai kalbėti, ypač apie 
numatomus pasikeitimus gero-
jon pusėn. Klausytojams išsi
skirsčius, dalykai dažniausiai 
lieka tie patys ir viskas rieda 
įprasta vaga. Daugumas mūsų 
jaunimo lanko gyvenamojo 
krašto mokyklas, apie kurias 
pasku t in iu la iku girdime 
daugybę blogų nuomonių ir, 
aišku, gausių patarimų, kaip 
sumoderninti mokslo eigą ir 
paskatinti jaunimą susidomėti 
smarkiai į priekį pajudėjusiais 
mokslais, kurie gi formuos ir 
mūsų visų ateitį . Bet tik 
ateikite ir pasėdėkite mokyklų 
kambar iuose , pe rž iū rėk i t e 
knygas, pasidomėkite jaunimo 
elgesiu ir noru ką nors išsinešti 
geresnės ateities kūrimui iš tų 
ilgokų savo klasėse praleistų 
metų — ir jūsų ūpas nukris. 

Neseniai radau mažą straips
nelį vietos spaudoje, sulyginantį 
mokslaviečių lygio pakėlimą 
Amerikos ir Rusijos klasėse. Čia 
irgi iškeliama didžiulis skir
tumas apie gražias ir optimistiš
kas kalbas, apie moderniosios 
mokyklos svarbą tiek atei
nančiame kompiuteriniame 
šimtmetyje ir tų kalbų bei 
pas iūlymų įgyvendinimą. 
Atrasta, kad Amerikoje labai 
daug kalbėta apie mokyklų 
reformas, bet nesusilaukta jokių 
rezultatų. Tuo tarpu Sovietuose 
vyksta tikras reformų įkarštis. 
Kai kadaise siūlymai skaityti 
knygas baigdavosi Lenino ir 
Markso ideologiniuose lau
kuose, ten dabar mokiniams yra 
siūlomas Solženycinas. Moky
tojams duota visiška laisvė į 
klases įvesti naujas idėjas pagal 
savo norą. Siūloma būti naujų 
kelių ir p r ak t i škų verslų 
veržliais ieškotojais, kas, be abe
jo, išgąsdina kiekvieną iki šiol 
buvusį sukaus .ytą ir asmeniš
kos nuomonės neturėjusį moky
toją. 

Didelė naujiena yra siūlymai 
vykt i į V a k a r u s ir ten 
susipažinti su naująja technika, 
privatizavimo sąvoka ir jos 
praktišku pritaikymu. Straips
nyje yra siūloma ir Amerikos 
mokytojams pakeliauti po buvu
sią Sovietų Sąjungą ir pamatyti 
ten vykstančius pasikeitimus, 
mokant jaunus žmones ne tik 
atmintinai išmokti pamokas, 
bet ir pačiam pradėti galvoti, 
pas idary t i i švadas . Taigi 
gal čia ir glūdi geresnio pasau
lio viltis, nors daugumas moky
tojų ir ten ir čia bijo permainų, 
nesijaučia saugūs savo pozi
cijose. Pasaulis tačiau yra nebe
sustabdomai pasikeitęs, nes 
žmogus tampa ne vien paklus
niu valdovų įrankiu, bet tautai 
svarbus kaip individas. 

RKV 

LIETUVIŲ - LENKŲ 
SANTYKIAI 

KAZYS BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europoje 

Miuncheno dienraščio „Sued-
deutsche Zeitung" Varšuvos ko
respondentas Tomas Urban 
labai dažnai Bavarijos sostinės 
laikraščio puslapiuose iškelia 
lietuvių — lenkų santykius. Jis 
keletą kartų lankė Gedimino 
miestą, bei jo apylinkėse gyve
nančius „tuteišus", priskirda
mas juos prie lenkų. Girdi, 
jie reikalauja daugiau teisių 
Lietuvoje. 

Lenkijos uis. reik. min. K. 
Skubiszevvski, pareiškęs, kad 
praeit ies problemas re ik ia 
spręsti be didesnių diskusijų. 
Bet tuo „sunkiuoju" pasitarimų 
tašku kaip tik ir buvo mažumų 
klausimas, įstrigęs pradėtuose 
pasitarimuose. Tik spalio pa
baigoje abiejų valstybių atstovai 
sutarė mažumų teises tvarkyti 
1990 m. Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijo
je Kopenhagoje priimtais nuta
rimais. 

Lietuvių - lenkų nesantaika 
turi gan ilgą istoriją, kadangi po 
Dirmo pasaulinio karo. atsikū
rusi nepriklausoma Lietuva 
savo sostine paskelbė Vilnių. 
Deja, 1920 m. lenkų daliniai 
miestą užėmė, nes Varšuvos 
teigimu, du trečdaliai gyventoju 
buvo lenkų tautybės. Vilniaus 
apygarba buvo paskelbta ..Vidu
rine Lietuva", galutinai ją pri
jungiant prie Lenkijos. Pasek
mės? Lietuva nutraukė visus 
santykius su Lenkija. 

Dvidešimties metu nesan
taika paliko savo pėdsakus ir 
komunistinėje priespaudoje. 
Tiesa, šimtai tūkstančių lenkų 
repatr iavo. t ač iau s t ip rus 
kevalas liko Vilniaus krašte. 
Šiandieną lenkai sudaro beveik 
10S Lietuvos gyventojų f Ne 
tiesa — tik 7% — K.B.) 

Po laisvų balsavimų, laimint 
juos „Sąjūdžiui", daugumas 
lenkų vadovų aiškiai rėmė 
Maskvos diriguojamą Inter-
frontą. Penki iš septynių lenkų 
kilmės atstovų ir toliau tarnavo 
Maskvai dvan Tichonovič. Ma-
ciejkamiec ir kt. — K.B.I klausė 
jos įsakymų. Lemtingomis rug
pjūčio mėn. dienomis, jie vėl sto
jo sukilėlių pusėn. 

Lietuvos parlamentas įvai
riais raštais ir dokumentais 
įrodė lenkų paramą. Teko 
laikinai uždrausti lenkiškų 
tarybų veiklą juo labiau, kad 
jau 1990 m. rudenį lenkai buvo 
numatę iš kelių apskričių 

įsteigti lenkų socialistinę so
vietinę respub ką. 

Lenkijos sj. .uda s t ip r ia i 
reagavo į leriKj priespaudą, 
sukeldama didžiausią audrą. 
Jos pagrindin ai užrašai pir
muose ps l . -kelbė lenkų 
mažumos Lietuvoje engimą, 
lenkiškos kult : os naikinimą. 
Reagavo ir V Landsbergis, 
p ranešdamas , kad po trijų 
mėnesių bus nauji rinkimai. O 
lenkiška spauda, lenkiškos 
mokyklos nėra įdarytos. Ne
santaika savo *.-ršūnę pasiekė 
rugsėjo mėn. Atrodė, kad vėl 
visiškai bus įtraukti visi 
ryšiai tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Tuo metu stipru ir svarų žodį 
tarė Lietuvoje gimęs ir Vilniaus 
u-te studijavęs seniausias 83 m. 
senatorius — juristas Stanislo
vas Stammo, kviesdamas len
kus objektyviau ir nuosaikiau 
žiūrėti į šią pro- Vmą. Reikia su
prasti ir Lietuva, kur i unijos 
šimtmečius laik lietuvių tautos 
lenkinimo laikotarpiu. 

Senatorius St. Stamma pasi
sakė už glaudu ūkinį bendra
darbiavimą. Ta; geriausias ke 
lias išvengti abipusiško nepasi
t ikėjimo. Be ' jis ta ip pat 
pareikalavo Lietuvos Vyriau
sybę gerbti lenkų teises. Prie jų 
priklauso pilietybes klausimas. 
Lietuvos Auk>> iausiosios tary
bos nutarimu, lenkų tautybes 
gyventojai turi paduoti pareiški
mus, kurie būtu tikrinami spe
cialios komisi; s Lenkijos užs. 
min. K. Skubiszevvski parei
kalavo savo kolegą A. Saudargą 
lenkų kilmės piliečiams auto
matiškai sutejkti Lietuvos pi
lietybę. - — ^ 

Po pasikalbėjimų spalio mėn. 
Lietuvos atstovai nusileido 
Lenkijos reikalavimams, taip 
pat neįjungdama į lenkų apgy 
vendintas apskritis lietuviais 
apgyvendintas sritis:^Lietuviai 
nusileido, kadangi Lenkija yra 
vienintelis kelias i Vakarų 
Europą — K.B.) 

Ne visi klausimai liko dar išna
grinėti. Prie jų priklauso vaikų 
darželiai , egzaminai lenkų 
kalba, gatvių, vietovių pavadi
nimai ir 1.1. Be to, Varšuvos užs. 
reikalų ministerija nori. kad 
Lietuvos lenkams būtų pripa
žinta dviguba pilietybė. 

Tas pats Miuncheno dienraš
tis patalpino Maskvos korespon 
dento Bernhardo Kueppers (la
bai palankus Lietuvai) Rusijos 

Šiaulių Dramos teatras vaidina ..Protėvių dangaus žiūrėtų'" — S. Povilaityte 
ir A Budrytė. Nuotr Juozo Bindoko 

PABALTIJO VALSTYBĖS 
PASAULINĖJE 
OLIMPIADOJE 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Tarptautiniame kompiuterių 
tinkle lapkričio 13 dieną pa
sirodė ilgokas ir išsamus pra
nešimas apie ateinančiais me
tais įvyksiančias tarptautines 
žiemos ir vasaros sporto olim
piadas, kuriose jau su savo 
tautinėmis vėliavomis dalyvaus 
kaip pilnateisiai nariai Lietu
vos, Latvijos ir Estijos sporti
ninkai. Pranešime skelbiama, 
kad Prancūzijoje 'Albertvillei 
vyksiančios žiemos olimpiados 
dalyviams reikės užsimokėti 
apie 5,000 JAV dolerių, o Ispa
nijos < Barcelonoje) vasaros olim
piados dalyviams kainuos apie 
10.000 JAV dolerių. Lietuva 
pasiruošusi į Prancūziją siųsti 
15 asmenų, o į Ispaniją — 40. 
Latvija ir Estija dar nepaskel
busi sporto dalyvių skaičiaus. 
Kad Lietuvos sportininkai galė
tų tose olimpiadose dalyvauti, 
reikia surinkti arti pusės mi
lijono dolerių. Tai suma, kurios 

prezidento B. Jelcino ^dešinio
sios rankos" Gennadij Burbulio 
biografiją. Vokietis rašo, kad G. 
Burbulis pavarde gavęs iš 
lietuvio senelio. Kodėl Maskvos 
korespondentas tuoj pat nepažy
mėjo, kad jo tėvas yra lietuvių 
kilmės, nes juk ir senelio 
pavardė yra Burbulis? Grei
čiausia senelis yra caro laikų 
tremtinys. 

