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Sąjūdžio suvažiavimas ir 
bendradarbiavimas.,. 

Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gruodžio 11. (Elta) -
Žurnalistams pateikta infor
macija, kad gruodžio 16-18 
dienomis Vilniuje vyks Siaurės 
Atlanto asamblėjo seminaras 

Bet Lietuvoje pakako moksli
ninkų, teisingai suvokiančių 
mokslo etikos dalykus. Jie, ne-
pak lusdami p a r t i n i a m 
vadovavimui, sąžiningai dirbo 

Baltijos šalių saugumo klausi- savo darbą. Sukaupta medžiaga 
mais. Laukiama delegacijų iš 28 aPie savimonės raišką, tautines 
šalių bei NATO. I seminarą bus nuostatas mūsų papročiuose, 
pakviesti sovietų kariuomenės lietuvybės simbolius, demokra-
Lietuvoje atstovai. Pranešimą tinių judėjimų įtaką liaudies 
skaitys Krašto apsaugos minis- kultūrai bei kitais klausimais ir 

bus nagrinėjama konferencijoje. 
Ji tęsis dvi dienas. Dalyvauja 
mokslininkų iš užsienio. 

tras Audrius Butkevičius. 

Artėja Sąjūdžio 
suvažiavimas 

Gruodžio 14-15 dienomis Vil
niuje vyks Lietuvos Sąjūdžio 
trečiasis suvažiavimas. Ta pro
ga „Lietuvos aidas" atspausdino 
interviu su Sąjūdžio seimo 
tarybos atsakinguoju sekreto
riumi Andriumi Kubiliumi. 
Greta kitų dalykų. Andrius 
Kubi l ius pareiškė, kad, jo 
nuomone . Sąjūdis t u r ė t ų 
na tūra l ia i transformuotis į 
normalią politinę organizaciją, 
pa la ipsniu i apibrėžti savo 
n a r y s t ę , įgyti po l i t inės 
organizacijos struktūrą. Narystė 
padidintų kiekvieno atsakomy
bę už save ir už visą organi
zaciją. 

Bend rada rb i avo 
sąmoningai. . . 

Gruodžio 10 dieną Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos sesijo
je deputatas, komisijos KGB 
veiklai tirti pirmininkas Balys 
Gajauskas perskaitė tokio turi
nio pareiškimą: Aukščiausiosios 
Tarybos komisija Sovietų 
sąjungos KGB veiklai Lietuvo
je ištirti atliko patikrinimą ir 
daro tokią išvadą: Virgilijus 
Čepaitis sąmoningai bendradar
biavo su KGB. Komisija pasiū
lė Aukščiausiajai Tarybai leisti 
deputatams susipažinti su tyri
mo medžiaga. 

Nea t i t inka t ikrovės 
Šiandien Lietuvos Aukščiau

sioje Taryboje informaciniame 
pranešime atstovas spaudai 
Audrius Ažubalis pasakė, kad 
Reuterio agentūros išplatintoje 
informacijoje akcentuojami 
teiginiai, jog Virgilijus Čepaitis 
esąs „svarbiausia figūra Vy
tauto Landsbergio komandoje", 
„artimiausias Vytauto Lands
bergio draugas ir patarėjas" ir 
pan., neatitinka tikrovės. Vy
tauto Landsbergio draugai tiek 
asmeniniame, tiek ir politinia
me gyvenime yra visiškai kiti 
žmonės. O primygtinu akcen
tavimu siekiama specialaus 
politinio tikslo, kuris nėra 
susietas su Virgilijaus Čepaičio 
asmeniu. 

Lito įvedimo komisijos 
Lietuvos respublikos Lito 

komitetas priėmė nutarimą 
sudaryti respbulikos rajonų bei 
respublikinio pavaldumo mies
tų lito įvedimo komisijas. Šios 
komisijos turi būti pasiruošusios 
p r i r e ikus a t l ik t i visus su 
tautinių pinigų įvedimu susiju
sius darbus. 

K a s mes esame? 
Šiandien Vilniuje Lietuvos 

istorijos insti tute prasidėjo 
mokslinė konferencija etninės 
kultūros klausimais. 

Sovietiniais laikais etnografų 
darbą buvo stengiamsi orien
tuoti vien t ik į dabar t ies 
tyrimus, įvairiais būdais su
reikšminant fasadinę kultūrą. 

Vilnius, An taka ln io 124. 
Tai naujasis Vilniaus univer

siteto Nefrourologinės klinikos 
adresas . K l in ika turi du 
skyrius, kuriuose yra 70 lovų. 
taip pat hemodializės padalinį, 
kuriame teikiama pagalba ligo
niams su visiškai nebefunkcio-
nuojančiais inkstais. Klinikos 
vadovas profesorius Balys Dai
nys, supažindindamas žurnalis
tus su naujomis patalpomis, 
pabrėžė, kad daug inventoriaus 
parūpino užsienio labdaros 
organizacijos. Jis yra ypač 
dėkingas New Yorke veikian
čiai labdaros organizacijai — 
Lietuvių religinei šalpai. Jos 
pastangomis gauti gyvybiškai 
svarbūs hemodializės a rba 
populiariai tariant „dirbtinio in
ksto" aparatai. 

Ši ligoninė Antakalnio gatvės 
gale buvo pastatyta specialiam 
kontingentui — vadovaujan
tiems partiniams ir tarybiniams 
darbuotojams. Dabar čia kuriasi 
universitetinės klinikos (kardi
ologinė, pediatrinė, nefrouro-
loginė...) ir gydomi sunkiausi 
ligoniai iš visos Lietuvos, 
kuriems reikalinga ypatingai 
kvalifikuota pagalba. Profeso
rių patyrimą čia perims Medi
cinos fakulteto studentai ir 
pasitobulinti atvykę periferijos 
gydytojai. 

Vokietija ir Prancūzija labiausiai pasisako visą laiką ui -Jungtines Europos valstybes. Čia matome 
ką tik įvykusių Europos Bendrijos 12 valstybių pa-.tarimų metu diskutuojančius Vokietijos 
kancleri Helmut Kohl, dešinėje, ir Vokietijos Užsienio reikalų ministrą Hans-Dietrich Genscher, 
Maastricht miestelyje, Olandijoje. 

Japonijos Parlamentas 
neatsiprašo amerikiečių 

Tokyo. Gruodžio 8. — AP žinių kraštų žmonės tuo Klausimu 
agentūra praneša, jog Japonijos įvairiuoja. Šeši iš dešimts 
valdančioji partija neturi vienos amerikiečių mano. kad Japoni-
nuomonės Pearl Harbor įvyku- jos e k o n i m i n i s pajėgumas 
sių bombardavimų klausimu, kenkia Amerikai, ir šeši japonai 

Liberalų Demokratų partijos iš dešimties apklaustų, mano, 
nariai negalėjo pasiekti spren- kad tsip ir yra. Šeši iš dešimt 
dimo oerpsa*'o narių, kurie amerikiečių gaivoj*., kad japo-
mano, jog Japonija turėtų atsi- nai nėra t ikr i amerikiečių są-
prašyti pasaulį, ir narių, kurie jungininkai, 
yra daugiau konservatoriai, Tačiau didžiausias nuomonių 

T r u m p a i 

Kalėdų senelis iš ...Kauno 
šiais metais aplankys Dieveniš
kių, Kalesninkų, Poškonių ir 
kitų Pietryčių Lietuvos kaimų 
vaikus Šią kalėdinę išvyką 
organizuoja „Vilnijos" draugijos 
Kauno skyrius. Knybeles, žais
lai, kitokios dovanėlės renka
mos iš visuomenės M.K. Čiur-
liono dailės muziejuje. 

Išeivijos dramaturgo Kosto 
Ostrausko dramą „Čičinskas" 
pastatė Agluonėnų kaimo klo
jimo teatras. Šį teatrą y ra 
įsteigę Klaipėdos konservatori
jos studentai — būsimieji mė
gėjų teatrų režisieriai. Čia jie 
stato ir gina savo kursinius bei 
diplominius darbus. „Čičinską" 
pastatė konservatorijos absol
ventas Egidijus Kupčiūnas. 

Radvil iškio rajono moterų 
draugija pradėjo leisti savait
raštį ..Radvilaitė". 

Kalėdų va rpe l i a i kviečia 
Vii niaus gyventojus ir miesto 
svečius į Dailininku sąjungos 
galeriją „Arką". Čia atidaryta 
kalėdinių miniatūrų paroda. 
Mažos sku lp tū rė lės , indai , 
suvenyrinės lėlytės, keramikos, 
odos, metalo juvelyriniai darbai 
ne tik džiugina akį — juos 
galima nusipirkti. Didžiulę eglės 
šaką puošia porceliano varpe
liai: jie skamba ir kviečia. 

Parad inę uniformą Lietuvos 
sportininkams, vykstantiems į 
Albervilio žiemos olimpines 

kurie sako, kad Japonija dėl to 
visai turi nesijausti blogai, 
nesigėdinti. Daugelis šios par
tijos narių ir daugelis kitų 
japonų dėl to yra neapsisprendė. 

Prez. Bushas, vykdamas į 
Pearl Harbor, pasakė, jog 
amerikiečiai turėtų tų įvykių 
žaizdas laikyti užgijusiomis, nes 
nuo tada buvo tikrai pasisakyta 
už taiką ir laisvę. Preridentas 
sakėsi praradęs savo du drau
gus, kurie to puolimo metu buvo 
užmušti. Bushas sakėsi nejau
čiąs japonams pykčio. 

Pasitikėjimas ir 
nepasitikėjimas 

Po pusšimčio metų japonai dar 
negali apsispręsti, ar Pacifiko 
karo pradėjimas buvo velniškas 

skirtumas yra socialinių ins
titucijų klausimu. Japonai pasi
tiki savo bankais , mokyklomis 
ir vyriausybe. Amerikiečiai 
tačiau rodo nepasitikėjimą pa
našiomis institucijomis. Pre
kyba čia neturi tiek daug reikš
mės, kad nebūtų geros valios 
tarp japonų ir amerikiečių. Pa
vyzdžiui, t ry s ketvirtadaliai 
amerikiečių netiki savo teis
mais. 

ABC žinios ir japonų NHK 
žinios apklausinėjo 1,174 užau
gusius Amerikoje i r 1,125 
užaugusių Japonijoje ir gavo 
minėtus rezultatus. 

Minis t ro pa re i šk imas 
Tačiau įdomu, jog Japonijos 

Užsienio re ika lu min i s t r a s 
darbas, ar tai buvo taktiška Michio Watanabe išleido dviejų 
klaida. O praėjusį penktadienį paragrafų pareiškimą praėjusį 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvoje vakar Rusijos 
prezidentas Boris Jelcinas tarėsi 
su kariuomenės vadais ir, atro
do, j ie buvo palankūs naujai 
slavų sudarytai sąjungai Min
ske praėjusį savaitgalį. Anks
čiau su jais turėjo pasitarimą ir 
Sovietų prez. M. Gorbačiovas. 

— A n t r a d i e n į Maskvoje 
įvyko demonstracijos už Rusijos 
prezidentą Jelciną. Ten buvo 
nešami plakatai su jo nuotrau
komis ir pasisakoma už Rusijos 
Respubliką kaip atskirą valsty
bę nuo Sovietų Sąjungos. Tačiau 
buvo ir kitos demonstracijos ui 
Gorbačiovą, bet jos 
nepasižymėjo gausesniu dalyvių 
skaičiumi. 

— Baltijos valstybės dalyvaus 
su savo futbolo komandomis 
kartu su 24 tautų sportininkais 
dėl ,,World Cup in 1994" 
Amerikoje. Europos regione 
Lietuva ir Latvija sudaro grupe 
kartu su Ispanija, Airija. Dani
ja, Šiaurės Airija ir Albanija, 
Estija yra Italijos, Škotijos, Por
tugalijos, Šveicarijos ir Maltos 
grupėje. 22 komandos rungsis 
šešiuose pasaulio regionuose 
žaisti dėl teisės su JAV ir 
Vokietijos komandomis. 

atliktas žmonių - japonų ir 
amerikiečių apklausinėjimas 
taip pat parodė, jog abiejų 

žaidynes, sukūrė Vilniaus mo
delių namų dailininkė Jolan
ta Palaikyte. Pasipuošę šiais 
rūbais, mūsų sportininkai žy
giuos su Lietuvos vėliava 
žaidynių atidarymo iškilmėse. 
Vėliau ji bus dėvima ir kitais 
iškilmingais momentais. 

J A V gyvenančio literatūros 
kritiko ir žurnalisto Bronio 
Railos eseistinių darbų rinkinį 
„Kodėl antraip? Literatūrinės 
kronikos su išgyvenimais", 
išleido „Vagos" leidykla. 
Autorius gyvai ir vaizdingai 
pasakoja apie savo draugų ir 
mokytojų V. Mykolaičio Putino, 
S. Nėries. I. Šeiniaus. H. 
Radausko. M. Katiliškio ir kitų 
gyvenimą bei kūrybą. 

„Baltijos ž i edas" — taip 

sekmadieni, dieną po oficialaus 
to bombardavimo paminėjimo 
Havajuose. Jame skomą, jog 
„Japonija turė tu -kaitytis su 
istoriniu faktu, kad Pacifico 
karas, kuris atnešė neapskai
čiuojamas kančia?- ir skausmą 
daugel iu i žmonių.. . buvo 
pradėtas prieš 50 metų Japoni
jos netikėtu užpuolimu ant 

Pearl Harbor". Ir toliau rašo. 
jog „Japonija atnaujina savo 
pasiryžimą, kad r. f bebus tokios 
nelaimingos ist r i jos". Bet 
Japonijos vyriau-' bė oficialiai 
to užpuolimo nepaminėjo, kuris 
įvėlė Ameriką i P cifiko karą. 

— J A V p r e z . George Bush 
pasirašė įstatymą kuriuo yra 
s u t e i k i a m a s nuo la t i n i s 
palankumo s t a rkas Baltijos 
valstybėms prek Hniuose ry
šiuose, o taip pa: ir Čekoslo
vakijai su Vengr Bushas ta 

Europa turės vieną 
valiutą ir bendrą banką 

Bendrija apjungs 340 milijonų žmonių 
M a a s t r i c h t . Olandija . 

Gruodžio 9. — Europos 12 tautų 
Bendrija šiandien padarė didelį 
sprendimą, nutardama sukurti 
vieną piniginę sistemą ir vieną 
centrinį banką ne vėliau kaip 
iki 1999 metų. Bendrija taip pat 
nu t a r ė sudaryti didžiausią 
pasaulyje prekybos bloką 1993 
metais. 

Britanija, kuri visados bando 
pristabdyti Bendrijos žygius į 
politinę ir ekonominę vienybę, 
bijo savo pilnu įsijungimu pra
rasti dalį savo suverenumo ir 
nežada atsisakyti savo svarų. 
Tačiau ji nebandė sustabdyti 
savo partnerių nutarimų. Britai 
nenori prarasti savo pinigų, ir 
Britanijos ministras pirminin
kas John Major išleido savo 
atskirą tuo klausimu pareiški
mą. Britanijos Parlamentas turi 
pats padaryti sprendimą, a r 
dalyvauti Bendrijoje, atsisakius 
savo piniginio vieneto. Šiaip 
Britanijos vyriausybė pritarė 
kitiems Bendrijos nutarimams. 

Komplikuotas susitarimas dėl 
vienų naujų pinigų įvedimo, 
nu ta r t a s Bendrijos finansų 
ministrų, turi būti patvirtintas 
Europos vyriausybių. Čia reikia 
prisiminti, kad ši mintis jau 
buvo iškelta Europoje prieš 34 
metus. 

Keičiama Europos t va rka 
Po pirmos dienos pasitarimų, 

pirmadienio vakare, Britanijos 
atstovai beveik pažadėjo, kad 

Paskelbė savo 
kandidatūrą 

Concord, N.H. — Žurnalistas 
ir sindikatinės spaudos politinių 
įvykių komentatorius Patrick 
Joseph Buchanan paskelbė savo 
kandidatūrą Respublikonų par
tijos sąraše būti sekančiu JAV 
prezidentu kitų metų rinki
muose. Tai tiesioginis išėjimas 
prieš dabart inį prezidentą 
Bushą. Paskelbdamas savo 
kandidatūrą, Buchanan sakė. 
jog norįs atstatyti tautinį susi
pratimą, kai prez. Bushas 
pasidarė „globalistu" ir prarado 
sąlytį su tauta, savo žmonėmis, 

proga pasakė, jog bus teikiamos 
pavadinta knygą Italijoje išleido šioms 5 valstybėms palankiau-
Pietro Dini. Čia apmąstoma šios sąlygos prekvboje, padės 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos normalizuoti ryšii s *u Lietuva, 
kultūrinė bei politinė patirtis ir Estija ir Latvija o t a ip pat 
vieta Europos gyvenime. įsijungti į pasaulire ekonomiją. 

Laikinai uždaromas 
Lazdijų punktas 

V i l n i u s . Gruodžio 11. — 
Šiandien RFE KL pranešė, jog 
gruodžio 9 d. Lietuvos vy
riausybė įskė laikinai uždaryti 
Lazdijų perėjimo punktą nuo 
gruodžio 10 dienos 2 vai. po 
pietų dėl nepatenkinamų sani
tarinių sąlygų. Šioje vietoje 
postas bus uždarytas tol. kol 
Lenkija pastatys įrengimus 
savo pusėje, kurie būtinai 
reikalingi. Sienos uždarymas 
Lazdijuose neliečia tų asmenų, 
kurie turi diplomatinius pasus, 
taip pat , kurie turi oficialius 
pranešimus, kad vyksta į lai
dotuves savo artimųjų. Raudo
nojo Kryžiaus pravažiavimus ir 
pervežamus transportus ir pre
kybininkus, kurie turi savo 
vyriausybių leidimus. Autobu
sai, kurie reguliariai važinėja, 
galės ir toliau tai daryti, o ser
gantys žmonės turės turėti savo 
Sveikatos ministerijos atitin
kamus leidimo raštus. 

nebesipriešins politinei unijai ir 
leis konferencijai priimti dvi 
sutartis, kurios pakeis Europos 
istoriją.Ekonominė ir moneta
rinė unijos sutartis bus priimta 
12 valstybių vadų. Viršūnių 
susitarimas ekonominiu, politi
niu ir monetariniu klausimu 
yra istorinės reikšmės. Tik 
Britanija, daugiau negu kitos 
valstybės, t u r i daugiausia 
atsižadėti savo suvereniteto 
Europos Bendrijos labui. 

Čia Vokietijos kancleris Hel
mut Kohl ir kiti vadai sakė jog 
Europos susijungimo procesas 
turi būti šioje viršūnių konfe
rencijoje patvirtintas neatšau
kiamai. Danija, kuri pasisako 
už monetar inę uniją, nori 
pravesti savo referendumą prieš 
galutinai įstojant į minėtą 
uniją. Prancūzijos prezidentas 
F. Mitterrand, kuris labiausiai 
spaudė Britaniją, pasakė, jog 
Bri tani jai negal ima leisti 
nepriklausyti vienai finansinei 
sistemai nežinia kiek ilgai. 
Britanija tačiau pareikalavo, 
kad susi tar imuose nebūtų 
minimas žodis „federacija, o 
Vokietija aiškino kad tas žodis 
re iškia „decentrel izaci ją" . 
Britai sako, kad tai reikštų 
procesą sudarymui vienos Euro
pos vyriausybės. 

„Ecu" — naujas pinigas? 
Nežiūrint šių nuomonių skir

tumų, kitos valstybės pareiškė 
savo nusistatymą už bendrą 
užsienio ir saugumo politiką, 
kad tuo būdu turėtų svarų žodį 
pasaulio reikaluose. Vokietijos 
kancleris pareikalavo žymaus 
progreso šioje konferencijoje. Jei 
Vokietija gali atsisakyti savo 
markės dėl naujo vieno pinigo 
Europoje, tai kitos valstybės ga
li pritarti politinei Europos vie
nybei. Kancleris sakė, kad nau
jo pinigo pavadinimas nėra 
sutartas. „Pirma turi turėti 
kūdikį, o tik tada jį krikštyti". 
Siūlomas pavadinimas yra tik 
teorijoje, tai „ecu" arba „Euro-
pean Currency Unit", kurio dar 
nėra banknotuose. Prancūzų 
atstovai, kurie veda kampaniją 
už vieną piniginį vienetą 
Europoje, taip pat sako, kad šis 
sprendimas čia turi būti padary
tas neatšaukiamai. 

Iš ekonominio taško žiūrint, 
tai būtų stipriausia valiuta 
pasaulyje, kuri apjungtų 340 
milijonus žmonių. Žmonėms 
nebereikėtų atlikti įvairius 
atskirų valstybių formalumus ir 
mokesčius/pereinant tų valsty
bių sienas. Pasiektas susitari
mas, kad pirmas bandymas 
turė t i vieną valiutą bus 
daromas 1997 m. Iš 12 valstybių 
dar 7 turi atitikti reikalingą 
standartą norimai finansinei 
vienybei. Tuos standartus iki 
šiol teturi Prancūzija, Liuksem
burgas ir Danija, kitos valstybės 
dar turi paruošti tam savo insti
tucijas. 

būdamas nuolat užsiėmęs užsie
nio reikalais, bet nekreipdamas 
dėmesio į namų problemas ir 
prasidėjusį ekonominį atoslūgį 
visame krašte. Buchanan yra 
gerai žinomas kolumnistas ir 
dažnai matomas televizijų pro
gramose su savo komentarais. 
J i s yra buvęs prezidentų Nix-
ono. Reagano ir Fordo patarėju. 
Savo straipsniuose visada pa
sisakydavo už Baltijos kraštų 
nepriklausomybe ir laisvę vi
soms Sovietų pavergtoms tau
toms. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 12 d.: Gilmintas, 
Dagmara. Gabrielė. Vaingedė, 
Vainė. 

Gruodžio 13 d.: Kastytis, 
Liucija, Eviltė. Noras. Orestas. 
Otilija. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:07, leidžiasi 4:20. 
Temperatūra dieną 52 L, 

naktį 41 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1991 m. gruodžio mėn. 12 d. 

SKAUTŲ SUEIGA IR 
KŪČIOS 

„Gabijos" ir „Baltijos"' skautų 
tun tų Kalėdų sueiga įvyko 
gruodžio 8 d. Sueigą pravedė 
„Gabijos" tunto tun t in inkė 
Viktė Jankutė-Moss ir adju
t an te Alma Matvekaitė. Po 
sueigos skautai , tėveliai i r 
svečiai susėdo prie bendro kūčių 
stalo. Kūčių tradicijas, giesmes 
ir papročius pravedė Virga 
Simaitytė ir Manvydas Šepetys. 
Programoje dalyvavo Rima 
Idzelytė, Vilija Idzelytė, Linas 
Barauskas, Antanas Bulota, 
Andrius Viskantas, Jonas Kor
sakas, Darius Gilvydis, Lisa 
Manvydaitė ir kitos skautės bei 
skauta i Sekė bendras gie
dojimas. Kalėdų eglutę tra
diciniais l ie tuviškais šiau
dinukais papuošė skautės, vado
vaujamos Valentinos Bulo
t i e n ė s . Sueigoje dalyvavo 
daugiau negu 140 asmenų. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

„Žiburio" lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė b u s 
sekmadienį, gruodžio 15 d., tuoj 
po šv. Mišių, Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Prieš Eglute 
bus galima pasivaišinti įvairiais 
va lg ia i s bei kepsniai.:-. 
Mokyklos mokiniai suvaidins 
kalėdinį, mok. Rūtos Miku 
lionienės parašytą, vaizdelį 
„Senelių Kalėdų prisiminimai". 
Eglutėje dalyvaus ir Kalėdų 
sene l i s . Mokinia i Kalėdų 
seneliui įteiks dovanas, skirtas 
, ,S .O.S. -Vaikai" Lietuvos 
vaikams šelpti organizacijai, 
veikiančiai Bostone, kad šios 
dovanėlės (vaikų naudoti a r 
nauj i d rabužia i , pirmosios 
pagalbos reikmenys, sporto 
a p r a n g a ) bus nusiųs tos į 
Lietuvą. Kalėdų senelis turės ir 
mažas dovanėles va ikams. 
Vaikučiai, kurie dar nelanko 
mokyklos, bet nori dalyvauti 
Kalėdų eglutėje, prašomi apie 
ta i pranešti mokyklos vedėjai 
R ū t a i Mikul ion iene i , t e l 
380-5668. 

Po koncerto Juno Beach, FL. Iš k. — muz. Aloy?as Jurgut is , sol. Ona 
Jameikienė, Lietuvos Operos solistė Gražina Aparia-, įčiūtė ir muz. L. Stukas. 