Burbulis turi aiškiai lietu
viškus bruožus. ..Sprendžiant iš 
nuotraukos — rašo vokietis — 
Burbulis turi liūdnas ir links
mas veido dalis. G. Burbulis yra 
46 m., gimęs Sverdlovske. 

nei Lietuvos sportininkai, nei 
Lietuvos vyriausybė surinkti 
nepajėgs, atsižvelgiant j dabar 
tinę Lietuvos ekonomine padėtį. 
Ar gali išeivija ignoruoti tokį 
reikšmingą Lietuvai įvykį ir tik 
stebėti iš šal ies, o vėliau 
apgailestauti ar gal net kaltin 
ti organizatorius, kad lietuviai 
..tinkamai" nereprezentavo sa
vo nepriklausomos valstybės9 

Šio žemyno išeivija turi savo 
puikiai suorganizuotą SALFAS 
su plačiu jo narių t inklu 
Amerikoje ir Kanadoje. Jo na
riai pereitą vasarą dalyvavo ir 
gražiai pasirodė Lietuvos spor
to žaidynėse. Būtų logiška, l.ad 
organizacija pradėtų intensyvų 
lėšų rinkimo vajų. apeliuojant i 
geranorių lietuvių širdis, kad 
išsilaisvinusi Lietuva pirmą 
kartą po daugelio dešimtmečių 
medalių laimėtojų laurus segs į 
savo trispalvę, o jos sportininkai 
dar plačiau skelbs Lietuvos 
vardą plačiame pasaulyje. Jei 
eiline publika ne visada domisi 
tarptautine politika, tai sunku 
rasti asmenį, kuris nesidomėtų 
olimpiadomis, jų eigos nesektų 
ir nepraleistų ilgų valandų prie 
televizijos aparato. Medalių lai
mėtojai tampa savo krašto hero
jais. Ar ne graudžiai gražu būtų 
girdėti Lietuvos himną tarptau
tinėje arenoje. Lietuvos sporti
ninką apdovanojus medaliu? 
Amerikoje olimpiados dalyvius 
remia pavieniai asmenys ir 
didžiosios bendrovės, net 
skelbdamos, kad. nupirkus ju 
produktą, tam tikras pardavimo 
kainos procentas skiriamas 
olimpiados spor t in inkams 

finansuoti. Man kyla mintis kad 
mūsų savaitgalio renginių or
ganizatoriai padidintų bilieto ar 
„aukos" kainą vienu doleriu ir 
paskelbtų, kad jis skiriamas 
Lietuvos sportininkų dalyvavi
mui olimpiadoje paremti. Tą 
galima būtų padaryti kiek
v i ename reng iny , net ir 
tradicinės sekmadienių kavutės 
po pamaldų metu. O ką jau 
bekalbėti apie aukų rinkimą 
mūsų didžiųjų minėjimų metu? 

Kompiuterio pranešime nuro
doma, kad „kietą" valiutą 
r e i k i a s iųs t i , n u p i r k u s 
tarptautinę perlaidą („Interna
t ional draft" arba „money 
order ' i . šiuo adresu: 

Lietuvos Bankas, Valiutinių 
Operacijų D e p a r t a m e n t a s , 
Va l iu t ine s ą s k a i t a Nr . 
67084149. Totorių g. 4. Vilnius 
2629. Lithuania 

I lėšų telkimo vajų turėtų 
įsijungti ir visų kraštų išeivija, 
įskaitant Australijos ir pietų 
Amer ikos l i e tuv ius . Būtų 
nedovano t ina , jei išeivi ja 
neprisidėtų prie Lietuvos vardo 
ga r s in imo t a r p t a u t i n ė j e 
plotmėje. Pirmą kartą po ilgų 
vergijos dešimtmečių, anksčiau 
laimėtojų laurus p r i eva r t a 
at idavusi okupanto garbei , 
Lietuva siekia pripažinimo ir 
laimėjimų savo vardu. Tene-
būnie šis praneš imas vien 
balsas , šaukiant i s tyruose. 
Siūlau kiekvienam skaitytojui 
ir organizacijoms nusirašyti 
nurodytą banko adresą ir sąs
kaitos numerį. 

Superkama ir 
parduodama valiuta 

Vilnius. Lapkričio 7 d. (Elta) 
— Lietuvos b a n k a s to l iau 
superka bei parduoda valiutą. 
Beje. pirkti ją gali tik asmenys, 
turintys dokumentus vykti į 
užsienį. Nuo lapkričio 7 dienos 
JAV doleriai superkami po 70 
rublių, parduodami po 74.90 
rub l ių . (Vienam žmogui 
leidžiama pirkti iki 300 dolerių). 
VFR markės superkamos po 
42.50 rublių, pai luodamos — po 
45.50. Anglijos svarai sterlingų 
atitinkamai 120.000 - 128.40, 
Kanados doleriai 62.50 - 66.90. 

Primename, kad praėjusią 
avaitę JAV doleriai Lietuvos 

banke buvo superkami po 50 
rublių, parduodami už 53.50 
rublių. 

20.000 NEGYVŲ ŽUVŲ 

Chicagos upėje atsirado apie 
20 .000 negyvų žuvų. Jos 
nugaišo dėl pramonės bendro
vių paleistų į kanalizaciją 4,000 
gal ionų nuodingų skysčių. 
Įtariamieji traukiami atsako-
mvbėn. 

Graži moteris džiugina akis, 
gera moteris — džiugina širdį; 
pirmoji yra perlas, antroji — 
neapsakoma brangenybė. 

Napoleonas J 

Visa moters siela ir visas jos 
supratimas yra jos širdyje. 

R. de Gourmont 

Vieton tingėjimo ir ydų, 
kurios tave daro nelaimingą, 
griebkis darbo ir dorybių, ir 
sulauksi pasisekimo, nebesi
šauksi dangaus, maldaudamas, 
kad išgelbėtų tave iš blogumų, 
nuo kurių vaistus nešiojiesi pat
sai. 

Aristotelis 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
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Taip išreiškė man Albertas pažinties pradžioje. Nes 
mano buitis rodės jam kitokia. Jis gėrėdavos ir žavėjosi 
mano vaikų gražia, lietuviška žodžių tarme, ju veikla 
jaunime. Bet tik atėjęs pas mus pamatydavo jau iš ar
ti kiek pastangų reikia įdėt, kad vaikai tuo keliu nuolat 
eitų! 

Taip, Albertas įžengė mano gyveniman. Stipriai įsi
sėdo širdy, kaip dažnai pagalvoju, jog be jo negalėčiau 
apsieiti. Jis gi nėra mano vyras, o dar labiau — ne 
meilužis. Kantriai adoruoja mane ir vis laukia . Ir vis 
nesulaukia... Kartais man gaila jo pasidaro Norėčiau 
jau duoti jam laisvę, kad eitų sau vienas, palik- i mane. 
Kai jam pasakau tai, jisai nusijuokia, sakydamas, jog 
jis jau negali sugrįžti atgal, nes per toli svetur takeliu 
nuėjęs į girią, atgal vienas bijo sugrįžt... Tok u mis ale
gorijomis jis man vis primena: jo tikslas tik vienas ir 
aiškus — mūsų vedybos. 

Kartais smalsiosios draugės paklausia mane, ar aš 
nenorėčiau tekėti už Alberto. Jos pataria man tekėti, 
legalizuoti tatai , ką jų manymu, mes jau seniai 
praktikuojam... Tokia nuomonė mane vis įžei ia.bet 
nesiveliu į tolimesnes kalbas ir nuoga teisybe nes jos 
juk vis tiek niekad netikės! Kas iš to? Juk jų 
neįtikinsiu! O kaip jos galvoja — man juk ta:nogi vis 
tiek! Sąžinė mano prieš Dievą švari. 

Bet dabar - ką daryti dabar, kai vėl Stepas parode, 
jog gyvas esąs? Ir ne tik gyvas, bet lygiai toks mylin 
tis, kaip ir prieš dvidešimt metų! Juk rašo Mylima 

mano Birute!" Be abejonių, be jokių klaustukų! Juk 
jeigu seniai nemylėtų, tai nebedrįstų mane taip vadinti! 
O gal ir jis visą laiką kentėjo? Nejau jis per dvidešimt 
metų mane vis mylėjo, nešiojo širdy? Bet tuo patikėt 
negaliu, negaliu! Visgi rašo, kad pamiršti manęs jis 
negali. Vadinas, gal bandė0 Jis tik dabar pripažįsta, 
kad mano tiesa! Taip. aš žinau, ką jis turi galvoj - jo 
paklydimą girioj komunizmo, jo nuo jaunystės kritimą 
duobėn, kaip visada jam sakiau. 

Toliau jo laiške kasdienybė pilka. Medžiagos ten 
spekuliacijos objektas. Tūkstančiai mokama už geros 
medžiagos gabalėlį. Iš pažįstamų aš jau žinau, kad 
medžiagas siunčia saviesiems padėti. Net namus ten 
gali nusipirkt už eilutę angliško milo. Ir kolchozuose 
karves, ir baldus, įvairias brangenybes įgyja Bet juk 
čia tokį lobį sudėt reikalinga geru pastangų, kol sukalsi 
atliekamą centą! 

Stepas prašo daug ir nedaug. Svarbiausia —jis rašo. 
jog aš už pagalbą nesigailėsiu pati. Ką tai reiškia? Gal 
jis atsilygins už tai kuo kitu? Kuogi? Nejau propa 
gandinėm knygom9 Jų siunčiama daug. įvairių. Gal 
gintaro išdirbiniais ar odiniais albumais? Ar medžio 
kokiais drožiniais? Bet kas man iš to? Gal ti«t sentimen
tas, kad visa tai iš ano mūsų krašto. 

Bet jei Stepas prašo! Prašyt juk nemoka, nes visad 
jis būdavo tik išdidus. Žemintis nebuvo pratęs Ir jei 
pasiryžo prašyti, vadinas, jam reikia tikrai, mirtinai! 
Nenori rašyt — kokiam tikslui. Žinau tik. kad ten. juo
dos rinkos ir kyšių krašte, medžiaga naudingiausias 
objektas. 