ADVENTO MINTYS 
ORO BANGOMIS 

Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babosias gruodžio 
10 d. ir gruodžio 17 dieną 4 vai. 
po pietų kalbės advento tema 
per „Lietuviškų meiodijų" radi
jo valandėlę, W PO N-AM banga 
1460. Advento tema oro 
bangomis skiriama lietuviams, 
kurie dėl sveikatos ar amžiaus 
negali lankyti savo šventovių. 

l.m. 
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N A U J Ų J Ų METŲ 
SUTIKIMAS 

Dievo Apvaizdos parapijos 
taryba rengia Naujųjų metų 
sutikimą gruodžio 31 d. Kultū
ros centre. 6:30 šv. Mišios, 7:30 
groja vaikščiojantis mariachi 
muzikinis vienetas. Lengvi už 
kandžiai ir gėrimai. 8:30 karš
t a vakarienė. 9:30 iki 1992 
metų ryto šokiai, šampanas ir 
šalti užkandžiai. Šokiams gros 
Rimo Kaspučio vadovaujamas 
orkestras. Naujųjų metų su
tikimo vakaro auka — 40 dol. 
asmeniui, 35 dol. jaunimui iki 
21 m. amžiaus. Rezervacija, ir 
bi l ietus galima įsigyti pas 
rengimo komiteto pirmininką 
K a s t y t i Giedra i t į , t e l . 
313478-8456. Bilietus galima 
įsigyti sekmadieniais parapijoje. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
taryba kviečia visus parapiečius 
ir Detroito bei apylinkių lietu
vius bendrai sutikti Naujuosius 
Metus Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre. 

PRIEŠKALĖDINIS 
SUSIKAUPIMAS 

Dievo Apvaizdos parapijoje 
prieškalėdinis susikaupimas 
bus šeštadienį, gruodžio 14 d.. 
6:30 vai. vak. Susikaupimą pra
ves kun. Stasys Maziliauskas. 

Šiuo metu Detroite g> vena ir 
Wayne State universitete studi
juoja jaunas mokslininkas iš 
Lietuvos — Rimvydas Mic
kevičius. Jis 1981 m. baigė 
Vilniaus universitetą, o 1986 
metais tapo Fizikos ir matema
tikos mokslų kandidatu ir dir
bo Puslaidininkų ir Fizikos in
stitute. 1991 metais atvyko į 
Detroitą, kur dabar gyvena su 
žmona ir dukra, ir WSU pradėjo 
ruoštis doktaratui elektros 
inžinerijos srityje. Čia bebū
damas jau paruošė 13-ka 
mokslinių publikacijų. 

Gruodžio 4-7 dienomis P. Mic
kevičius dalyvavo Virginijos 
universitete, Charlottesville, 
Va., „International Semi con-
ductor Device Research Sympo-
sium". Jame dalyvavo daugiau 
negu 80 mokslininkų iš įvairiu 
kraštų, jų tarpe du iš Lietuvos 
Tai Lietuvos Mokslų akademi 
jos prezidentas Juris Požėla ir 
dr. Arvydas Matulionis iš 
Vilniaus Pus la id in inkų ir 
Fizikos instituto. Tame simpo-
zime taip pat vyko konkursas 
nustatyti geriausią studento 
paruoštą pranešimą, kuriame, 
iš 20-ties paduotų pranešimų, 
pirmą premiją ir piniginę 
dovaną laimėjo Rimvydas Mic
kevičius už pranešimą „Absoliu
tus neigiamas elektrinis lai
dumas kvantinėse laidose". 

Linkime Rir. vydui sėkmės 
ateityje siekti mokslinių lai
mėjimų. Tikimės, ;ad vieną 
dieną jo moksliniai pasiekimai 
bus panaudoti mokslo pratur
tinimui Lietuvoje. 

Im 

TREASURE COAST 
KUOPA 153, F L O R I D O J E 

Jim Schafer, l ietuviu kilmės Baltųjų 
Rūmų ryšininkas su visuomene, su 
r u o š ę s p r i ė m i m ą Ba l tuos iuose 
Rūmuose J A V Taut inių grupių 
respublikonų suvažiavimo daly 
viams. 

Nuotr J . U r b o n o 

K i e k v i e n a s pas ike i t imas 
mumyse turi ir liūdną puse, nes 
turime atsižadėti dalies savęs: 
tur ime mirt i vienos rūšies 
gyvenimui ir gimti — kitos. 

A. France 

Mažam lietuvių telkiniui 
Juno Beach nelengva pasi
kviesti žymius išeivijos ar Lietu
vos menininkus ir leisti sau pra
bangą pasigėrėti jų talentu. 
Tačiau retkarčiais vis tik pasi
taiko. Pasišventusių ideaiistų, 
didelių meno mėgėjų dėka 
vienas — ki tas užklysta . 
Lapkričio 23 d. įvyko koncertas 
Lietuvos operos solistės 
Gražinos Apanavičiūtės. Ši 
solistė gerai pažįstama ne tik 
Lietuvoj, bet ir išeivijoj, 
aplankiusi su koncertais di
džiuosius 1;etuvių telkinius, pla
čiai apvažinėjusi pasaulį. 

Neturint vietoje savos pasto
gės lietuviškai veiklai reikia 
pasitenkinti nuomuojamomis 
salėmis. Koncertas įvyko Te-
ųuestoje United Presbyterian 
šventovėje. Su viešnia 
supažindino ir koncertą pravedė 
mūsiškė sol is tė Ona 
Jameikienė. 

Programoje girdėjome įvairių 
žanrų 17 dainų. Maloniai skam
bėjo liaudies dainos, lietuviškų 
operų arijos, galingai aidėjo 
operų arijos svetimom kalbom! 
Publika šiltai priėmė solistę ir 
plojimu išsiprašė dar keletą 
dainų. Koncertui akompanavo 
muz. A. Jurgutis iš St. Peters-
burgo. Visi menininkai apdo
vanoti gėlėmis. 

Čia pat, gražiai papuoštoje 
svetainėje, vaišintasi kavute ir 
ponių pagamintais skanėstais. 

Viešniai priėmimas suruoštas 
visų vietos ponių pastangomis 
gražioje dr. V. ir O. Vaitkų rezi
dencijoje. Gerbėjai vaišino 
viešnią, sveikino organizacijų 
pirmininkai, aktyvūs veikėjai. 
Šeimininkė O. Vaitkienė savo 
žodyje pasidžiaugė viešnios ap
silankymą . telkinyje, 
sveikino ir UCA.OJO už puikų 
koncertą, praskaidrinusį gana 
vienodas pensininkų dienas. 
Daugelis įsigijo solistės įdainuo
tų juostelių, vaizdajuosčių iš 
Lietuvoje pr^tat^ių operų. Ne 
vienam solistė sueikė savo auto
grafą. Vakaras praėjo labai 
linksmoje nuotaikoje dainuojant 
kartu su soliste. 

Tai buvo džiaugsmo šventė, 
šiltai sujungusi Juno Beach 
lietuvius su viešnia iš Tėvynės. 
Šios šventės iniciatorius ir 
rengėjas muz. Liudas Stukas, 
aktyvus kuopos narys, kuris jau 
ne pirmą tokią šventę suruošė. 

Aldona Biliūnienė 

VYČIŲ 36-TOS KUOPOS 
VEIKLA 

Dovydas Gaidas supažindino 
su prelegentu, šeimyninių rei 
kalų teismo teisėji1 C. Maragos. 
kuris kalbėjo mūsų 36-os Lietu
vos Vyčių kuopos lapkričio mė
nesio 18 tą dieną vykusiame 
susirinkime. Jis dabar teisėjau

ja skyrybų bylose. J is iškėlė 
sunkumus vaikų auklėjimo 
klausimuose skyrybų atveju. 
Kalboje ne tik iškėlė įdomias 
mintis, bet atsakinėjo dalyvių 
įvairius kiausimus. 

Susirinkimą pradėjome brolio 
Tado Margio, MIC, sukalbėta 
malda. Kuopos dvasios vadas 
kun. Fabijonas Kireilis negalėjo 
dalyvauti dėl ligo;. todėl buvo 
atšauktos Mišios mirusiųjų 
mūsų kuopos narių intencija. 
Tačiau niekada nepamiršime 
savo mirusiųjų, su kuriais 
žengėme per gyvenimą. 

I šk lausėme įva i r ius pra
nešimus. Lapkričio 10 dieną 
Vidurio Amerikos apygardos at
minimo Mišiose gausiai daly
vavo mūsų kuopos nariai. Šias 
Mišias koncelebravo kunigai F. 
Kireilis, Antanas Zakarauskas 
ir Jonas Savukynas Nekalto 
Pras idėj imo parapi jos 
bažnyčioje. Šiai šventei šeimi
ninkavo 36-toji kuopa, vado
vaujant Evelynai Oželienei. 
Amžiną atilsį suteikia Dievas 
mūsų mirusiems nariams, Am
žinoji šviesa jiems tešviečia, lai 
jų sielos ir visų mirusiųjų ilsisi 
ramybėje. 

Mūsų narių Harriette ir Tomo 
Apke s ū n u s Tomas buvo 
Vilniaus universiteto pakvies
tas ateinančių metų kovo ir 
balandžio mėnesį dėstyti komer
cinę teisę. Tai mums teikia pasi
didžiavimą. Sėkmės, Tomai! 

Po uždaromųjų maldų įvyko 
dovanų traukimas. Fantą — 
kalakutdienio stalo papuošalą 
— padovanojo Carol Jacobs. 
Sveikiname laimėtoją Juozą 
Žadeikį' 

Mūsų kuopos kūčios įvyks 
gruodžio 16 dieną, tai bus 
tradicinės lietuviškos Kūčios. 

Sab ina Henson 

Laurin, visuomeninių reik. — 
Julija Zakarkienė ir „Vyčio" ko
respondentė Geraldina Chaplin. 

Gruodžio 17 dieną 7 vai. vak. 
Marąuettte Parko Šv. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje vyks 
kuopos susirinkimas. Po trumpo 
susirinkimo bus vaišės — kalė
dinis balius. Norintieji maistu 
prisidėti skambinkite rengimo 
komiteto pirmininkei Julijai Za-
karkienei, 312^34-7785. Nepri-
sidedantieji prie maisto suneši-
mo gali atsilyginti 5 dol. auka. 
Taip pat veiks mokamas baras. 

Tą dieną užsibaigs 112-tos 
kuopos laimėjimai, kurių pelnu 
įstengiame apmokėti susidariu
sias kuopos veiklos išlaidas. 
Loterijos pasisekimas priklauso 
nuo jūsų dosnumo. Rengimo ko
miteto pirmininkai Algirdas 
Brazis ir Eleonora Kasputienė 
sur inko įvair ius laimikius, 
įskaitant 19-kos colių spalvotą 
televiziją, 100 dol. JAV boną, 
meno dirbinių bei kitų vertingų 
dovanų. Bus taip pat paskirtos 
premijos t r ims daugiausiai 
bilietų pardavusiems. Suinte
resuoti galite rašyti Marytei 

l Juzėnaitei, 4613 West 102-nd 
Street, Oak Lawn, IL 60453. 
Laimėtojai bilietų traukime ne
turi dalyvauti, laimikiai bus 
jiems pasiųsti. 

Lapkričio 19 dieną buvo 112 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 

Gruodžio 14 d. „Draugo" 
dienraščio patalpose įvyks 
Vidurio Amerikos apygardos 
suvažiavimas 1-mą vai. po 
pietų. Prieš tai — 12 vai. bus 
pie tūs . Užsisakykit vietas, 
skambinant Pranui Jurgučiui 
telefonu 312-767-8952. 

Dolores Wainauskis 

LIETUVOS VYCITJ VEIKLA 
CHICAGOJE 

Šių 1991-92-jų veiklos metų 
Ctšcagos 112-tos Lietuvos Vyčių 
kuopos valdybą sudaro dvasios 
vadas kan. Vaclovas Zakaraus
kas, p i mininkas Donaldas 
Petkus, pirmasis vicepirm. 
Aleksandras Mockus, antroji 
vicepirm. Eleonora Kasputienė. 
trečioji vicepirm. Marija 
Deksnis. protokolų sekretorė 
Terese Vaitkus, iždininkas 
Albertas Dagis, finansų sekre
torė Marija Juzėnaitė, susira
šinėjimų sekretorė Dolores 
Wainauskis, patikėtiniai Pra
nas ir Lorraine Švelniai, bei 
tvarkdariai Matas Vilutis, Ed 
Deksnis. Juozas Kuizin ir 
Petras Juzėnas . Komite tų 
pirmininkais išrinkti: sveiki
nimų Estele Rogers, kultū
rinių reikalų — Leonas Nar-
butis . torijos — Zuzana 
Binkiene, lietuviškųjų reik. — 
Rita Zakarkaitė, fotografė - D. 
Wainauskis, spaudos — Aldona 
Brazienė, ritualų — Eleonora 

VIDURIO AMERIKOS 
LIETUVOS VYČIŲ 

APYGARDOS VEIKLA 

Šių metų gruodžio 14 dieną 
Chicagoje, Marijonų vienuo
lyne, įvyko Vidurio Amerikos 
Lietuvos Vyčių apygardos posė
dis. Jam šeimininkaus 24-ta 
Chicagos kuopa. 11:30 v.r. bus 
priešpiečiai. Posėdis prasidės 1 
vai. p.p. 