Ak, iš kurgi man gaut pinigų? Santaupų liest 
negaliu —jų ir taip yra maža Telieka juodajai dienai 
Kaip tik neseniai jau išleidau už mokslą vaikams 
Prašyt Albertą9 Gal ir gerai, bet ar jis besutiks? Jau 
vien Stepo atsiradimas jį skaudins, atims visas viltis... 
O nesiųst — negaliu! Nežinau net, ar Albertas duos 

pinigų tam siuntimui. Nors — kodėl? J u k jis davė 
Aušrelei mokslui ir knygoms, nupirko net ir pianiną. 
O. ne. ne!. . Negaliu išnaudoti šio gero žmogaus! Jo au
ka būtų lygi jo meilės dingimui. nes padėtų auginti vėl 
seną jausmą tik Stepui, kaip vyrui... Bet kas man 
darvti. o Dieve!.. 

Durų skambutis grąžina realybėn Pradžioje nesu
vokia — ar durys, ar telefonas. Širdis kažko smarkiai 
beldžiasi krūtinėj. Lyg nuo netikėtumo. Uždususi pri
bėga ir plačiai atidaro duris. Jose Aušrelė, o šalia 
šypsosi Algis. Toks stambus ir nerangus, tarytum 
meškinas. 

— Mamyte... Aš atsiprašau... 
— Ar jau iš kino? 
Ir tik virtuvėje pamato, jog sieninis laikrodis rodo 

beveik pusę pirmos. 
— Ar jau po dvyliktos? 
— Filmas užtruko... Spalvotas, labai įdomus! Ar aš 

tave pažadinau, mamyte? 
— Taip. tu pažadinai.. Na. eik praustis ir — gulti!.. 
Tik lovoje gulėdama supranta dukters klausimą 

apie pažadinimą. Nejučiomis buvo sugrįžusi laiko taku 
atgal ir pasiklydo savojo gyvenimo kryžkelėse, tarsi 
sapne. Dabar nuo to jaučiasi dar labiau pavargusi. 
Nespėjo nė persižegnoti, jau atsiranda užmaršties 
svečioje lankoje, palikusi, pagaliau, atrastą gyvenimo 
taką ir įbridusi į skaisčių varsų gėlių jūrą. o jos pavir
šius lyg nusėtas ramunių žiedais. Ir pati. lyg ramunė, 
balta ir švari. Bet griovy juodos, rudos ir mėlynos 
rankos stengiasi ją sugriebti už kojų ir į traukti į 
bedugnę... 

'Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
BALTIJOS LAISVĖS 

ŠVENTĖ 

Baltijos tautų Laisvės šven
tėje lapkričio 16 d. dalyvavo arti 
800 asmenų iš Naujosios Angli
jos, kitų JAV vietovių ir laisvų 
Baltijos valstybių. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos grįžimą j 
laisvų tautų šeimą drauge su 
baltiečiais šventė amerikiečiai, 
kurie savo konkrečiais įnašais 
prisidėjo prie Laisvės atgavimo. 
Šventė-banketas vyko Bostono 
centre Coplay Place esančiame 
NVestin Hotel America pokylių 
salėje. Salės sienas puošė 
valstybinės vėliavos, didelis 
trikampis, apjungiąs Baltijos 
valstybių vėliavas į vieną 
sibolinį žiedą ir užrašai lietuvių, 
latvių ir estų kalbomis, skel
biantys Nepriklausomybės pa
skelbimo datas ir šventės pa
vadinimą. Stalus puošė gyvos 
gėlės. 

Šventės programą pravedė 
Jaak Johansoo, Rūta Bobely-
tė-Kulbienė ir Daina Cle. 
Padėkos maldą sukalbėjo latvių 
pastorius, asistuojant lietuviui, 
kun. Albertui Kontautui. Po 
vakarienės buvo įteikti apdova
nojimai teisininkams VVilliam 
Hough, Lowry Wyman ir Bar
nabas Johnston už jų darbą sie
kiant Laisvės ir demokratijos 
Baltijos kraštams. 

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pakviestas dr. Paul. Goble, JAV 
Valstybės Departamento (State 
Department) specialus patarėjas 
Sovietų Sąjungos tautybių ir 
Estijos. Latvijos ir Lietuvos • 
reikalams. Sveikinimo kalboje 
prelegentas apžvelgė istorinę 
Nepriklausomybės kovų raidą, 
linkėdamas Baltijos valstybėms 
optimizmo atkuriant sugriautą 
ūkį, jungiant savo jėgas tam 
darbui ir ateityje. 

Koncertinę programą atliko 
solistai Epp Karike. Jūrimaa 
Sonin, Kar l i s Grinbers ir 
Marytė Bizinkauskaitė, akom

panuojant Daivai Matulionytei 
ir Bradley Pennigton, Bostono 
Etnografinis Ansamblis ,.So-
dauto" (vad. Gitą Kupčins
kienė), latvių tautinių šokių 
šokėjų grupė (vad. Lidija 
Abolina) ir lietuvių tautinių 
šokių šokėjų grupė ..Sambūris" 
(vad. Rūta Mickūniene). Pro
gramos pabaigoje šokėjų grupės 
susijungė dinamiškame ..Drau
gystės" šokyje. Iškilmingoje, 
draugiškoje aplinkoje šventės 
dalyviai bendravo, linksminosi, 
šoko, grojant latvių orkestrui. 

Lapkričio 17 d. „The Boston 
Sunday Globė" plačiai aprašė šį 
įvykį, cituodamas dalyvių įspū
džius ir pasisakymus. 

L.Ž. 

RENGINIAI 

KALĖDINĖ MUGĖ 

Gruodžio 8, sekmadienį, nuo 
12 vai. iki 5 vai. p.p. Lietuvių 
Piliečių klubo 1 aukšto salėje 
veiks Kalėdinė mugė. Tradicinę 
mugę rengia LTI Bostono sky
rius, pirm. Saulė Šatienė. Bus 
galima įsigyti Naujosios Angli
jos lietuvių dailininkų rankdar
bius, meno dovanėles Kalė
doms, originalias šventines 
korteles, pabendrauti bei pasi
vaišinti lietuviškais valgiais. 

RITOS KALĖDŲ 
ATOSTOGOS 

Gruodžio 14, šeštadienį. 5 vai. 
p.p. Lietuvių Piliečių klubo tre
čio aukšto salėje įvyks linksmo 
romantinio miuziklo ..Ritos 
Kalėdų atostogos" premjera. 
Scenrarijų paraše ir vaidinimą 
režisuoja dr. Mirga Girniuvienė. 
muziką spektakliui parašė Dai
va Matulionytė-de Sa Pereira. 
Premjerą rengia Bostono Teatro 
mėgėjų grupė. Po vaidinimo bus 
pabendravimas ir kavutė. 

L.Ž. 

PREMIJA 
JAUNIMUI 

Dr. Leono įr Irenos Kriau-
čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti skiria 

kasmetinę 

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIUNO 

PREMIJĄ 

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios: 

1. Eugenijaus Kriaučeliuno 
1.000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių 
anglų ar kt. kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, tautinių 
šokių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų eigoje; 

2. 1989 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu pa
siūlo jaunimo organizacijų va
dovybės, jaunimo grupės, vyres
niųjų organizacjos ar paskiri 
asmenys iki 1992 m. sausio 31 
d. (pašto antspaudas); 

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma Jury komisija, 
kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima. 

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki 1992 m. kovo 1 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio; 

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiama: 

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIUNO 

PREMIJOS KOMISIJAI 
13400 PARKER ROAD 
LOCKPORT, IL 60441 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
VEIKLA 

Lietuvos Dukterų draugijos 
St. Petersburgo gy r iu s veikia 
jau nuo 1983 metų. Šįmet 
turime vėl pirm rnnkę po kelių 
metų pertrauk.>s. energingą 
Moniką Andrejauskienę. Valdy-
bon įeina Dalila Mackialienė, 
R a m u t ė Krivienė , Aldona 
Česnaitė, Elena Jasaitienė ir 
Zuzana Sčepanavičienė. Mūsų 
kapelionas yra kun. Matas Čy-
vas. Valdybos narės dirba šį ar
timo pagalbos darbą sutartinai, 
joms pritaria ir padeda visos 
draugijos narės Taip pat St. 
Petersburgo lietuviai mielai 
remia draugiją, matydami jos 
tokią gražią veiklą. 

Šiuo metu mums ypač rūpi 
vargšai seneliai ir našlaičiai 
Lietuvoje. Šią vasarą buvo 
nuvežta vėl 1500 dol. ir atiduoti 
Lietuvos Caritas direktorei A. 
Pajarskaitei, kuri tuoj atsiuntė 
gražų padėkos laišką. 

Savoj apylinkėj visada turime 
l igonių, kur ia i s nuola tos 
rūpinasi R. Krivienė, mūsų 
Socialinių reikalų vedėja. J i su 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brooklyn, N.Y. 

LB NEW YORKO 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Lapkričio 16 d. Kultūros Ži
dinyje, Brooklyne, N.Y., įvyko 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos suvažiavimas. 
Tas suvažiavimas buvo tęsinys 
iš pirmosios sesijos. Pagrindinis 
suvažiavimo tikslas — naujos 
valdybos rinkimai. 

Suvažiavimą atidarė apy
gardos pirmininkas Vytau
tas Alksninis . Pasveikinęs 
suvaž iavus ius LB apylin
kių atstovus, išreiškė džiaugs
mą, kad šios valdybos ka
dencijos me tu Lietuva vėl 
tapo nepriklausoma respublika. 
Žvilgterėjęs į nuveiktus trejų 
metų laikotarpyje darbus , 
kvietė rimtai žiūrėti į naujos 
valdybos r ink imus . Ragino 
rinkti tokius asmenis, kurie ne
bijotų darbo, o darbo gal tik ki
toje plotmėje būsią nemažiau ir 
dabar, Lietuvai tapus laisva. 

Išsamų ir sklandžiai parašyta 
praėjusios sesijos protokolą 
paskaitė Malvina Klivečkienė. 

Mandatų komisiją sudarė Vy
tautas Vaičiulis ir dr. Marija 
Žukauskienė. 

Toliau buvo LB N.Y. apy
linkių pranešimai. Nevv Yorko 
apygardoje veikia keturios 
apylinkės. * 

Brooklyno apylinkės pra
nešimą padarė kun. Pranciškus 
Gedgaudas, OFM. Jis pasiūlė 
šitą apylinkę, kuri beveik ne
egzistuoja, uždaryti. Kadangi 
šiai apylinkei priklauso ir pran
ciškonai, jis paneigė gandus 
apie pranciškonų grįžimą j 
Lietuvą. Patikino, kad, nežiū

rint spaustuvės uždarymo, 
„Darbininkas" bus leidžiamas 
ir toliau, o kai kurių leidinių 
spausdinimas bus perkeltas į 
Lietuvą. 

Iš Great Neck — Long Island 
apylinkės pranešimą padarė tos 
apylinkės pirmininkas Vytau
tas Žukas. Nusiskundė apylin
kės sumažėjimu. Yra likusios 
tik penkios šeimos. Vis dėlto jie 
judėjo, rinko Lietuvai dra
bužius, knygas ir kitką. Apyvar
toje yra 1.600 dolerių. Nors ir 
sumažėjusi, apylinkė žada 
judėti ir toliau. 

Stipriausia ir narių skaičiumi 
didžiausia yra Queens apylinkė. 
Apylinkės pirmininkė Ramutė 
Česnavičienė, darydama pra
nešimą, šalia kitų darbų, la
bai didžiavosi surengta masine 
demonstracija prie Jungtinių 
Tautų. 

Manhattano apylinkės atsto
vas į suvažiavimą neatvyko. 

Iždo pranešimą darydamas 
iždininkas Gediminas Rajeckas 
pranešė, kad dabar kasoje 
turima 4,237 doleriai. Dar yra 
atskiras Studentų fondas, ku
r iame yra 972 doleriai . 
Vytautas Alksninis paaiškino, 
kad iš to fondo yra sušelpiami 
iš Lietuvos atvykę čia studijuo
ti studentai. Remiami tik tie. 
kurie yra pasižadėję, studijas 
užbaigę, grįžti į Lietuvą. 

I LB NY apygardos postą buvo 
išstatyta du kandidatai: Kęs
tutis Miklas ir Kęstutis Bileris. 
Daugiau balsų gavo ir pirmi
ninku buvo išrinktas Kęstutis 
Miklas. Kiti naujosios valdybos 
nariai yra Paulius Jurkus, Vin
cas Blažaitis, Linas Šidlauskas. 
Raimundas Sližys ir Malvina 
Klivečkienė. Jie pareigomis 
pasiskirstys vėliau. I Kontrolės 

komisiją i š r inkt i Aloyzas 
Balsys. Juozas Pažemėnas ir 
Kostas Norvilą. 

Klausimuose ir sumanymuose 
Vytautas Alksninis įnešė 
pasiūlymą, kad į apylinkių susi
rinkimus būtų kviečiami ir 
Bendruomenės tarybos nariai. 
Pagal Aleksandro Vakselio 
pasiūlymą buvo išneštas 
nutarimas į apygardos posė
džius kviesti ir apylinkės pirmi
ninkus arba jų įgaliotus 
atstovus. 

Ramutė Česnavičienė iškėlė 
klausimą apie spauda ap
rūpinimą iš Lietuvos atvyku
sius, čia ilgiau pasiliekančius 
arba ir pastoviai apsigy
venančius lietuvius. Nutarta 
ieškoti lėšų, kad būtų galima 
užsakyti jiems „Darbininką", 
užmokant už pirmuosius metus. 
Suvažiavime dalyvavę „Darbi
ninko" redaktorius dr. Korneli
jus Bučmys, OFM, ir administ
ratorius kun. Pranciškus Ged
gaudas, OFM, pažadėjo per 
pirmuosius metus jiems „Darbi
ninką" siuntinėti už pusę 
kainos. 

Suvažiavimą uždarydamas 
išeinantis apygardos pirmi
ninkas Vytautas Alksninis iš
reiškė padėką apygardos ir 
apylinkių valdybos nariams už 
talką ir bendradarbiavimą, kas 
įgalino sklandžiai atlikti visus 
užsibrėžtus darbus. 

Naujai išrinktas NY apy
gardos pirmininkas Kęstutis 
Miklas dėkojo už pasitikėjimą, 
žadėjo neapvilti ir uoliai dirbti 
jau laisvos Tėvynės gerovei. 
Pakvietė savo oponentą Kęstutį 
Bilerį neatsisakyti įeiti į 
valdybą ir kartu dirbti. Pakvie 
tima Kęstutis Bileris priėmė. 
Suvažiavimą uždarius buvo 
kukliai pasivaišinta. 

P.P. 

dideliu pasiaukojimu skiria 
daug laiko ir jėgų, lankydama 
nelaiminguosius. Jai į talką 
ateina ir kitos narės, ypač mūsų 
pirmininkė. 

Visuot in iame narių susi
rinkime spalio 22 d. buvo pasi
džiaugta a tgauta nepriklau
somybe ir pasiždadėta toliau 
telkti pinigus padėti vargšams 
Lietuvoje . Tuo t iks lu y ra 
ruošiama madų paroda 1992 m. 
sausio 15 d. su tur t ingais 
laimėjimais. Pirmai dovanai jau 
yra gauta 300 dol. Visos narės 
entuziastingai platina laimėji
mų bilietus. 

Užbaigti šiuos metus ir kartu 
pabuvoti šeimyniškoj nuotaikoj 
yra ruošiamas prieššventinis 
pabendravimas gruodžio 13 
dieną. Pasidžiaugsime taip 
sėkmingai praėjusiais metais ir 
paprašysime Aukščiausiąjį ne
apleisti tėvynės Lietuvos ir 
stiprinti mūsų ryžtą padėti jos 
l a i m i n g a m pr is ikė l imui ir 
vargstantiem broliam. 

E. J . 

CLASSIFIED GUIDE 

AMBER GROUP 
Established 1977 

CORPORATE OFFICES: 5216 WESLEY TERRACE 
ROSEMONT, IL 60018 

VIDMANTAS RAPSYS, PRESIDENT 

AMBER AIR INTERNATIONAL 
I AT A C argo Agent, International alr freight 

forwarder and consolldator 

AMBER EXPRESS 
Domestic alr freight forwarder, providing 

door-to-door next day, second day and deferred 
alr freight servIce 

AMBER MARINE INTERNATIONAL 
FMC licensed, multl-natlonal management 
organization speciallzlng in oeean freight 

forwarding. NVOCC servIce is provided through 
BALTIA TRANSPORT UNE 

AMBER SERVICES INTERNATIONAL 
Specializing In International trade and consulting 

BALTIA EXPRESS Co., LTD. 
International parcel servIce to Eastern Europe 

PARCELS 
AIR OR OCEAN CALL: 

BALTIA EXPRESS Co. 
TEL. TOLL FREE 
1-800 SPARNAI 
1-800-772-7624 
1-312-284-6449 

LTD. 

COMMERCIAL SHIPMENTS 
AIR OR OCEAN CALL. 

TOLL FREE 
1-800-AMBER XP 
1-800-262-3797 
1-708-671-7150 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai'', 
sekmadieniais nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Soton HaH Universi
teto stoties, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanta" pro
gramos, vedamos anglų kalba, I i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 iki 2 v. p.p. Dr. 
J- J. Stukas — direktorius, 234 SunlH Dr., VVatchung, 
N. J. 07060. Tel. 908-753-5636. 

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į UETUVĄ. 
.85 et. iki 100 svarų ir .80 et. viri 100 svarų. Visi siun
tiniai pristatomi į namus. į bet kurią Lietuvos vietą. Už 
persiuntimą apmokama tik tada. kai siuntinys pasiekia 
adresatą. 

Taip pat pristatome maisto rinkinius. 
Jūsų patogumui siuntiniai virš 100 svarų paimami iš 

namu Chicagoje ir Chicagos apylinkėse. 
Pervedame pinigus į Lietuvą 
Parduodame Fordo ir GMC naujus automobilius Lietu

voje 
Kainos tokios pat kaip ir JAV automobilių parduotuvėse 
Darbo valandos: 10:00 v r—8:00 v.v. 

Adresas: GEYSER IMPORT/EXPORT 
7667 W. 95th St. 

SUITE 208 
Hickory Hills, Illinois 60457 

Tol.: (708) 430-0069 
Teirautis: Drąsiaus Arkusausko. 
Mes pasiruošę Jums patarnauti! 

SEAL ESTATE REAL ESTATE 

Jei turtuoliai galėtų pasamdy
ti kitus už juos numirti, vargšai 
galėtų gražiai pragyventi. 

Žydų patarlė 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

[ffl 
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BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave., 
CMcago, 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 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208' 2 Weit 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Tunu Chicngos miesto leidimą D '̂Ou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77'»-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

a _ i#LS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaiti*, Realtor 
Iraną Bllnstrublana. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta*.. 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

CzrAuy, 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PuU-ki Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

je i norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
vel tu i 

FOR RENT, 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tat. S85-«624. Nuo 8 ryto Iki 6-v.V. 

Kalbėti lietuviškai 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg. 
butas; kambariai dideli, su šiluma. 
Pageidaujama vyr. amžiaus 
žmonės be gyvuliukų. 

Tel. 312-737-1097 
- - - — 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
antrame aukšte, Nevv Buffalo. Ml. 
$450 į mėn. Arti ežero ir krautuvių. 

Kreiptis: tel . 616-469-1968 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ RELIGINĖ KNYGA 1959-1965 
m. Bibliografija. Aleksandras Ružancovas. 
16 psl $1.00 

NEVV YORKO FILHARMONIJOS CHORO AT
LIEKAMOS ŠV. JERONIMO MIŠIOS IR KI
TOS GIESMĖS. Kasetė Išleido J. Stankū
nas $10.00 

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai. Vladas 
Kulbokas. 336 psl $8.00 

KELIONĖ Į KAUNĄ, romanas. Andrius Norimas. 
167 psl $10.00 

SĄŽINĖ PSICHOLOGINIU POŽIŪRIU. Antanas 
Paškus. 184 psl $6.00 

ATSIMINIMAI, II d. Vai. Šimkus. 253 psl $10.00 
ABĖCĖLĖ, Vaikams mok. lietuviškai. D. Stončiū-

tė-Kuolienė. 55 psl $3.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP 
INTERNATIONAL AND DOMECTIC FREIGHT FORVVARDING 

PRES VIDMANTAS RAPSYS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
* AIR CARGO EXPRESS 
* Su pristatymu į namus, be muito per 10-15 dienų 

NE KALĖDINIAI SIUNTINIAI 

TIK 90ct./sv virš 80 sv., $1 iki 80 sv. 
— APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME. PAIMAME IŠ NAMŲ 
— SIŲSKITE VISKĄ — NAUJA IR NAUDOTA — RŪBUS. 