Chicagos Bridgeporto rajone 
veikiančioje 16-toje Vyčių 
kuopoje lapkričio mėnesio 20-tą 
dieną dvasios vadas kun. 
Ričardas Dodaro prisaikdino 
naująją valdybą. Ją sudaro 
pirmininkas Petras Paulius 
Zansitis, pirmasis vicepirm. 
Ričardas Schultz , an t ras i s 
vicepirm. Kenneth Rudmin, 
protokolų sekretorė Diana Mar
tin, finansų sekr. Debbie Mar
tin, iždininkė Kristina Be-
neckis, archyvų komieto pirmi
ninkas Glenn Perutis, korespon
dentas Robertas Martin, Jr., 
lėšų rinkimo komiteto pirm. 
Janina K. Perutis, lietuviškųjų 
reik. kom. pirm. Birutė Pliškai-
tis, lietuviškų korespondencijų 
kom. pirm. Stella Kaulakis bei 
tvarkdarė VVanda Pliskaitis. 
Sveikiname naująją valdybą. 

Mūsų kuopa nusiuntė dau
giau kalėdinių dovanų ir kitų 
reikmenų Lietuvos vaikučiams. 

Surinkome antklodžių, apa
tinių, žaislų, vaistų, vystyklų ir 
1.1., juos supakavome ir 
išsiuntėme. Ačiū Dianai Martin 
ir Agnietei Rainis, šį vajų 
surengusioms. 16-ta kuopa tai 
pada rys — Velykų proga. 
Sekantis 16-tos kuopos susi
r inkimas įvyks Visų Šven-
tųjų/Šv. A n t a n o parapijos 
bažnyčioje Bridgeporte atei
nančių metų kovo mėnesio 1-mą 
dieną, 8:30 vai. r. 

13-toji kuopa Kalėdų balių 
gruodžio mėnesio 13-tą dieną 
8-tą vai. vak. suruošė „Baltijos" 
restorane. Čia rinkosi jaunimas, 
kuriam „Rock & Roll" muziką 
pristatė Paulius Strolia ir jo 
orkes t ras . 24 toji Chicagos 
kuopa rengia Kalėdų balių 
„Seklyčioje" gruodžio 16 dieną. 
Tą pačią dieną 36-toji kuopa 
ruošia savo kūčias Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje. 
Sekančią dieną 112-toji Chica
gos kuopa rengia savo metinį 
Kalėdų balių Marųuette Parko 
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parapijos salėje. 
Šeštadienį, 1992-tųjų metų 

sausio 11-tą dieną, įvyks Lietu
vos Vyčių choro metinis balius 
Šaulių salėje. Auka — 15 dol., o 
vietas rezervuoti galima skam
binant Stasei Rudokienei, tel . 
(312) 471-2239 arba Sabinai 
Henson - (708) 573-0066. 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Norintieji įsijungti į Lietuvos 
Vyčių chorą yra kviečiami į 
repeticijas kiekvieną ketvirta
dienio vakarą 7:30 vai. vakare. 
Jos vyks ta Šv. Kazimiero 
vienuolyno salėje — prie 67-tos 
ir Washtenaw gatvių sankryžos. 

Sveikiname į apygardą įstoju
sią Los Angeles 133 čiąją kuopą. 
Linkime geros kloties veikloje! 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava. , Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchfcjan Ava., SuMa 324 k 
5335 S. Pulaakl IM . , Ch'cago. IL 

81 St. ir Kaan Ava., Juatlca, IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12. Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava., Ortand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. Naparvllla 
706-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63.d St. 
Vai pagal susitarimą pirm if ketv 12-4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-~330O; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penKt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

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 paclantal priimami Ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Paloa Vision Cantar, 7152 W. 127th St. 
Pales Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 443-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Strast 

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

KaMnato tai. (1-312) 776-2880. 
Ros. (703) 443-5545 

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

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

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

ARAS ŽL IOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Madlcal Carrtar 

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Salta 310, 

Naparvtfto IL 60563 
Tai. 1-703-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 536-3133 
Namų (703) 331-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8745 Wa*t 63rd Straat 
Vai: pirm . antr . ketv. ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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JT vaidmens supratimas keičiasi 

JUNGTINĖSE 
TAUTOSE 

IKI SUSITIKIMO 
PIETŲ AMERIKOJE 

Šiandien Lietuva jau yra 
Jungtinių Tautų narė, bet toji 
organizacija j au nebetokia, 
kokia buvo, ir iš tiesų pati kas
dien keičiasi, kaip matyti iš 
įvairių jos de legatų pasi
sakymų, kuriuos teko skaityti 
ABC News korespondento Wa-
shingtone Riek Inderfurth 
komentare. 

Ypač Irako karas parodė, kad 
Jungtinių Tautų nariai jau ki
taip supranta šios organizacijos 
rolę. Šį pasikeitimą turbūt 
stipriausiai įtakojo 1992 m. sau
sio 1 d. baigiantis dešimties 
metų tarnybą JT generalinio 
sekretoriaus pareigose peruvie-
tis Javier Perez de Cuellar. Kai 
naujasis JT generalinis sekreto
rius egiptietis Boutros Ghali tą 
dieną perims šias sunkias parei
gas. Jungtinės Tautos bus jau 
ne tik forumas tarptautiniam 
dialogui, bet ir konkrečias ga
lias turintis vienetas. 

Šis pasikeitimas ryškiausiai 
pasirodė Italijos ambasadoriaus 
prie Jungtinių Tautų Gianni de 
Michaelis kalboje, pasakytoje 
JT Generalinei asamblėjai. 
„Kaip matėme Persų įlankos 
karo pasekmėje, auga (tarp
tautinė) teisė daryti inter
vencijas humanitarinių tikslų ir 
žmogaus teisių apsaugos dėlei. 
... Intervencija, kurios pagrindi
nis tikslas yra išrūpinti žmo
gaus teisių apsaugą ir prižiū
rėti, kad būtų gerbiami pagrin
diniai taikios koegzistencijos 
principai, yra prerogatyva tarp
tautinės bendruomenės, kuri 
turi turėti galią suspenduoti 
(valstybės) suverenumą, kada 
tik jis yra kriminališkai var
tojamas". 

Inderfurth užkliūva už žodžių 
..suspenduoti suverenumą", nes 
tos teisės priskaitymas Jung
tinėms Tautoms ir parodo, kiek 
jos yra pasikeitusios. J is rašo: 
„Istorijos raidoje Jungtinės Tau
tos darė viską, kad tik išveng
tų įsivėlimo į tuos dalykus, ku
riuos jų chartija vadina „reika
lais, iš esmės priklausančiais 
kurios nors valstybės vidaus 
jurisdikcijai". 

Stebina ne tik šis Italijos am
basadoriaus pareiškimas, bet ir 
pozityvus atsiliepimas į jį. Aust
ralijos ambasadorius šitaip išsi
reiškė: „Žengiame į laikmetį, 
kai įprastinis suverenumo 
supratimas keičiasi. Šiuo metu 
perdefinuojame kraštų teise im
tis veiklos sferose, kurios 
anksčiau buvo laikomos kito 
krašto vidaus reikalu". JT-se 
vienerius me tus t a rnavęs 
JAV sen. Daniel P. Moynihan 
mano, kad sekantis žingsnis 
tarptautinės teisės rutuliojimesi 
bus reikalavimas, kad valstybių 
vidaus tvarka atitiktų tarptau
tiniam standartui. 

O 1973-1976 buvęs JAV am 
basadorius prie Jungtinių Tau
tų John Scali tiesiog prana
šauja, kad ateityje JT ne tik 
tu rė s teisę suspenduoti 
suverenumą, bet taip pat ir 
nepaisyti tarptautinių sienų, jei 
tai būtų reikalinga taikai išlai
kyti. Tai nurodo dramatišką 
pasikeitimą, anot Inderfurth. 
ypač prisimenant kito buvusio 
JAV ambasadoriaus prie JT 
George Bush pasisakymą apie 
JT prieš porą metų, kad J ^ buvo 
..paskutinė geriausia taikos 
viltis", bet kad jos buvo „švie 
sa, kuri deja užgeso". Dabar, 
rašo Inderfurth, toji šviesa vėl 
dega. 

Vien 1991 metais JT tautos iš
siuntė šešias misijas taikai iš
saugoti - daugiau negu bet ku
riais metais. Dabar įvairiuose 

žemės kampuose taiką palaiko 
per 10.000 mėlynus JT šalmus 
dėvinčių karių. Irake JT dali 
niai saugo kurdus, o JT inspek
toriai ten ieško ir naikina Hus-
seino masinio naikinimo gink

lus. Jungtinės Tautos išrūpino 
sutartis, kuriomis buvo baigti 
du iš ilgiausiai trukusių ir kru
viniausių konfliktų — EI Salva
dore ir Kambodijoje. Į Phnomh 
Penh, Kambodijos sostinę, jau 
atvyko pirmieji daliniai iš tai 
sutarčiai užtikrinti žadėtų tarp 
5 ir 10 tūkstančių. Tai bus iki 
šiol didžiausia JT intervencija. 
Svarstoma, ar siųsti JT dalinius 
taikai išlaikyti Jugoslavijoje. 

Be to, dabar viešai giriamas 
dabartinis JT generalinis sekre
torius Perez de Cuellar, kad išsi
derėjo Vakariečių įkaitų išlais- ; 
vinimą iš Libano. Vis stipriau j 
Jung t inės Tautos pradeda 
veikti toje rolėje, dėl kurios jos 
buvo sukurtos 1945 metais — 
puoselėti tarptautinį saugumą 
ir išspręsti regioninius ginčus. 

Bet norint, kad JT tikrai 
efektyviai galėtų veikti, dauge
lis žinovų sako, kad reiktų pra
vesti kai kuriuos pakeitimus. 
Vienas tokių yra praplėsti JT 
Saugumo tarybos narių skaičių. 
1977-79 buvęs JAV ambasado
rius prie JT Andrevv Young siū
lo, kad į JT Saugumo tarybą bū
tų įjungta kiekviename pasau
lio regione esanti ekonominiai 
stipriausia valstybė, būtent: iš 
Azijos — Japonija, iš Europos — 
Vokietija, iš Afrikos — Nigerija 
ar Pietų Afrika, iš Lotynų 
Amerios — Brazilija ar Mek
sika. Daugumas žinovų sutinka, 
kad JT Saugumo taryboje galė
tų būti iki 22 narių, neapsunki
nant pernelyg šio organo veik
los. Daugelis taip pat mano, kad 
reiktų išsaugoti tarybos nuola
tinių narių veto teisę, nes be jos 
nebūtų įmanomi didesni darbai. 

Antra svarbi JT reforma lies
tų šios institucijos gramozdišką 
biurokratiją, kurios daugelis 
pozicijų yra duodamos kaip 
valdžios padėka už pasitarna-
vimus, vadinamos „patronage". 
Daugelį JT įstaigų reiktų re
formuoti, kad jos efektyviau at
lieptų ne tik taikos palaikymo 
darbuose, bet ir pasaulinės eko
nomikos tvarkymo bei gamto
saugos srityje. 

Pagaliau, rašo Inderfurth, JT 
turi išdirbti geresnę sistemą iš 
viso išvengti tarptautiniams 
konfliktams. Jemeno ambasado
rius Abdalia ai Aštal sako, jog 
reikia specialios diplomatijos 
tokių konfliktų išvengti. Jo 
supratimu, kai kuriais atvejais 
tai gali reikalauti ir tiesioginės 
intervencijos karinėmis pajė
gomis sulaikyti besivystantį 
karą, jam dar neprasidėjus. 

Jungtinių Tautų asociacija 
neseniai nurodė dvi galimybes 
tokiai išankstinei intervencijai. 
Vienu variantu JT nariai su
tiktų reikalui esant pristatyti 
savo kariuomenių specifinius 
dalinius tiems veiksmams, 
kuriuos leidžia-įsako JT Sau
gumo taryba. Antruoju va
riantu, JT Saugumo tarybos na
riai įgaliotų JT Generalinį 
sekretorių pasiųsti JT karinius 
stebėtojus į bet kurį kraštą, 
kuris paprašytų JT atvykti, nes 
bijoma invazijos. Toks praplė
timas JT taikos saugojimo rolės 
brangiai kainuotų. Pavyzdžiui. 
JT jau patvirtintas veiksmas 
Kambodijoje kainuos daugiau, 
negu 1 bilijonas dol. Bet kiti 
primena, kad tik vienos dienos 
sąskaita tarptautinių pajėgų 
veiklos Persų įlankos kare 
viršijo JT taikos palaikymo 
dalinių visų metų sąskaitą iš
saugant taiką, kad karas iš viso 
neprasidėtų. 