MAISTĄ, VAISTUS. 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
3782 W. 79TH St. 

CHICAGO, IL 60652 

TEL. 1-800-SPARNAI ITOLL FREE> 1-312 284-6449 
1-800-772-7624 



Pastabos ir nuomonės 

KAM REIKĖJO SKUBĖTI? 
ANTANAS KUČYS 

Vienas kitas spaudoje straips
nis, reikalaujantis likviduoti 
Vliką, seniai jo pakasynų lau
kiančių balsai, ir štai staigi 
žinia apie šios bendrinės in
stitucijos valdybos susitarimą 
su Lietuvos vyriausybe; „Vlikas 
savo uždavinį atliko. Jo darbas 
baigtas". Abi šalys susitarė su-

' ruošti ateinančių metų pavasari 
iškilmingą pabaigtuvių aktą 
Vilniuje. 

Toliau sekė 48-tas seimas, 
susirinkęs Chicagoje lapkričio 
1-3 dienomis. Jis iš anksto spau
doje buvo išgarsintas, kaip bai
giamasis, istorinis, jubiliejinis. 
Tad atstovai iš 15 organizacijų 
bei grupių jau rinkdamiesi ži
nojo, kam jų balsas yra reikal
ingas , no r s darbotvarkėje 
įsakmiai šitokio punkto ir ne
buvo. Pasirodo, kad po eilės ki
t ų įprastinio ceremonialo dalių 
l ikvidaci ja bus sva r s toma 
„Vliko ateities planų" eigoje. 
Taip ir buvo. 

Seime tik ir buvo kalbėta apie 
Vliko likvidaciją. Tiksliau — 
apie jos procedūrą. P a t s 
uždarymo sprendimas seimui 
buvo lyg iš viršaus primestas, ' 
lyg tai būtų ne pačių organiza
cijos narių reikalas bei teisė. 

Uždaryti įsakmiai reikalavo ir 
ambasadorius S. Lozoraitis, apie 
uždarymą kalbėjo ir visa eilė 
atstovų. Vienas, ir t a i stiprios 
grupės atstovas, pareikalavo 
Vliką tuojau pat uždaryti, o jo 
likvidacinį darbą pavesti ne tai 
pačiai valdybai, bet kažkokiai 
komisijai. Atrodė, lyg būtų 
teisiama kokia nors nusikaltusi 
organizacija. Kitas vėl atstovas 
argumentavo Vliko uždarymą 
tuo, kad visi jau „taip rašė ir 
taip kalbėjo". 

Tokioje atmosferoje, kai jau 
daug iškeltų rankų su nykščiais 
žemyn, buvo iš tikro sunku eiti 
prieš srovę. Bet, jausdamas at
stovo atsakomybę, išdrįsau. 
Išsikovojęs balsą, pasiūliau 
palikti Vliką iki stabilizuosis 
Lietuvoje padėtis: iki bus iš
vesta okupacinė kariuomenė, 
tas Trojos arklys, kuris bet kada 
gali užgniaužti va l s tyb inę 
nepriklausomybę; iki bus su
šauktas Atsteigiamasis seimas, 
kuris priims pagrindinį vals
tybės įstatymą — konstituciją; 
iki bus pašalintos visos totalis-
tinio sovietų valdymo liekanos. 
Šitokios laisvos valstybės padė
ties Lietuva, deja, dar nėra 
pasiekusi. Ir tai, kaip žinome, 

PENKIASDEŠIMTASIS 
ŠVIESUS ŽIBURYS 

P . PALYS 

Ko New Yorke nepajėgė 
padaryti jokia kita organizaci
j a ar grupė — gali pilnai 
didžiuotis lietuviškoji sekma
dieninė radijo valanda „Laisvės 
Žiburys", kuriai vadovauja 
Romas Kezys. 

„Laisvės Žiburys" , š i a i s 
metais a tšventęs sidabrinį 
jubiliejų, savo klausytojus ap
dovanojo penkiasdešimtuoju -
sukaktuviniu renginiu! Tie 
reng in ia i daugiausia buvo 
aukšto meninio lygio. Jų tarpe 
esame girdėję koncertinėje for
moje atliktą operą, dainavo 
Metropolitan operos solistė, 
beveik profesionalinį lygį 
pasiekę chorai, žavūs tautinių 
šokių ansambliai. Jais džiaugė
mės, o jų prisiminimas ilgai 
pasilikdavo. 

Sukak tuv in i s „Laisvės 
Ž ibu r io" renginys įvyko 
Kultūros Židinyje Brookyne, 
N.Y., lapkričio 16 d. 7 v.v. 
P rogramą atliko Lie tuvių 
Liaudies muzikos ansamblis iš 
Klaipėdos „Uostamiesčio Muzi
k a n t a i " . Ansamblį sudaro 
vadovas Bronius Mūra ir nariai 
— Vytautas Babaliauskas, Sta
sys Juškauskas, Pranas Kaspe-
raitis, Donatas Merkelis, Au
gustinas Užkuratas ir Vytautas 
Zelenis. 

Šis ansambl is į minėtų 
renginių tarpą nebus įrikiuotas. 
J i s ten ir nepretenduos. Jo 
kitoks žanras. Nežinau kiek 
Lietuvoje panašių ansamblių 

yra. Jeigu prileisime, kad jų ten 
yra apie dvidešimt, t a i jį drąsiai 
būtų galima įrikiuoti į pirmųjų 
penketukų tarpą. J i e per du 
išėjimus dainuodami ir grodami 
atliko apie 20 dainos ir muzikos 
dalykėlių. 

Programą pradėjo grodami 
įvairaus dydžio ir išvaizdos 
pučiamaisiais liaudies instru
mentais. Tų instrumentų šiltas, 
minkštas ir švelnus skambėji
mas klausytojus veikė užbu
riančiai. Tai buvo visos pro
gramos deimančiukas. 

Susidomėjimą kėlė keistos 
išvaizdos viduryje scenos 
pastatytas muzikos instrumen
tas. Lyg į kokį rėmą įmontuota 
27 nevienodo dydžio, skirtingo 
tono, medinės dėželės. Garsas 
išgaunamas tą dėžutę užgavus 
pagalėliu, su abejuose galuose 
esančia apskrita galvute. Su tuo 
ins t rumentu du dalykėl ius 
meistriškai, gal ima sakyti, 
virtuoziškai pagrojo A. Užkura
tas. Buvo paaiškinta, kad tam 
instrumentui atsirasti idėja da
vė karvės. Mat, seniau jas išlei
džiant į ganyklas ir pamiškes 
joms panašūs skambalai būdavo 
rišami ant kaklų. Gana įdomiai 
ir išradingai buvo at l iktas 
paties vadovo B. Mūro sukurtas 
„Subatvakario valsas". 

Visa kita buvo at l ikta polkos 
taktu dainuojant ir polkas gro
jant. 

Yra sakoma, kad kas per daug 
— nesveika, o to „per daug" ir 

ne dėl jos kaltės. Sąjūdis, res
publikos prezidentas, vyriau
sybė, Lietuvai lojalūs Aukščiau
siosios tarybos nariai, nereikia 
abejoti, daro viską, kas galima, 
bet valstybės nuo pamatų atkū
rimas nėra mėnesių ar metų 
darbas. 

Priminiau, be to, seimo atsto
vams, kad t e ig imas , jog 
esminiai Vliko uždaviniai yra 
įgyvendinti, nėra tikslus, nes jo 
steigimo deklaracijos, paskelb
tos 1944 m. vasario 16 d., 7-tame 
paragrafe yra, tarp kitų, ir šie 
žodžiai: „. . . demokrat inei 
Lietuvos santvarkai atkurti ir 
kraštui nuo bolševizmo ir kitų 
jo gyvenimą ardančių veiksnių 
apginti, vykdys kuo plačiausią 
visuomenės konsolidaciją, ly
gins politinių grupių tarpusavio 
nesusipratimus". 

Taigi Vliko steigėjams rūpėjo 
a ts ta tyt i ne tik valstybinę 
nepr ik lausomybę, bet ir 
demokratinį valdymąsi. Lietu
voje jis dar tebėra silpnoje bei 
pavojingoje stadijoje, nes egzis
tuojančios politinės partijos rajo
nuose dėl ilgos okupacijos 
sukurtų sąlygų dar silpnai 
reiškiasi, o komunistų partija, 
kad ir pakeitusi savo vardą ir 
netekusi ideologinio centro 
Kremliuje, tebeturi šimtus tūks
tančių totalinio režimo indoktri-
nuotų bei disciplinuotų narių. 
Jie sudaro rimtą grėsmę demo
kratiniam procesui. 

buvo polkos. Štai ką apie jas 
rašo J.Ž. („Draugas" lapkričio 5 
d. Nr. 216): „Polka, nežiūrint 
kaip ją vadinsime — aukštaitiš
ka, žemaitiška ar Ramygalos — 
nėra lietuviška. O praėjusio 
šimtmečio antroje pusėje per 
Lenkiją iš Čekijos atėjusi. Taigi 
nieko lietuviško nėra... O dabar 
nuo jų mes negalime atsiginti. 
Vis tai tėvynės ilgesio ir lietu
viško meno vardan". 

Apie pačius muzikantus tenka 
pasakyti, kad jie insturmentus 
gerai pažįsta ir juos valdo. Aiš-
kiai maty t i jie nė ra tik 
papras t i mėgėjai, bet turi 
profesinį išsilavinimą. Nežiū
rint, ką grojo, jie pasižymėjo 
a u k š t a a t l ik imo ku l tū ra . 
Didelio triukšmo nesistengė 
suke l t i , o dainuodami 
žinoviškai naudojo balsą. Ačiū 
jiems už ta i ! Vis dėlto aš 
manyčiau, kad su šita programa 
skristi per Atlantą vargu ar 
buvo verta. 

Programos gale jos atlikėjai 
buvo apdovanoti po gėlytę. 
„Laisvės Ž ibur io" vedėjas 
Romas Kezys, dėkodamas 
atlikėjams, pasakė, kad tai yra 
buvęs geriausias koncertas. Aš 
manau, kad tai, ką jis pasakė, 
tuo ir pats netiki. Jis tik bandė 
pajuokauti. 

Po programos vyko balius ir 
šokiai, šokiams grojo „Brolių 
Kezių" orkestras. Orkestrui 
vadovauja Vytautas Daugir
das. Buvo pravesta ir turtingi 
laimėjimai, kuriuos paruošė 
Marytė Šalinskienė. 