Bet svarbiausias JT uždavi
nys yra diplomatinėmis priemo
nėmis išvengti ne tik karų, bet 
ir išspręsti ginčus ir konfliktus. 
Nesgi niekas negalės panešti 
nuolatinės tarptautinės policijos 
kainos, jei dėl diplomatinio apsi
leidimo daugės tarptautinių 
konfliktų skaičius. a.g. 

Eurazi jos žemyne la ikas 
sukasi lyg ruletė — neįmanoma 
net nuspėti, kokią sėkmę ar 
nesėkmę lems rytojus. Dar taip 
neseniai kalbėta apie Lietuvos 
nepriklausomybę de facto, o 
šiandieną visa tai de jure. Ir 
belieka pakartoti Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios tary
bos pirmininko V. Landsbergio 
žodžius: „Blogis tęsiasi ilgai, bet 
ne amžinai". 

Sugrįžus gyvenimui į savo vė
žes, prisiminiau artėjantį VII 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong
resą ir nusprendžiau pakalbin
ti Lietuvoje dirbančius savo 
b e n d r a a m ž i u s t au t i eč ius : 
Mirgą Šal tmira i tę iš Kanados 
ir Darių Šilą iš JAV. Mirga ilgą 
laiką talkino Lietuvos AT prezi
diumo sekretoriate, o Darius 
yra šio sekretoriato konsul
tantas. 

Žurna l i s tė : VII PLJS kon
gresas visai čia pat. Jums teko 
nelengva užduotis ir atsakomy
bė — surinkti svečių prelegentų 
grupę iš Lietuvos. Kaip sekasi? 

M. Šal tmira i tė : Dėkui, šis 
darbas jau beveik atliktas, 
nekalbant apie įvairių popierių 
ir dokumentų tvarkymą. Iš 
tikrųjų buvo nelengva galutinai 
sudaryti tą grupelę, kaip įsivaiz
davome vykdami čia. Pagyvenę 
ir padirbėję tėvų žemėje ar
timiau susipažinome su Lietu
vos vidaus gyvenimu, jo ritmu. 
Atvirai pasakius, tai visai kitas 
gyvensenos ir mąstymo būdas, 
todėl nenostabu, kad iš pradžių 
neretai ko nors nesuprasdavo-
me ar būdavome patys nesu
prasti... 

Pasitarę PLJS iš Lietuvos 
svečių r i n k i m o komisijoje 
nusprendėme, kad ieškosime 
j a u n ų žmonių , kur ie y ra 
nuoširdūs, sukalbami ir veiklūs. 
Veiklūs ne todėl, kad būtų pa
stebėti, o todėl, kad nuoširdus 
darbas —jų gyvenimo būtinybė. 
Dar prieš atvykdami į Lietuvą 
su Kongreso talkos komiteto 
nariais numatėme, kokios te
mos apie Lietuvą domintų pa
saul io l i e tuv ių jaunimą. 
Savaime suprantama, pirmiau
sia daug kam rūpi Lietuvos 
Respublikos vidaus ir užsienio 
poli t ikos k laus imai . Po 
kulminacinių rugpjūčio įvykių 
tai itin įdomi tema. Taip pat 
galvojome ir apie žmogaus 
teisių pažeidimus. Tuomet 
turėjome minty kareivių, tar
naujančių Sovietų armijoje, 
problemą. Aišku, šiuo metu ji 
pagrindinai keičiasi, tačiau dar 
yra spręstinų dalykų. Toliau 
būtų švietimo reikalai. Manau, 

šioje sferoje reikia kuo daugiau 
asmeninių ryšių, kad būtų 
galima keistis informacija, nes 
mokykla kuria Lietuvos ateitį. 
Labai įdomu išgirsti autentiškų 
minčių apie lietuvių etnografinę 
bei profesionaliąją kultūrą. Taip 
pat svarbu turėti žinių apie re
ligijos vaidmenį jaunimo gyve
nime, jaunų žmonių visuomeni
nes organizacijas ir ekologijos 
problemas. Tad ieškodami žmo
nių rėmėmės šia kongreso studi
jų savaitės programa. Reikia ne 
oficialių atstovu, kurie pareng
tų ilgas ataskaitas, o nuoširdaus 
pasakojimo to žmogaus, kuris 
dalyvauja, dirba vienoje ar kito
je srityje. Prelegentų ieškojome 
tarp šalia dirbančių, pažįstamų 
bendraamžių, stengiamės susi
pažinti su rekomenduojamais. 
Kai artimai pažįsti žmogų, 
žinai, ko iš jo gali tikėtis, matai, 
ar kalbos ir pažadai atitinka dar
bus. Asmeninė pažintis įparei
goja abi puses. Vieną — pasiti
kėti, kitą — pateisinti viltis. 

Žurnal i s tė : Manau, kad šis 
kelias priimtinas ir supran
tamas visam demokratiniam 
pasauliui. Skausmingiau į to
kius dalykus reaguojam mes, il
gai gyvenę uždaroje ir sukausty
toje erdvėje. Buvome įpratinti, 
kad asmeninės pažintys nege
rai, nes kvepia kažkokiu, toli 
gražu ne dalykiniu susitarimu. 
Antra vertus, atskiri asmenys, 
užimantys vadovaujančius pos
tus, įsitikinę savo visažinyste ir 
nepakeičiamumu, sunkiai susi
taiko su mintimi, kad lieka 
nepastebėti. Bet šie postko
munistinės visuomenės bruožai, 
laikui bėgant, išnyks. Esu gir
dėjusi, kad Lietuvos jaunimas 
galėtų įeiti į PLJS. Kažin, ar tai 
prasminga, juolab, kad pas mus 
net nėra panašios organizacijos? 

D. Šilas: Tikiuosi, kad šį 
klausimą svarstys šis PLJS 
kongresas. Aš palaikyčiau tuos. 
kurie neskubėtų susijungti. 

M. Ša l tm i r a i t ė : Pr i tar iu 
Dariui. Mano manymu, susi
jungus būtų jau visai kita 
organizacija , r e ik tų keisti 
dabartinės sąjungos įstatus ir 
t.t. Pasaulio lietuvių jaunimas 
susibūrė ne iš gero gyvenimo. 
Atvirkščiai, susijungėme, kad 
nepasimestume, neišsibarsty-
tume. ugdytume naujus Pasau
lio lietuvių bendruomenės vei
kėjus. Tarp kitko, dalyvauti or
ganizaciniame išeivijos darbe 
nėra lengva. Konfliktų, nesu
tarimų užtenka ir čia, todėl 
nemažai žmonių tiesiog pasi
traukia iš aktyvios veiklos. 

Lietuva tapo laisva, tačiau tai 

nereiškia, kad visi lietuviai, jų 
vaikai grįš i savo tėviškę. 
Išeivija buvo ir bus. Ji ir toliau 
gyvens kaip gyvenus, spręs savo 
specifines problemas. Žinoma, 
atsižvelgdama į Lietuvos porei
kius. Idealiausias kelias būtų 
bendradarbiauti nesusiniveliuo
jant. Lietuvoje gausu organiza
cijų, klubų, daug galimybių 
veikti. Tik reikia geros infor
macijos ir nuolatinių ryšių, 
tuomet užsienio lietuviškasis 
jaunimas galės aktyviai įsi
jungti į bendrą darbą. 

D. Šilas: Ypač dabar reikia 
glaudžių ryšių. Mes išeivijoje 
taip entuziastingai kalbėda
vome apie Lietuvos nepriklau
somybę, ir Lietuva jau pripa
žinta. Kas toliau? Vis kalbėjome 
— bus daug problemų, bet jų neį
vardijome. Dabar dažnai neaiš
ku, kur tų socialinių, ekono
minių, psichologinių bėdų 
priežastys, kaip jas šalinti. 
Manau, kad Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdyba galėjo 
parengti preliminarinį projektą, 
kaip konkrečiai veikti Lietuvai 
tapus laisva. Gerai, kad kasdien 
Lietuvon atvažiuoja vis daugiau 
veiklių užsieniečių, taip pat ir 
tautiečių. Taip turėtų bendrauti 
ir jaunimas. Tik praktinėje veik
loje atsiranda ir tvirtėja bend
ravimo, įvairių sumanymų įgy
vendinimo įspūdžiai. Negalima 
monopolizuoti kon tak tų su 
užsieniu. Komersantai tuos bar
jerus jau išgriovė, reikia sekti jų 
pavyzdžiu ir kultūriniame gyve
nime. Kongresas — viena iš 
galimybių plėsti ryšius, skleis
ti informaciją, kad kuo daugiau 
žinotume vieni apie kitus. Nors 
apskritai, jei nori perprasti 
šalies vidaus gyvenimą ir būdą, 
reikia joje pagyventi ir padir
bėti. 

Žurnal is tė : Maloniai kvie
čiame. Dėkoju už šį pokalbį. 
Savo darbą Jūs jau atlikote — 
grupė sudaryta . Svečiai iš 
Lietuvos su Dievo padėjimu 
gruodžio 18 d. pasieks Argen
tinos žemę ir prasidės jaunimo 
šventė. Atėjo didelių pokyčių 
metas, lietuviai verčia naują 
savo istori jos lapą. P L J S 
kongreso studijų savaitės dar
bui jau rengiasi prelegentai: 
Vytautas Bogušis, Vilniaus m. 
savivaldybės pirmininko pa
vaduotojas, temos: politinės par
tijos ir judėjimai Lietuvoje, 
taut inių mažumų reikalai . 
J u s t a s Dvar ionas , pianistas, 
temos: kūrybinio jaunimo aktu
alijos, profesionalioji kultūra. 
Ra imondas Galminas, Vil
niaus universiteto studentų kor
poracijos ..Tilia" narys, temos: 
studentijos socialinės proble
mos, studijos, akademinio jauni
mo tradicijos. Monika Girčytė, 
Vilniaus universiteto studentė, 
skautų grandininkė. temos: 

AMERIKOS POLITIKOS 
VINGIUOTI KELIAI 

Teisybėje nėra teisybės 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Šios savaitės metu Washing-
tono politiniuose sluoksniuose 
plačiai komentuojamas Gor
bačiovo egzistencijos išnykimas. 
Dar prieš gruodžio 1 dienos 
Ukra inos nepriklausomybės 
balsavimus amerikiečių CIA 
įstaiga pranešė, kad centrinis 
Sovietų Sąjungos valdymas yra 
galutinai nurašytas. CIA virši
ninkas Robert Gatės pareiškė, 
kad po Ukrainos atsiskyrimo 
Gorbačiovas bus priverstas atsi
statydinti šių metų gale. 

įdomus faktas, kad dar tik 
prieš keturis mėnesius JAV 
prez. George Bush, nuvykęs į 
Kijevą, Ukrainos parlamente 
pareiškė, kad tai būtų tikra 
savižudybė ukrainiečiams at
siskirti nuo Sovietų Sąjungos. 

Kokia nepastovi yra Ameri
kos užsienio politika galima 
spręsti ir iš fakto, kad dabar 
saugumo patarėjas Brent Scow-
croft, valstybės sekretorius 
James Baker, viceprezidentas 
Dan Quayle ir gynybos sekre
torius Diek Cheney reikalauja 

skautavimas Lietuvoje, kitos 
jaunimo organizacijos, narko
manija. Vy tau ta s Gluoksnis . 
Vytauto Didžiojo universiteto 
studentas, temos: ateitininkų 
veikla, jaunimas ir religija. 
Rena ta Greimaitė. mokytoja iš 
Baltarusijoj esančios lietuviškos 
salelės Girinkaimio, tema: litua
nistų mokytojų, dirbančių už 
Lietuvos ribų, problemos. Aure
lijus Katkevič ius , Lietuvos 
Respublikos AT pirmininko pa
tarėjas vidaus politikos klausi
mais, temos: Lietuvos vidaus 
politika, kultūros tendencijos, 
j aunų jų l i t e r a tų kūryba . 
Sau l ius Lovčikas, mokytojas, 
temos: vaikų mokymas kaime, 
poslinkiai Lietuvos švietimo 
sistemoje. D a n a Migaliova, 
bendrijos „Vilties" Vilniaus 
k r a š t o p i r m i n i n k ė , tema: 
psichiškai nesveikų vaikų ir 
asmenų gyvenimo problemos. 
Vy tau ta s Musteikis , Lietuvos 
liaudies kūrybos kultūros cen
tro folkloro skyriaus vedėjas, 
t emos : folkloras, e tn inės 
kultūros išsaugojimas. Linas 
Vain ius , „Žaliųjų" judėjimo 
narys, temos: ekologija, neorga
nizuotas jaunimas Lietuvoje 
(metalistai, rokeriai ir kiti). 
Domantas Vi ldž iūnas , opera
torius, supažindins su filmuota 
dokumentine medžiaga apie 
Lietuvą. 