Laukdami 51-mojo rengi 
nio, t ikės ime, kad tuomet 
programą atliks menininkai iš 
šios Atlanto pusės. 

Čia pravartu atkreipti dėmesį 
ir į tai, kaip atsargus yra Sąjū
dis, išvedęs Lietuvą j nepri
klausomybę. Šta, jo pirmininko 
Juozo Tumelio žodžiai: 

„Nepriklausomybę dar reikia 
įtvirtinti, ir dar reikės ją ap
ginti. Sąjūdis dar reikalingas 
bent dviem ar trim parlamento 
kadencijom... Lietuvos viduje 
dar mums laba; daug pavojų: 
dar neišvesta okupacinė kariuo
menė, mes dar nevisiškai kon
troliuojame sav. sienas ir dar 
daug Lietuvoje priešiškų jėgų; į 
valdžią vėl veržiasi buvusi 
komunistų partija... Mes turime 
padėti parlamentui valdyti 
visus procesus, išlaikyti stabilią 
visuomenę... Vykstant eko
nominei reformai, privatizacijai 
labai galimi įvairūs socialiniai 
neramumai, sąmyšiai prasi

dėjus nedarbu i . Tuos sąmyšius 
ir konfliktus atsiras kas skatina 
ir g i l i na" . („Draugas" , š.m. 
spalio 4 d.). 

Grįžtu prie seimo darbų eigos. 
P a d a v i a u , ka ip buvo pirmi

ninkaujančio pareikalauta, savo 
rezoliuciją raštu. Antrąją seimo 
dieną a t idžia i k lausiau, kurias 
rezoliucijas komisija atrinko 
se imui svars ty t i . Iš 22 paduotų 
manosios jų tarpe nebuvo, o juk 
b u v a u tv i r ta i įsitikinęs, kad 
seimas pirmiausia turi išspręsti 
k laus imą: pal ikt i Vliko veiklą 
iki t a m t ik rų sąlygų Lietuvoje 
išsipildymo ar jį tuojau uždaryti. 

T a d a kelios valandos buvo 
pra le i s tos svars tan t t ik likvi
dac inę procedūrą, redakcinę 
s e m a n t i k ą ir k i tus klausimus, 
ne i š e inan t iš seimui primestos 
tezės, kad „Vlikas savo uždavinį 

DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 27 d. 

„Uostamiesčio muzikantai" lietuviško radijo ..Laisves Žiburio" sukaktuviniame renginy 
Nuotr. Vyt. Maželio 

HAPPY 
THANKSGIVING 

Best Wishes To Our Friends A n d Assoc ia tes 
For A Safe And Happy T h a n k s g i v i n g Day 

Courtesy of 

EDWARD HINES LUMBER CO. 
Phono: (312) 7 6 7 - 8 3 0 O 

4626 W*st 63rd St., C h i c a g o , I l l inois 

Bes: vvishes To Our Fr iends A n d Assoc ia tes 
For A Happy ,Thanksg iv ing D a y 

Courtesy of 
THE MANOR TOOL AND MANUFACTURING CO., INC. 

Phon«: (70») 6 7 8 - 2 0 2 0 
9200 I vanho* . Schlllor Parfc, I l l ino is 

Thanksgiving Day Greetings To Our Friends And Associates 
From 

MANIK MOTOR SALES 
Phono: (312) 889 -6867 

1800 North Cicero Ave., Chicago, Illinois 

TATRAINN 
6040 S. Pulaskl 
(312) 582-8313 

Polish & Amencan Cuisine 
Open Tuesda. thru Sunday 

For Lunc- & Dinner 
Call For Peservations 

Thanksgiving Day Greetings 
jTo Our Many Friends And Patrons 

Cou*»esy of 
MIDVVAY PffARMACY INC. 

Ptton*: (312) 767-9155 
Ddlar Off With Vitamms 

4324 W. 63rd St., Chicago. III. 

Thanksgiving Day Greetings 
From 

SENTINEL PAINT & 
VARNISH CO. 

Phon«: (312) 342-1272 
2301 North Pulaskl Road 

Chicago, III. 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends And Patrons 

From the 
FULLERTON * CAUFORNIA 

SHELL SERVICE 
PnofM: (312) 486-0334 

2811 W. FuHarton, CMcago, III. 

Thanksgiving Day Greetings 
From 

PARK FOOD A LIOUOR MART 
2610 W. 71«t St., Chicago III. 

(312) 776-1821 
Open Monday thru Saturday 8 A M ;o 9 P. M 

Sunday 8 A.M. to 6 P.M 

Best vvishes To Ali 
For A Happy 

Thanksgiving Day 
Cou^esy of 

A FRIEND 
Thanksgiv^g Day Greetings 
DOUBEK PHARMACY AND 

MEDICAL SUPPLY 
3846 W 63rd St., Chicago. III. 

(312)561.1122 
Specializing r Colostomy. Entreal 

And Dia&etic Supplies 

Thanksgiving Day Greetings 
F-om 

LAWN LA NES 
6750 S. Pulaskl 

Chicago, IN. 
(312) 562-2S25 

Open Bow' -c "hanksgiving Day 

OLO FASHIONED CANDIES 
6210Cormafc 
B*fwyn, M. 

(708) "86-6669 
Home o' -'ench Cream 

Chocc are Novelties 
Ali Types ; 3oxed Candies 

Thanksgiv-c Day Greetings 
DAINA RCSTAURANT 

2658 W 71st St. 
CMcago, IN. 

(312) 434-0666 
Open Tuesday thru Sjnday 8 A M to 8 P M 

Oosec \4onday 

Thanksgiv ng Day Greetings 
To Ou' Vaiy Friends 

Couiesy of the 
LEITZA WC * TOOL CO., INC. 

(312)371.1406 
5482 M. Oatnon Ava 

CMcago, M. 

Thanksgiving Day Greeting 
To Our Friends And Patrons 

IDEAL AUTO PARTS 
4 6 3 0 S. Caltfomla Ava. 

Chicago, III. 
(312) 523-5277 

Automotive Parts For AJI Cars 

K A S P H A R M A C Y 
A Centsible Drug Store" 

We Honor Ali Insurance & VValfare Plans 
Free Neighborhood Prescnption 

Delivery Service 
(312) 478-8008 
2601 W. SOth 

Thanksgiving Day Greetings 
G A K AUTOMOTIVE 

5826 S. WastafTi Ava. 
C0MCS9O, I I I . 

( 312 )025 -6030 
Complete Auto Mechanical & body Work 
Foreign & Domestic — Insurance Approved 

EDCN OPTICIANS 
4143 W. 63rd St., CMcago, M. 

(312) 565-7000 
5569 W. 95th St., Oak Lawn, IN. 

(700) 490-3656 
Prescriptions Filled 
Frames Repaired 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products -
Phono: (312) 277-3005 

2310 S. Pulaskl, CMcago, IN. 

Thanksgiving Day Greetings 
CANALES BODY SHOP 

2441 W. 471h St., CMcago, M. 
(312)927-7000 

Complete Body Repair — 
Foreign & Domestic Free Estimates 

Suspension & Electric VVork 

Thanksgiving Day Greetings 
DON' AUTO INTERIORS A Tops 

11037 S. Ctcaro. Alslp. M. 
(708) 371-0020 

Convertible Tops — Vinyl Tops 
Carpets — Antique Interiors 
Seat Covers — Seat Repairs 

Happy Thanksgiving 
PRECISION TUNE 

10720 S. Vtostam Ava.. CMcago, III. 
(312)681-6040 

Tune-Up Speoalist Complete Mechanical 
VVork Brakes $42.00 Per Axle $10 Dis-
count on Tune-Up For Mentioning This Ad 

Thanksgiving Day Greetings 
RAY'S THE ULTIMATE IN 

AUTO REFINISHING 
4 4 1 7 - 1 0 S. Katfzta. CMcago, IN. 

(312) 000-1700 
Domestic & Foreign Body VVork Insurance 
VVork Invitrd Licensed by City And State 

Padėkos Dienos Sveikinimai' 
BROADV/AY AUTO MTRKCKERS LTD. 
1 3 * 4 5 • • c r a t n a m e . a t u * lalanį, M. 

(700) 371-8900. 
C M c a a e R h o n * • (312) 228-7008 

Didelis pasir inkimas vartotų dalių naupams auto 
modemams Perkame NauĮua Automobilius ir 
Laužą Kalbame LietuvSkai' 

Thanksgiving Day Greetings 
To Ali Our vVonderfuI 

Lithuanian Friends 
Courtesy of 

INDEPENDCNT PAVING CO. 
Bo)llwootJ, IM. 

Phono: (70* ) 544-7120 

atliko, jis savo darbą baigia". 
Po ke l ių pastangų, m a n 

prašant respektuoti atstovo 
te i ses , prezidiumo buvo 
paga l iau leista perska i ty t i 
a tmestą rezoliuciją. Tačiau 
balsavimas jau buvo tik for
malumo reikalas, nes, balsuo
jant už visą pluoštą tik su likvi
dacija susijusiu rezoliucijų, jau 
net ir pagal logiką niekas tur
būt ne tu rė jo nė balso už 
palikimą. Rezultatas buvo: iš 44 
balsų t ik 6 už mano pasiūlytą 
rezoliuciją. 

Ir ta ip per kelias valandas 
buvo pala idota ins t i tuci ja , 
kuriai sukurti reikėjo maždaug 
dvejų metų . O man l iko 
klausimas ne tik dėl jos likvi
davimo tikslingumo, bet ir dėl 
procedūros teisėtumo. 

Kas visus vagimis laiko, tas 
patsai vagia. 

PABRANGS AUTOBUSAI 

Chicagos miestas nusprendė, 
kad nuo 19S2 m. važma auto
busais ir miesto traukiniais 
kainuos 1,50 dol., už persėdimą 
reikės primokėti 30 et., Mėne
siniai bilietai — 60 dol., nauji 
savaitiniai — 15 dol. Bus 
sumažintas susisiekimas šešta
dieniais, sekmadieniais, bus 
uždarytos kai kurios miesto 
traukinių stotys. Sumažinant 
patarnavimą, tikimasi sutaupyt 
20 mil. dol. metams. Senimui 
autobusai, kainuos 55 et., o 
didžio judėjimo valandomis — 65 
et. Nauja tvarka įsigalės jau 
gruodžio 29 d. 

Optimizmas atidaro širdis, pa
deda geriau suprast i savo 
laikus, veikimui duoda uolumo 
ir veržlumo. 

Verdier 

Mielam Tėveliui, 

Amžinybėn 
dies" narį, 

A.tA. 
VILIUI BUNTINUI 
iškeliavus, jo sūnų MARTYNĄ, 

su šeima nuoširdžiai užjaučia 
,,Gran-

Jaunimo tautinis ansamblis ,,Grandis" 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette P. rke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette FuneraI Home 
2333 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60f>2<> 

l-<312)-476-2345 

Hills FuneraI Home 
10201 South Roberte Road 
Palos Hills. Illinois 6046S 

708-430-4455 

Petkus FuneraI Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois hO630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
144o South 30th Avt-nue 

Cicero, Illinois hOn̂ O 
708-652-1003 

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

ANTHONY B PETKUS 
DONAI D A. PETKUS 

DONALD VI. PETKUS 

• 

file:///4onday


6 ! DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 27 d. x Padėkos diena, yra šį ket-
_ ——;—-—: — — • •• virtadienį, lapkričio 28 d., 

valdiška šventė. „Draugas" tą 
dieną neišeis. Trečiadienį bus 
paruošta penktadienio, lap
kričio 29 d., laida „Draugo" 
redakcija, administracija ir 
spaustuvė ketvirtadienį ne
dirbs. 

x Kun. Donaldo Petraičio, 
MIC, Marijonų vienuolijos gene
ralinio vyresniojo iš Romos. 
Lietuvos „XXI amžiaus" laik
raštyje išspausdintas pasikalbė
jimas apie jį patį ir marijonus. 
•Kun. D. Petraitis gimęs Chica-
goje, taip pat jo tėvai, bet 
seneliai kilę iš Pagramančio. 
Marijonų yra apie 40 Lietuvoje. 
Taip pat yra kard. V. Slad
kevičius, vyskupai J. Žemaitis, 
A. Katkcvas, J. Olšanskis, J. 
Lenga ir daug kunigų visuose 
pasaulio kraštuose. Pasikalbė
jimą užrašė A. Paškevičius. 

x Jaunimo centro metinė 
vakarienė rengiama gruodžio 1 
d., šį sekmadienį. Jaunimo cen
tro statytojų, darbuotojų ir 
rėmėjų intencija bus laikomos 
šv. Mišios 3 vai. p.p. jėzuitų 
koplyčioje. Šv. Mišių metu gie
dos sol. Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Šv. Mišioms pasibai
gus, vaišės didžiojoje salėje. Bus 
meninė programa ir laimėjimai. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti ir tuo paremti centro 
veiklą. 

x Don Varnas posto pagal
binis Moterų vienetas švenčia 
45-rių metų sukaktį gruodžio 1 
d., sekmadienį, 1 vai. Sharkos 
restorane, 6301 W. 63 St. Bus 
pagerbtos narės, kurios nuo šios 
organizacijos pradžios įdėjo 
daug darbo: Mary Rudis, Ann 
Jatis, Ann Shulmistras, Vivian 
Šimėnas, Anne Daresh, Agnės 
Barnet, Annette Banrij ir Anel-
Ia Anderson. Valerija Stanai
tienė praves programą ir su
pažindins su 1992 m. valdyba. 

x TIK 79 et. SVARAS už 
siuntinių persiuntimą į Lie
tuvą su pristatymu į namus. 
Savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. Minimumas — 
$20. TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago. IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

. x Siuntiniai į Lietuvą! Pa
stovi kaina $1 už svarą. Pensi
ninkams ir besisvečiuojantiems 
— 90 et. svaras. 55 sv. nauja
metiniai maisto siuntiniai — 
kaina tik $75. „Lithuanian", 
2458 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-5687. 

(sk) 
x Greit parduodu vienoš lr ' 

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

(sk> 

1.. 
! -

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. <1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd„ Lockport, Ifc*0441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avernie 

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

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

x Kun. Stasys Saplys, MIC, 
gyvenąs Racine, yra paskirtas 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
ir kitų marijonų vicepostuliato-
rium, kuris rūpinsis pal. Jurgio 
šventuoju kitų marijonų palai
mintaisiais paskelbimu. Iki šiol 
ilgamečiu postuliatorium buvęs 
kun. Juozas Dambrauskas, 
MIC, gyvenąs Milwaukee, 
Wisc., dėl nesveikatos iš tų 
pareigų atsisakė. 

• 
x LKR šalpa praneša, kad 

pratęsiamas vajus Lietuvai 
reikalingų daiktų iki gruodžio 
16 d. Lietuvių visuomenė pra
šoma siųsti pirmos komunijos 
sukneles, dūdų šeimos in
strumentus, madų žurnalus, iš
karpas, medžiagą ir siūlus, 
Lietuvių Enciklopedijas ir 
Katalikų Mokslo akdemijos dar
bus Lithuanian Catholic Reli-
gious Aid. 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, New York 11207 ir 
pažymėti „Special Projects" ant 
dėžės. Taip pat nurodyti, jei 
norima gauti nuo taksų mokes
čių nurašyti pakvitavimą už 
paaukotą daiktą. 

x Moterų federacijos šven
tinis susirinkimas bus Jaunimo 
centre gruodžio 8 dieną 12 vai. 
Narės prašomos atnešti po lėkš
telę skanumynų pasivaišinimui. 

x Dainavos ansamblis ruo
šia įdomią vakaronę penkta
dienį, gruodžio 6 d., Jaunimo 
centro kavinėje. Bus rodomos iš
traukos iš iškilmingų šv. Mišių 
Washingtone Šiluvos koplyčios 
25 metų jubiliejaus proga. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Kalėd in ia i šokia i bus 
penktadienį, gruodžio 13 d., 8 
vai. vak. Baltijos restorane, 
8100 S. Roberts Rd., Justice. 
Gros Pauliaus Strolios orkest
ras: Reikal ingas studento 
pažymėjimas, įėjimas 5 dol. 
Ruošia Lietuvos Vyčių tryliktas 
skyrius. 

x Elizabeth Misunas drau
gai ar giminės prašomi rašyti 
J e a n n e Laitas Stump, 1604 
Tulip Tree Rd., Fort Wayne, 
IN 46825. Ms. Stump domisi 
šeimos istorija. 

(sk) 
x Už a-a. Stasio Kielos vėlę, 

penkerių metų mirties su
kaktyje šv. Mišio3 bus auko
jamos penktadienį, lapkričio 29 
d. Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje 8 v. ryto ir 
šeštadienį, lapkričio 30 d. Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
5 v. vakaro. Prašome prisiminti 
a.a. Stasį savo maldose. 

(sk) 

x D A R NEVĖLU PASIŲS
TI KALĖDINI SIUNTINĮ Į 
LIETUVĄ! Air Cargo Express 
siuntiniai bus Lietuvoje prieš 
Kalėdas, jei juos mums prista-
tysite iki gruodžio 10 d. Su pri
statymu į namus be muito visi 
kiti siuntiniai TIK 90 centų/sv. 
su draudimu ir pristatymu. 

Baltia Express. Žiūrėkite 
skelbimą 4 psl. (sk~> 

mK ŽVAIGŽDUTE 
H^M^^A. * * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., St*. 18-2 
Hinsdale, IL 90621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Naujų Metų Sutikimą 
rengia Pasaulio Lietuvių cen
tras, Lemonte. Bus šilta vaka
rienė, gausūs gėrimai, vidur
naktį šalti, įdomūs užkandžiai. 
Šokiams gros Žiburio or
kestras. Auka asmeniui $60. 
Dėl informacijos skambinti An
tanui Mikui, 708-257-1083. 

(sk) 
x G. T. INTERNATIONAL, 

INC. parūpina jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hi l la , IL 60457. Tel . 
70*430-7272. 

x Vytas Maciūnas, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas, 
kartu su valdybos iždininku 
Jonu Vainium dalyvavo LX išei
vijos Lietuvių Tautinių šokių 
šventės organizacinio komiteto 
posėdyje lapkričio 16 d. Sekly
čios salėje. 

x Brighton Parko Moterų 
klubo metų pabaigos susirin
kimas bus ketvirtadienį, gruo
džio 5 d., 1 vai. po pietų Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Ave. Na
rės prašomos dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir iš
rinkti naują valdybą. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Anglijos lietuvių klubo 
Chicagoje narių susirinkimas 
bus šį sekmadienį, gruodžio 1 d., 
1 vai. p.p., Jaunimo centre. Visi 
nariai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. 

x Andrius ir Ona Mironai, 
pardavę savo nuosavybę Flori
doje, persikėlė gyventi į Califor-
niją. Jų naujas adresas yra: A. 
O. Mironas, 2310 Via Francisca, 
Apt. T, Carlsbad, CA. 92008. 
Tel. 619-434-3886. „Drauge" 
šiuo metu spausdinama jo at
karpa. 

x Vaikų Vilties draugijos pa-
skebtas telefonas nebuvo ge
ras. Telefonas yra toks: 
312476-0664. 

x Po 8,9:15 ir 10:30 vai. šv. 
Mišių Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje sekmadienį, gruodžio 
8 d., bus blynų pusryčiai parapi
jos salėje. Kviečiami visi 
parapiečiai tuoj po šv. Mišių 
užeiti į salę ir pavalgyti skanius 
blynų pusryčius. 

x Cicero Jūrų šaulių kuo
pa „Klaipėda" yra Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje suor
ganizavusi šiais metais 214 dol. 
Auką perdavė Balfo centrui, ; 
kuris būrelio vardu persiųs au
ką į Vasario 16 gimnaziją. 

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

(sk) 
x KARGO I LIETUVA BE 

MUITO! Siunčiame SAS oro 
linija į Rygą. Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 Ibs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už, svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave.. Hickory Hills, IL 
60457, tel. 706430-7334. 

(sk) 

Redaguoja J. Piatas. «• čžiagą siųsti: 3206 W. 65th 
Įsteigtas Lietuviu Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Place, Chicago, IL 60629 

DIDVYRIŲ KELIAIS 

Mes vyrais užaugsim -
Tvirtais, dideliais, 
Į Lietuvą trauksim 
Didvyrių keliais. 
Sustosime Vilniuj, Šiauliuos 

ir Kaune, 
Su tėviškės kario žalsva miline. 