Danguo lė Bičkauskienė 

prez. Busho vyr iausybę 
pripažinti Ukrainos nepri
klausomybę. Tas yra tvarkoje. 
Mes už tai galime tik pasvei
kinti ukrainiečius, atgavusius 
tikrąją laisvę nuo 1918 metų. 

Tačiau lietuviams kyla kitas 
klausimas. Kada šių metų 
gegužės mėnesį ar t i 96% Lie
tuvos gyventojų plebiscito keliu 
pasisakė atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos, tada tylėjo ne tik prez. 
Bushas, bet ir minėti parei
gūnai, kurie nesirengė nė vienu 
žodžiu pasisakyti, kad lietuvių 
tauta gaivalingai nusprendė 
laisvai gyventi ir jiems reikia 
padėti. Žinoma, kita to laiko 
nepalanki mums aplinkybė 
buvo tuometinis Amerikos 
nesugriaunamas tikėjimas Gor
bačiovo negęstančia aureole, 
nes tik jis vienas galįs išgelbėti 
pasaulį. Dabar sugriuvus šiam 
mitui prez. Bushas tris dienas 
prieš ukrainiečių plebiscitą 
pareiškė, kad Ukrainos nepri
klausomybės bus pripažinta. 

Jau dabar valstybės sekreto
rius James Baker išskubėjo į 
Kijevą pirmasis užmegzti diplo
matinius santykius. 

Lietuviai žino seną patarlę: 
„Kieno galybė,to ir teisybė". Šią 
„teisybę" lietuviai puikiai įsi
tikino ant savo kailio svetingų 
pavergėjų. Tačiau galybės ir 
teisybės sąvoka ir šiandien dar 
pasaulyje egzistuoja. Ukrainie
čių tautos 52 milijonai gyven
tojų Amerikai politiškai yra 
svarbiau už 8 milijonus pabal-
tiečių. Amerika pagaliau priėjo 
išvadą ir yra pasiryžusi Gorba
čiovą nurašyti į nuostolius. 

Ateityje Lietuva ir kitos mažo
sios valstybės turės pasikliauti 
savo protu, ryžtu būti laisvais, 
patys pasirinkti sau tinkamą 
valdymosi formą ir nepasitikė
ti didžiųjų valstybių savanau
diška politika. 

Žmogus visados nori išsiva
duoti iš nuodėmės naštos. Jeigu 
nepasiseka išsivaduoti realiai ir 
būti nekaltam per malonę, jis 
mėgina išsivaduoti bent for
maliai per juridinį neapkalti-
namumą: nebūdamas nekaltas 
jis nori būti bent neapkaltin
tas... Džiaugsmas galėti nusi
dėti ir būti neatsakingam už šią 
nuodėmę įsijungia į šitokią 
žmonių laimę. Tačiau nesunku 
pastebėti, kad tai yra džiaugs
mas, kilęs ne iš pergalės, bet iš 
pavargusio pralaimėjimo. 

A. Maceiru 

valgo. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

R o m a n a s 

26 
— Gyvenime reikia mokytis punktualumo. Tai la

bai svarbu! Jeigu įprasi vėluotis namie, tai lengviau 
pasiduosi pagundoms vėluotis į darbą ar tarnybą. Iš 
jaunų dienų turi pratintis visur būti laiku! 

Albertas stebi kaip sportininkas godžiai 
— Rodos, vilką suvalgytum, ar ne? 
Stipraus sudėjimo ir aukšto ūgio Arūnas net su

linkęs turi sėdėti prie stalo, kad pasiektų nešamą bur-
non šaukštą sriubos. Į Alberto pastabą atsako tik šyps
niu ir besijuokiančiomis akimis, nes burna pilna. 
Pasinaudodama brolio įsibrovimu ir susidom- iimu juo. 
Aušra pakyla ir nežymiai vėl pradingsta savo 
kambaryje. 

— Ar priklausai ir sporto klubui? 
— Dar ne. 
— Kodėl gi ne? Tavo amžiaus berniuk • jau žai

džia krepšinį klubų komandose! 
— Jis per jaunas. Albertai! Tegul dabar f ̂  mokosi! 
— Na, o kaip mokslas? Ar gerai seka.-i' 
— Gerai. 
— Ką labiausia mėgsti iš dėstomųjų d 
— Istoriją. 
— O ko nemėgsti? 
— Gal algebros... Nežinau... 
— Algebra gyvenime naudinga. 
Pašnekesys greit išsisemia. Staiga Arinas pats 

:) V /ku? 

prabyla į motina. 
— Mama! Ar žinai naujieną! Laikrašty parašyta, 

kad du lietuviai pabėgo nuo komunistų! 
— Ak. teisybė! Ir aš skaičiau! Pamiršau papasakoti, 

Birute... Kažkokie du lietuviai jūreiviai laiveliu 
paspruko į Danija ir ten paprašė politinio prieglobs
čio. 

— Tai drąsūs vyrai! Ar ne. pone Albertai? 
— Žinoma. Iš komunistų labai sunku pasprukti! 
Birutė tik paviršutiniškai dalyvauja pokalbyje. Ji 

užimta mintimis apie Aušrą. 
..Ko ji vėl dabar pabėgo savo kambarin? Paprastai 

taip juk nebūdavo. Vis pasėdėdavo ir dalyvaudavo ben
droje kalboje. Su Albertu net pajuokaudavo. Kažkas 
jai atsitiko! Ir net labai svarbaus! Aš ta i jaučiu, bet 
negaliu atspėti. Gal Alberto tiesa? Reikės palaukti, kol 
jis eis namo.. 

— Ar jau paruošei rytdienai pamokas? 
— Dar ne. mama... 
— Tai - marš! Jeigu jau pavalgei. 
— Jau, mamyte. Ačiū... 
Arūnas pabučiuoja motiną, dėkodamas už 

vakarienę. 
— Nepamiršk pirmiau išsivalyti dantis! 
Birutė sušunka įkandin į prausyklą einančiam 

Arūnui. Albertas netikėtai nusijuokia. 
— Lygiai kaip televizijos reklamose: ..Tu pamiršai 

išsivalyti dantis su Gleem!..' 
Ir Albertas padėkoja šeimininkei už vakarienę, pa

bučiuodamas ranką. 
— Labai nemėgstu, kai vyrai man bučiuoja ranką. 
— Bet jeigu jie to nepadaro, laikau juos nepraus 

taburniais. ar ne? 
Albertas užbaigia Birutės posakį, nes jau kelis kar 

tus iš jos šią nuomonę yra girdėjęs. 
— Matai... Jau kartoju tą patį! Sakoma, kad tai 

senatvės požymis! 
— Nieko panašaus! Tik aš pats labai pavydėčiau, 

jeigu visi vyrai tau bučiuotų ranką! O dabar jau mano 
eilė pranešti tau naujieną. 

— Kokią gi? 
— Aš einu į biznį. 
— Į verslą? I kokį? 
— Susidedu su Voriūnu. Dviese atidarysime 

taverną. 
— Viešpatie! Taverną! Tai paskutinis reikalas! Tu 

ten prapulsi! 
— Oi ne! Savo santaupas įdėjau, investavau ir 

perkame iš Žvingilo karčiamą Western gatvėje. Žinai, 
tą... Atsimeni, ten mudu buvome sykį užėję atsigerti. 
Dar tu paprašei pieno... 

— Ak. tą! Cha. cha.. Tai buvo juoko dėl to pieno! 
„Jeigu gert. tai gert — duokite stiklą... pieno!" Taip 
ir pasakiau! Bet užeigėlė ten nebloga. Ar brangiai 
kainavo? 

— Tai nesvarbu... Nuo pirmadienio jau mudu su 
Voriūnu perimame visą bizniavimą. 

— Na. tai sveikinu! 
— Sveikini, tai sveikini, bet man ten nemiela bus 

vienam ilgėtis... 
— Juk pasidalysi laiką su Voriūnu, ar ne? 
— Žinoma! Voriūnas prekiaus dienomis, o aš — 

vakarais. Taigi, sudie mudviejų pasimatymams! 
— Kągi padarysi, Albertai... Bet po kelerių metų 

būsi labai turtingas! Juk karčiamos yra lyg aukso ka-
svklos! 

(Bus daugiau) 

w m m m m 
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i A. A. KUN. JONAS 
PLANKIS - J. SNAIGĖ 
,,Dies illa. dies irae. 
, ,Draugas" rašo, P l ank i s 

mirė" — rase kun. Plankis prieš 
savo mirtį. Telefonu perdavė šį 
eilėraštį „savo mirčiai", bet aš 
suspėjau užsirašyti tik šias dvi 
eilutes. Taip ir įvyko. „Drau
gas" paskelbė: Kun. Jonas Plan
kis mirė spalio 25 d. ir buvo 
palaidotas spalio 28 d. Šv. 
Kazimiero liet. kapinėse. Kun. 
Plankis buvo žinomas tik tose 
parapijose, kuriose jis dirbo, o už 
jų — mažai kur rodėsi ir vengė 
viešumos. J i s , , nenuver tė 
kalnų", nei atliko didelių „žy
gių", bet žemiškuoju gyvenimo 
taku praėjo įdomiai, originaliai, 
anot Vydūno. . .kaip sau 
žmogus". Buvo jis įdomus 
kunigas ir žmogus. O tie jo gyve
nimo takai, mano supratimu, 
buvo du: jo kunigystė ir jo 
kūryba — poezija. 

I kunigystę jis žiūrėjo labai 
rimtai, nors šiaip gyvenime į 
viską žiūrėjo daugiau linksmai 
su kūrybingu humoru. Kuniga
vo jis įdomiai, sakė įdomius, 
gerai paruoštus pamokslus, 
visada įdėdamas daug širdies ir 
kūrybos į liturgiją. Ligonių 
lankymą ligoninėse laikė labai 
svarbia savo kunigiško darbo 
dalimi. Lankė juos kasdien ir 
skyrė tam bent porą valandų. 
Jis nesakė jiems „pamokslų", 
bet kiekvienam surasdavo vis 
naują, kūrybingą paguodos žodį. 
Ligoniai jo laukė ir jis lankė 
visus — katalikus ir neka-
talikus. kurie tik jo vizito 
norėjo. Kartą daktaras žydas, 
dirbąs toje ligoninėje, paprašė 
Plankį, kad jis aplankytų ir to
je ligoninėje sergančią jo žmoną. 
Ir jis ją lankė. Jis pasakojo apie 
ligoninėje lankymą mūsų 
žinomo rašytojo — A. Rūko. 
Kiekvieną rytą įžengus į Rūko 
kambarį, jie vietoje „labas 
rytas", abu padeklamuodavo 
Miškinio eilėraštį — „Miškas*, 
kuris Rūkui labai pa t iko . 
Parapijose, kuriose jis dirbo, 
žmonės jį mylėjo, bet klebonai 
turėjo su juo daug vargo. Jis 
buvo originalaus būdo ir darė 
viską sk i r t inga i . Vienoje 
amerikiečių parapijoje jaunas 
klebonas „modernios" liturgijos 
gerbėjas — uždraudė Mišių pa
tarnautojams naudoti varpelius 
Mišių metu. Plankis nusinešęs 
savo varpelį prie altoriaus pat? 
sau iškilmingai pasiskambin
davo. Paskutiniais dešimt metu 
jis daug skaitė religines knygas. 
Iš naujo studijavo Šv. Raštą, 
perskaitė visų naujų teologų ir 

filosofų raštus ir savo eilėmis 
, ,gynė" ,,senąją Bažnyčią". 
„Ra t z inge r Repor t" vadino 
„mūsų laikų Evangelija". 

Plaučių ligai didėjant, jis ne
galėdamas nueiti , bažnyčią, 
laikė Mišias savo kambaryje 
prie Aušros Vartų Marijos pa
veikslo. Ir artėjant mirčiai jis 
kvietė draugus kunigus, kad jie 
aukotų Mišias Kelias dienas 
prieš jo mirtį aplankė jį jo 
didelis prietelis vysk. Antanas 
Deksnys. kuris at laike Mišias, 
suteikė jam palaiminimą ir 
graudžiai atsisveikino su juo. 
Kun Plankis prieš mirtį buvo 
l a b a i a k t y v u s . Telefonu 
atsiprašė visus, kuriuos savo 
t u o h u m o r u buvo įžeidęs. 
Humorą išlaikė iki mirties. 
Mercy ligoninėje gail. seseriai. 
duodant j am injekciją. Plankis 
šypterėjo ir tarė: „Jūsų adata 
tokia aštri (sharp) kaip mano 
žodžiai"... Tai. atrodo, ir buvo 
paskutiniai jo žodžiai... Į lai
do tuves M a r q u e t t e Pa rko 
l i e tuv ių bažnyčion a tvyko 
Chicagos augzi l iaras vysk. 
Timothy Lyne ir dvidešimt 
kunigų. Jų daugumas amerikie
čių. Didelė dalis amerikiečių 
buvo ir bažnyčioje, iš tų 
parapijų, kuriose kun. Plankis 
dirbo. Mišias lietuviškai auko
jo kun. Plankio draugas kan. V. 
Zakarauskas.visiems kunigams 
koncelebruojant. Palaidotas Šv. 
Kazimiero liet kapinėse Chica-
goje, dideliam lietui lyjant. 

Antrasis kun. Plankio gyve
nimo t akas buvo jo kūryba. 
Rašė eiles — poeziją nuo studen
tavimo dienų iki savo mirties. 
Paskelbė tik vieną savo poezijos 
leidinį Lietuvoje apie 1938 m., 
tuo metu moderniu vardu — 
„Gėlės ant sniego". Slapyvardis 
— J. Snaigė. Vėliau jis niekur 
savo kūrybos neskelbė, tik drau
gams paskaitydavo, kurie „iš 
lūpų į lūpas" ją ":iek išpla
t indavo. Čia rašanč iam jis 
dažnai, parašęs naują eilėraštį, 
telefonu jį perduodavo. Niekad 
nevadino savęs .poetu'. 

Kauno kunigų seminarijoje 
1930-1935 m.. Plankio kurse 
buvo trys poetai: Kazys Kecio-
r is , Mykolas Linkevičius ir 
Jonas Plankis. Anie du buvo 
tylūs, ramūs, apie savo poeziją 
niekam daug ir nekalbėjo. Jie 
abu tyliai ir iš seminarijos pasi
traukė. O Plankis rašė linksmai 
ir garsiai. Apdainavo visus savo 
kurso draugus, profesorius, visą 
jaunystę. Tuo metu jo kurse 

buvo ir du kiek „neįprasti" stu
dentai, atvykę į seminariją 
baigę universitetą — Aleksand
ras Levanas ir Jonas Ragaus
kas. Jie abu, tapę kunigais, 
paliko kunigystę. Ragauską ko
munistai panaudojo ateistinei 
propagandai, o Levanas, tapęs 
profesorium, su Vat ikano 
leidimu pasitraukė iš kunigys
tės Vokietijoje. Plankis ir juos 
seminari joje apdainavo ir 
įdomu, kad jis savo eilėmis 
išpranašavo jų abiejų likimą. 
Gaila, mano atminty paliko tik 
pora eilučių: „Galva mano 
neišmano, ką dainuot apie 
Levaną"... Gal dėl tų Plankio 
eilių seminarijos vadovybė buvo 
sulaikiusi jam kunigystės šven
timus, nes manė. jeigu Kecioris 
ir Linkevičius seminari ją 
paliko, tai paliks ir Plankis, bet 
Plankis seminarijoje liko. tik 
pasidarė labai rimtas, su nieku 
nekalbėjo, tik daug meldėsi. O 
kada po pusmečio jam 
šventimus davė, tai kitą dieną 
jis parašė: 

..Penkis metus sau kaip ponas 
Pagyveno Plankis Jonas, 
Kai ištrėmimas jam grėsė 
Jį išgelbėjo Teresė"... 
Teresė tai tuo metu paskelb

ta Prancūzijos jauna šventoji — 
Šv. Teresėlė. Plankio poeziją, 
mano supratimu, būtų galima 
skirstyti į tris dalis: rimtąją, 
satyrą-humorą ir „karingąją". 
Jo poezijos meninės vertės neži
nau, bet manyčiau, kad „rim
toje" dalyje būtų daugiau meno 
ir poezijos, nei anose dalyse. 
Būtų gera, kad kuris iš mūsų 
l i t e r a tų Plankio poeziją 
patikrintų ir ją įvertintų. Bet 
viena tai yra aišku, kad Dievas 
P lankį buvo apdovanojęs, 
a t rodo , nemaža kū ryb ine 
dovana. Jam kurti ir rašyti, 
atrodė, labai lengva. O rašė jis 
daug. Poezija jo buvo gyvenimo 
ir veiklos didelė dalis. Jis nėjo 
į jokius susirinkimus, nei į 
veiklą, nerašė straipsnių, bet 
„kovojo" eilėmis. Gynė Lietuvą, 
religiją. Bažnyčią ir reaguodavo 
į visus Amerikos gyvenimo 
įvykius — poezija Daugiausia — 
satyra. Jis vis kartodavo, kad 
„satyros ir karaliai bijo". Kada 
prieš kelerius metus vykau į 
Lietuvą švęsti su savo kurso 
draugais Kauno katedroje kuni
gystės jubiliejų. Plankis parašė 
du eilėraščius — sveikinimą 
savo draugams. Vieną rimtą, 
kitą — satyrą, kuriuos kun. 
seminarijoje pietų metu aš ir 
perskaičiau. Čia keli jų punktai, 
kuriuos dar prisimenu: 

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 

Brangūs lietuviai, 

Kristaus Gimimu ir Naujų Metų švenčių proga visus lietuvius 
sveikinu visa širdimi. 

Visiems lietuviams linkiu šių švenčių dienomis prisiminti ir 
tą šviesią paguodą, kad po daug labai kruvinų metų mūsų tauta 
gali taip laimingai neikti atkurti tautą laisvą, nepriklausomą. 

Kasdien nuoširdžioje maldoje kartu su Jumis, 

Vyskupas Vincentas Brizgys 

Mieli lietuviai, 

Artėja VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas nuostabioje 
Pietų Amerikoje. Džiaugiuosi, girdėdamas ir matydamas mūsų 
jaunimą energingai studijuojantį bei dirbantį čia ir Lietuvoje. 
Tikiu, kad tuo metu. kai šiaurės pusrutulyje siautės šiauriausios 
pūgos, po karšta Pietų Amerikos saule suliepsnos dar karštesnė 
lietuvybės ugnis. Pirmą kartą Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje 
bus proga susirinkti, šį kartą jau tikrai viso pasaulio jauniems 
lietuviams. 

Jie —jaunieji — bus tie, kurie atūš devintąja banga sunkiame 
Lietuvos atgimimo darbe. Darbe, kurį dirba kiekvienas lietuvis kiek
viename pasaulio kampelyje. Todėl mūsų pareiga dabar — remti 
visus gerus jaunimo darbus ir siekius tiek moraliai tiek ir 
materialiai. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL GSTATE 

GREIT 
PARDUODA 

Jūsų, 
Vytautas Landsberg is 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Lietuvos ambasadorius ir 
nuolatinis atstovas Jungtinėms Tautoms Anicetas Simutis sveikina 
Lietuvos išlaisvinimui sėkmingai veikusias ir tebeveikiančias or
ganizacijas, jų vadovus ir visus geros valios tautiečius. 

Tegu mūsų visu aukščiausias tikslas — demokratinės ir eko
nominiai bujojančios Lietuvos atstatymas —jungia tam didžiam dar
bui visus po platųjį pasaulį išblaškytus jos vaikus, nežiūrint kame 
jie begyventų ir kurios šalies piliečiais bebūtų. 

Anicetas Simutis 
Ambasadorius ir Nuolatinis 

Lietuvos Atstovas Jungtinėms 
Tautoms 

Šv. Kalėdų ir \aujųjų Metų proga sveikiname su įvykusiu 
stebuklu: tėvynės Lietuvos grįžimu į laisvų, nepriklausomų tautų 
šeimą. 

Sveikiname pro' Vytautą Landsbergį, LRATpirmininkais visą 
LRA taryboj svekiname Gediminą Vagnorių, LR ruinisterį 
pirmininką ir visa LR vyriausybę; sveikiname visus brolius ir seseris 
tautiečius tėvynėje ir išeivijoje. 

Lietuva dabar, kaip tas Kalėdų Kūdikėlis, yra įžengusi į naują 
savo gyvenimo pradžią. Linkime jai augti, tvirtėti ir ugdyti savo 
moralines ir ekonomines vertybes. Lietuva yra mums išsisklaidžiu
siems po visą pasaulį, tarsi ta Išminčių žvaigždė, kuri ir tėvynėje 
ir išeivijoje rodo kelią ir kuri mus vienija Tebūnie 1992 metai tikrai 
sėkmingi Lietuvos atkūrimo metai! Tetampa šis mūsų laisvės 
stebuklas nepaliaujamai besitęsiančia tikrove! 

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

(312) 586-5959 
( 708 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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

i 

RESORT COTTAGE FOR SALE 
Lake property, New Buffalo. Ml 
All-year round impeccable 3 bdrm 
„spl i t- level" w. party size fam rm.: fire 
place; double „ jacuzz i " ; Florida rm.; 
fully furn ished: Vį bl . *rom pvt beach 
on lake Michigan — just add your 
boat! Asking 150 s 

Jane VVhlte 
RE/MAX SOUTHVVEST 

Te l . 708-974-1110 

MISCELLANEOUS 

A V I L H/T AŠ 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5993 
10%—20°/o—30° s pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W e « t 9 5 t h S t r e t 
T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

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

Tunu Ch'cngos miesto leid»"ą DuOu •' 
uimtesty Uifbu gfeitai yarantuotai ir sąži
ningai 

312-77'J-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

, • • * 

Ar Jū* patenkinti savo drauda Ir inves
tavimai*? Paskambinkite ir palyginkite. 
Gal mes galėsime sutaupyti jums pinigų 

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

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

6529 S. Kedzie Ava. . 
Chlcago, IL 6 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

LB MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Reartor 
Irena Blinstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Ta\ 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

Parduodamas mūrinis, 2-jų aukštų 
vasarnamis Palangoje. Su sklypu. 
Kre ip t i s : N . H o l l y w o o d , t e l . 
8 1 8 - 7 6 1 - 7 2 6 5 ; K l a i p ė d a t e l . 
9 -7552 . 

Gnturfc 2! 
KMIECIK RtAirORS 

7922 S. Puidai Rd. 
4.lb3 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

l-i norite parduoti ar pirkti na
m u - kreipkite*, i Danute Maver. į 
profes ional ia i , sąžiningai ir 
a>.mt>nišk,ii patarnaus. Įkainavimą1. 
ve l tu i . 

KVALIFIKUOTA PLAUKŲ 
KIRPĖJA 

Kerpu plaukus moterims ir vyrams 
Reikalui esant, gal iu atvykt Į 
namus 

Kreipfis : Adelė 706-599-3472 

Trya Jauni lietuviai norėtų atvykt į 
JAV ir dirbti bet kokį darbą neribotą 
laiką. Rašykite: Uthuanla , Tauragė 
2 3 5 9 0 0 , Bal t rušaič ia i , Ži lvinas 
Zaicevas. 

PLB Vaidyba ThePrudential i|į, U.S. SAViNGS BONOS 
THE GPf AT AMEPlCAN HMVESTMENT 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiausiai sveikiname 
Pasveikink pilką vieversėlį, pakliusią iš pažeminįmo nebūties ir komunistinės priespaudos 

Jis mūsų ilgesį supras. 
Paliesk ranka Dubysos smėlį 
Ir Nemuno švelnias bangas. 

Parvežk man ašara nors vieną 
Ne savo, bet mielų draugų, 
Ji sutirpdys tą plieno sieną 
Kuri atskyrė mus nuo jų..." 

O kitas jau humoras, kuris 
..apdainuoja" seminarijos profe
sorius ir kurso draugus; 

..Jūs tėvynėj, mes svetur 
Gaudeamus igitur.. 
Ir Skvireckas ir Maironis 
Prašo Dievą mums malonės, 
Tuoj ateis dangun 

Penkauskas 
Ir prelatas Jokūbauskas.. 
Toliau vienas punktas skirtas 

vienam kurso draugui, kuris 
norėjo tapti vyskupu: 

,.Paimki išmiera tiksliausią 
Nuo Boleslovo žilos galvos. 
Nupirksim mitra nesiklausė 
Nei jo. nei Kurijos šventos"... 
Eilėraštį baigia: 
..Popiežiau, mielas kaimyne. 
Padek mums mylėti tėvynę 
Kol nuo Dievo nenutolo. 
Duok lietuviam kardinolą"... 
Tai kelios ištraukėlės iš Plan

kio dviejų eilėraščių — sveiki
nimu, savo kurso draugams pa
vergtoje tėvynėje O pavergta ji 

laisvam, nepriklausomam ir demokratiniam gyvenimui Lietuvos 
Respubliką. Linkime jos žmonėms darnios kloties naujos istorijos 
kelyje, siekiant santarvės ir visokeriopos dvasinės ir medžiaginės 
gerovės. 