Kad būtų tėvynė 
Laisva amžinai, 
Ją ginsim, kaip gynė 
Šalies milžinai. 
Nuo Baltijos jūros, link Merkio 

kalvų, 
Vėl žydrios trispalvės plazdės 

virš galvų. 
J o n a s Minelga 

KODĖL LIETUVA TURI 
BŪTI LAISVA 

Lietuva turi būti laisva, nes 
jos žmonės karštai myli savo 
kraštą, yra daug už jį kentėję ir 
yra pasiruošę mirti už laisvę. 
Jinai turi teisę, kaip visi kiti 
kraštai, būti atskiru kraštu su 
savo išrinkta valdžia ir 
demokratija. 

Baltija Udrytė, 

Nepriklausomos Lietuvos karys-savanoris seka priešą. 

x Naujametiniai siuntiniai: 
„Super-Express Vėjas" — $1.25 
už svarą; „Satelitas" — kaina 
nuo $75 iki $10,000. Kreiptis: 
LrTHUANLAN, 2458 W. 69 St. 
tel. 312-434-5687. 

x P a r ū p i n a m e b i l i e tus 
jums ir jūsų giminėms iš 
Lietuvos į įvairius JAV miestus, 
neskrendant per Maskvą. Tvir
tiname Aerofloto skrydžius, 
Lietuvoje parduodame automo
bilius, naujus su 2 m. garantija. 
Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo. Skubiai fax'u per
siunčiame dokumentus, laiškus 
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika
lais. Atlanta Import-Erport, 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

Lietuva turi būti laisva, nes ji 
turi teisę būti laisva, kaip ir 
visos kitos valstybės. 

Audra Ricci 
(„Jaunystės šauklys'', Detroi

to Moksleivių Ateitininkų laik
raštėlis, 1991) 

LAISVĖS KOVOS 
(Ištrauka) 

Po Nepriklausomybės akto 
paskelbimo, bolševikai įsiveržė 
į Lietuvą ir užėmė Vilnių. Netu
rėdama kariuomenes Lietuva 
beveik sugriuvo ir pasidavė 
komunistams. Bet patriotai 
Lietuvos sūnūs atsakė į 
Tėvynės šauksmą. Nors trūko 
uniformų, maisto ir ginklų, 
laikina kariuomenė greitai 
susikūrė, išžygiavo į karą ir iš
varė bolševikus iš krašto per 
septynis mėnesius. Žiūrėdami 
į greitį nustembam, kiek galima 
padaryti ryžtu ir jėgomis! 

Dabartiniais laikais turime 
narsiai stoti į karą už Tėvynę, 
kaip darė mūsų protėviai 1918 
metais. Jei atiduosime visą širdį 
ir visas jėgas Lietuvos naudai, 
tikrai išlaisvinsime Lietuvą iš 
vergijos. (Šiandien Lietuvoje te
bėra stipri okupacinė ka
riuomenė). 

Tanya Barauskaitė, 
Los Angeles Šv Kazimiero 

aukšt. lit. m-ios mokinė 
(„Aš čia gyva") 

Red. 1918 m. paskelbtą Lietu
vos nepriklausomybę apgynė 
savanoriai ir vėliau susikūrusi 
kariuomenė. Lietuviai mylėjo 
savo karius, d?.žnai buvo 
apdovanojami gėlėmis. Tai 
pagarbai išreikšti, įsteigė 
Kariuomenės šventės dieną, 
kuri visoje Lietuvoje buvo 
švenčiama lapkričio 23 dieną. 
Komunistų okupa- ja panaikino 
tą šventę ir praėjo garbinti 
okupacinę rusų --.anuomenę 
Pasauly išsiskleidę lietuviai 
nepamiršo lapkričio 23 d. ir kas
met kukliai ją parr nėdavo. Pri
siminkim sav maldose 
žuvusius karius ii palinkėkim 
Lietuvai sukurti >avo kariuo
menę. 

PADĖKO? DIENA 

pusseserė. Jie yra dvynukai. Aš 
padėjau kepti kalakutą ir virti 
kamšalą. 

Kai atėjo valgymo laikas, 
mano brolis Tomas paskambino 
varpeliu. Tad visi ėjo atsisėsti 
prie stalo. Aš valgiau daug 
kalakuto, kamšai^ ir saldžių 
bulvių. 

Baigę valgyt i kalakutą, 
valgėme pyragą ir gėrėme kavą. 
Pavalgę ats isveikinome ir 
važiavome namo. 

Tadas Mikužis 

Padėkos dieną mes važiuo
sime į Mišias. Mišių metu aš 
melsiuos ir dėkosiu Dievui už 
viską. Po Mišių mes važiuosime 
pas močiutę, ten pavalgysime. 
Mano močiutė labai gerai ir ska
niai pagamina valgį. Po to, grį
šime namo ir eisime miegoti. 

Ada Valaitytė, 
Abu Marąuette Parko lit. 

m-los mokiniai („Vyturėlis") 

KALAKUTAS 

Šuldu buldu kalakutas, 
Jam ant snapo karo kutas. 
Galva plunksnų nebeturi, 
Baime smelkia kai pažiūri. 
Gaidys kalakutą klausia: 
— Liko laiko nedaugiausia. 
Greit tau plunksnas visas peš 
Ir į stalą kepsnį neš. — 
Kalakutas jam atsako; 
— Traukis, gaidy, man iš tako. 
Kol man plunksnas kas nors peš 
Tave vanagas nuneš. — 
Rausta gaidžio skiauturė, 
Medin šoka voverė. 
Gaidys garsiai užgiedojo, 
Vištos jam sparnais paplojo. 
Kalakutui nelaba 
buvo gaidžio ta kalba. 
Kalakutą kepsniui peša, 
Vėjas ore plunksnas neša; 
Snapas, kojos ir nagai 
Liko vargšo palaikai. 

Alb. Kašiubienė 

GAMTOS APSAUGA 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Nykštukai 

Petras Antanas Ješmantas, 
jau 17 metų moksleivis, iš 
Salem Canton High School. 
Laisvalaikiu jis mėgsta pailsė
ti. Jam patinka įvairus maistas. 
Į stovyklą jis atvažiavo vado
vauti, nes kažkas jį paprašė būti 
vadovu, jis sutiko. Jam patinka 
Dainavos gamta. Jam nepa
tinka jo vadovaujamas antras 
būrelis. Didžiausias įspūdis — 
tai tyla. Linkime smagiai 
praleisti vasarą! 

Antras Būrelis 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

GALVOSŪKIS NR. 21 
ATSAKYMAS 

Piešimo mokytojas, pažiūrėjęs 
į parodos katalogą, taip moki
niui paaiškino: „Gandras avi 
languotas trumpas kojines". 

GALVOSŪKIO NR. 22 
ATSAKYMAS 

Uždengus pirštu katę ir pali
kus uodegą matome, kad ber
niukas su kirviu perkirto 
vandens žarną. 

GALVOSŪKIO NR. 23 
ATSAKYMAS 

Tie rūmai vadinasi Alhambra. 
Arabiškas pavadinimas, lietu
viškai reikštų — raudonas 
namas. Jie yra netoli Granados 
miesto, Ispanijoje. 

GALVOSŪKIO NR. 24 
ATSAKYMAI 

Šventame Rašte yra aprašyti 
kiekvienos dienos Dievo darbai. 
Dievo diena yra ilgesnė už mūsų 
dieną, gal ji prilygsta mili
jonams mūsų metų. 

Mokslo žmonės nutolę nuo 
religijos mėgina savaip aiškinti 
pasaulio sukūrimą, tačiau jų 
aiškinimas yra neįtikinantis. 
Niekas iš nieko nepasidaro. 
Toks tikslingas pasaulio kūnų 
judėjimas negalimas be valdan
čios rankos. Ta valdančioji galia 
priklauso Dievui, todėl neverta 
imti dėmesin jų aiškinimų. 

GALVOSŪKIS NR. 41 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Čia nupieštos trys vėjo rodyk
lės. Jos atrodo panašios, bet įsi
žiūrėję, rasite ir skirtumų. 
Pažymėkite skirtumus. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 42 
Koks didžiausias žemėje įdu

bimas, skaitant nuo jūros pavir
šiaus. Kuriame kontinente yra 
tas įdubimas? (5 taškai) 

Aš praleidau radėkos dieną 
pas savo močiutę. Kai mes 
suėjome į namus, mes visi pasi
sveikinome. Ten jau buvo mano 
dėdė, teta, močiute, jos draugas, 
mano šeima, mano pusbrolis ir 

Daugiau negu 180,000 tonų 
medienos yra sunaudojama 
Kanadoje popieriaus gaminimo 
fabrike. Šie medžiai yra nau
dojami visokiems popieriaus 
produktams. Amerikoje trys 
milijonai valdžios darbininkų 
išmeta 273,750 tonų popieriaus. 
Perdirbant visą popierių, kurį 
išmetame per metus, galima 
būtų sutaupyti arti keturis 
milijonus medžių. Jeigu tiek 
medžių yra sunaikinama, tai 
oras, kurį kvėpuojame, pasidaro 
dar blogesnis, nes medžiai ir au
galai išvalo orą pagamindami 
deguonį. 

Mikutis Bėrius, 
Toronto Maironio lit. m-los 

mokinys. (Mairono mokyklos 
metraštis) 

Piligrimų laivas. 
Piešė Juozas Plėnys 

Marquette Parko lit. m-los 7 sk. 
mokinys 

GALVOSŪKIS NR. 43 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Pripildykite kuria nors spalva 
visus langelius, pažymėtus 
taškais. Tada matysite, kas yra 
nupiešta. Už tą darbą — 5 
taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 44 

Vienas kalnų uolų skaldytojas 
vartojo dinamito sprogstamąją 
medžiagą. Jis ją taip naudojo: 
specialiai lėtai degančią virvutę 
prijungdavo prie dinamito, įtai
syto kalnuose. Liepsnos greitis 
virvute plisdavo 0,8 centimetro 
per sekundę greičiu. Jums 
reikės apskaičiuoti, kurio il
gumo turi būti virvutė, kad ją 
uždegęs kalnų uolų skaldytojas 
galėtų nubėgti 120 metrų 
nuotolį, kol liepsna nueis vir
vele iki sprogstamosios medžia
gos? Bėgimo greitį laikykite 
lygiu 4 metrus per sekundę. (5 
taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 45 

Šventajame Rašte ir Evangeli
joje yra palyginimas apie dešimt 
mergaičių, kurių penkios buvo 
neprotingos, nerūpestingos ir 
apsileidusios. Kodėl Kristus jas 
kaltino, ką jos blogo padarė? (5 
t.) 