Sveikiname tisus Amerikos lietuvius, remiančius Amerikos 
Lietuvių Tarybą, tęsiant Amerikoje reikalingą politinę ir Lietuvai 
pagalbos veikla. 

Amerikos Lietuvių Taryba 

„PASAKŲ PINTINĖ" 

Tautosakos garsajuosčių grandinė 
(po vieną naują į mėn. per 10 mėn. — $100) 

Kre ip t is V . R . U D R Y S , 
1 7 1 8 M a u n t a L a n e 
J a c k s o n , M l 4 9 2 0 1 

Plankio poezijos vertės nežinau, 
gal ji yra ir silpna, bet visada 
maniau ir dabar manau, kad jo 
kūrybinė, Dievo duota, dovana 
buvo stipri. Jis kūrė ne tik 
poeziją, bet ir žodžiu bei rašy
damas prozą. Net ir anekdotų jis 
nesakė išmoktu iš kitų, bet, jei 
sakė, tai sakė savo sukurtus ir 
visada naujus Ir ši kūrybinė 
kibirkštėlė jame man buvo 
gražiausia jo gyvenimo ir jo 
būdo žymė ir aš gėrėjaus ja ir jo 
draugyste. Iš antros gi pusės aš 
visada gailėjaus ir dabar 
gailiuosi, kad jis tos kūrybos 
dovanos pilnai nevertino ir 
pilnai neišnaudojo. Jis gi galėjo 
parašyti rimtu kūrinių ir juos 
paskelbti, o ne paleisti tą visą 
kūrybą „vėjais" Patarimų iš 
kitų jis nepriėmė ir visiems. 

K*.7vo L a u k a i t i * . r,a>;• .-• I.B V i d u r i o V a k a r ' i <;> rgardoa p i r m i n i n k a s 
Nuotr J . Tamulaič io 

dar buvo stipriai, nes ir šie kurie bandė jam patarti, at-
..nekalti" eilėraščiai iš manęs, sakymas būdavo vienas — 
čia pat po skaitymo, buvo ,.nemokyk Plankio". 
kažkieno švelniai „pasiskolinti" Šiandien stovėdamas prie 
ir. atrodo, kažkam „paskolinti", savo draugo kapo. nenoriu ir ne-
Tai ir buvo paskutinis Plankio turiu teisės jį mokyti, bet tik no-
žodis savo draugams. riu padėkoti jam už įdomią 

Kaip anksčiau esu minėjęs, draugystę per 50 metų ir vietoje 

gėlių ant kapo noriu palikti 
Carducci žodžius: 

Praeina laikas kaip pelkių 
ugnys, 

Valstybės griūva, kaip senos 
dekoracijos. 

Tik poeto dainą Archangelas 
per žemę neša..." 

A. a. kun. Jonas Plankis gimė 
1911 m. vasario 26 d. Pagirio 
valsč., Ukmergės apskr. Kun. 
įšventintas 1935 m. birželio 15 
d. Kaune. Vikaro pareigas ėjo 
Betygaloje. Pas i t r aukęs į 
Vokietiją 1944 m dirbo Sigma-
ringen ir Tuebingene. 1951 m. 
atvyko į Ameriką — Chicagą. 
Vikaravo dviejose amerikiečių 
parapijose ir 8 metus liet. pa
rapijoje Brighton Parke. Mirė 
Šv. Tomo Moro parapijoje spalio 
25 d. Palaidotas spalio 28 d. 
lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse 
kunigų sekcijoje. Paskelbė savo 
poezijos rinkinį: F. Snaigė. 
„Gėlės ant sniego". Kaunas. 
1938 m. 

Ign. Urbonas 

SKARELES IS LIETUVOS! 

Gryno šilko (Crepe de Chine ir Crepe George'te). specialiai pro
jektuojamos ir gaminamos privačioje Lietuvos bendrovėje kompani
jai „TRADE FRONTIERS" šiame krašte 

Skarelės kvadratinės. 26 " . neutralių spalvų (labai madinga 
Europoje) 

Vienos skareles kaina U.S. $79 .95 . įskaitant Dnstatymo 
išlaidas (palyginkite su panašios kokybės prancūziškomis ska
relėmis už U S $170') Dvi skarelės tik už U.S. $140. Apie kitas 
nuolaidas susitart telefonu 

Užsakymai telefonu 1-800-879-3383 

Pri imame: Visa 
asmeniškus čekius 

ir Master card. C O D . money order. 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gary, Ind. 

G R A Ž U S R E N G I N Y S 
I N D I A N O J E 

Gruodžio 1 d., sekmadienį , 1 
vai. po pietų Gary, Indianos, Šv. 
K a z i m i e r o parapi jos sa lė je 
įvyko Žuvautojų-Meškeriotojų 
klubo pobūvis. 11:30 vai. ryto 
tos parapijos bažnyčioje buvo at
našaujamos šv. Mišios už a.a. 
Albertą Viniką, i lgametį A k o s 
Indianos skyriaus pirmininką j o 
2 m e t ų amžinybėn i ške l iav imo 
proga. Šv. Mišias atnašavo prel. 
Ignas Urbonas. Šv. Miš ių auką 
n e š ė velionio žmona Berta s u 
dukterimi. Kai kurie čikagiečiai 
labai džiaugėmės, galėję daly
vaut i šiose pamaldose. 

Pobūvį atidarė k lubo pirmi
n i n k a s A l e x Navardauskas , 
pasveikindamas v i s u s gausiai 
sus ir inkusius . Ta pačia proga 
pristatė įvair ių organizacijų 
atstovus: R.L. B-nės pirm. K. 
Čiurinską, L B pirm. B. Vilu-
t i enę , Brighton Parko N a m ų 
sav. pirm. V. Utarą, Venecuelos 
d-jos ižd. S. Rudoką, sekretorę J. 
B a n i e n ę , Z a r a s i š k i ų k l u b o 
valdybą, Suvalkiečių klubo val
dybą, daugelio organizacijų pir
mininkę Žemgul ienę ir Al tos 
Chicagos skyriaus sekretorę ir 
„ D r a u g o " b e n d r a d a r b ę A. 
Repšienę. 

Maldą sukalbėjo ir maistą 
palaimino prel. Ignas Urbonas, 
ta ip pat pa l inkėdamas vis iems 
kultūringai praleisti šio sekma
dienio popietę. Po t o sekė U. 
Tavazienės, M. Ruzgienės ir B. 
Ruzgienės gardžiai pagaminti 
š i l t i pietūs ir kava s u įvairiais 
pyragaičiais . 

Gera i p a s i s o t i n u s , sporto 
vadovas Kazimieras Čiurinskas 
į te ikė taures laimėtojams vasa
ros metu varžybose laimėju
s i e m s pirmąsias v ie tas . Sporto 
rūš ių būta kelių. Šaudymą iš 
brauningo laimėjo: K. Balt — I 

vietą, A. Vilutis - II vietą ir J. 
Vaičeliūnas — III vietą. Šaudy
mą iš kariškų šautuvų laimėjo: 
A. Vilutis - 1 vietą, A. Degutis 
— II vietą ir A. Navardauskas 
— III vietą. Š a u d y m ą i š 
medžioklinių šautuvų į molines 
lėkštes laimėjo: J. Valeika — I 
vietą, A. Vilutis — II v ietą ir A. 
Degutis — m vietą. 

Paskutinė sporto šaka buvo 
žuvav imas . K a s p a g a v o 
didžiausią žuvį. Laimėtojai — 
J. Vaičeliūnas — I vietą, J. Ne-
vardauskas — II vietą ir D. 
Fister — III vietą. Visiems šiems 
laimėtojams sporto vadovas K. 
Čiurinskas į te ikė laimėjimo 

žymenis, kiekvienam paspaus
damas ranką. 

Klubui priklauso įvairaus 
amžiaus žmones. Taip pat klube 
yra čia gimusių ir naujų ateivių 
vyrų ir moterų. Visi jie gražiai 
sugyvena. Klubui vadovauja 
energingas A. Nevardauskas. 
Daug j a m pagelbst i sporto 
vadovas K. Č i u r i n s k a s . Iš 
sutelktų lėšų klubas skiria 
spaudai, patriotinėms organiza
cijoms ir dabar atsikuriančiai 
Lietuvai. Pobūvis praėjo jaukio
je ir nuotaikingoje atmosferoje. 
Klubas metų eigoje surengia 
g e g u ž i n ę , p r a v e d a sporto 
varžybas ir surengia pobūvį 
žymenims įteikti . Geriausios 
sėkmės klubo nariams ir valdy
bai. 

A n t . R e p š i e n ė 

A.tA. 
ZIGMUI MIŠAUSKUI 

mirus, jo m y l i m ą žmoną TEOFILĘ ir ar t imuos ius 
g i l ia i užjaučiame ir kartu l iūdime. 

Stasė ir Aleksas Kalūzai 
Elena ir Jonas Purtuliai 

A.tA. 
VILIUI BUNTINUI 

negrįžtamu ke l iu išėjus, jo dukrą A L D O N Ą , s ū n ų 
R A M Ū N Ą su š e i m a bei kitus a r t i m u o s i u s skausme 
l ikusius gil iai užjaučiame. 

Kotryna Graudienė 
sūnus Raimundas ir 
dukra Rūta Andries su šeima 

Tikrai nus ižeminęs žmogus 
b ū n a tada, kai žino tiesą apie 
save , ne v i e n tą, k ą gera turi 
savyje, bet ta ip pat i r visus savo 
trūkumus, nepriteklius, silpny
b e s ir nuodėmes. 

Pr. Būčys. 

A.tA. 
JUOZUI DUOBAI 

mirus , s k a u s m o valandoje re i šk iame nuoširdžią 
užuojautą žmonai A L D O N A I , s ū n u m s ALGIRDUI ir 
V Y T A U T U I su ž m o n a KATHY, dukroms R A M U N E I 
ir VIDAI, v i s i e m s g i m i n ė m s bei a r t i m i e s i e m s ir kar
t u giliai l iūdime. 

Vanda ir Otonas Vaitai 
Algirdas Banys ir mama 

KĄ GAUME DUOTI KRAŠTUI, KURIS ATGAVO SAVO 
NEPRIKLAUSOMYBĘ? 

Šios ŠV. Kalėdos Lietuvoje bus ypatingai džiaugsmingos, švenčiamos su dideliu 
dėkingumu ir pasididžiavimu, kad lietuvių tauta iškovojo savo kraštui laisvę ir nepriklauso
mybę. Visame pasaulyje išsibarstę lietuviai 50 metų nenuilstamai priešinosi jų Tėvynei pri
mestam komunistiniam režimui. Penkiasdešimt metų trukusi atkakli lietuvių tautos kova 
už laisvę ir demokratiją didžiosiomis raidėmis įsirašė į pasaulio istoriją. 

Dabar prasideda dideli darbai atstatant valstybę, kuriant laisvą visuomenę su tvirtomis 
demokratinėmis tradicijomis. Kiekvienas lietuvis, net ir gyvenantis toli nuo Tėvynės, gali 
svarbia dalimi prisidėti prie šių darbų. A.P.P.L.E. bendrija yra įsitikinusi, kad vienas iš pa
grindinių žingsnių, ugdant Lietuvoje naują visuomenę, yra plačių ir pastovių kontaktų 
užmezgimas su Vakarais. Tam pirmiausia yra reikalingas anglų kalbos žinojimas. Lietu
vos Kultūros ir Švietimo Ministerijos prasymku A.P.P.L.E. bendrija apsiėmė (gyvendinti 
didelį projektą, parūpinant angių kalbos mokymo medžiagą Lietuvos aukštosioms mo
kykloms ir pagrindinėms bibliotekoms. Yra užsibrėžta sausio mėnesį pasiųsti 1000 mokymo 
medžiagos rinkinių. Mieli lietuviai, prašome Jūsų pagalbos, parūpinant Lietuvai šias knygas. 
Kiekvienas aukotojas už skirtą auką gaus asmenišką padėką nuo Lietuvos Respublikos 
Kultūros ir Švietimo Ministerijos ir taip pat nuoširdų ačiū nuo A.P.P.L.E. bendrijos. Auką 
galite skirti savo vardu arba Jūsų draugo ar giminaičio vardu. Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. 

Sutikdami šv. Kalėdas nepamirškime Lietuvos, skirdami savo dovaną, kuria naudo
sis ir ateinančios kartos. Sutelkime jėgas ir padarykime viską, kad Lietuva taptų kultūros 
ir demokratijos švyturiu. 

_ _ _ _ _ A J * A J ? P _ A . 
Taip, aš noriu prisidėti prie projekto parūpinti Lietuvai anglų kalbos mokymo medžiagą. 

Skiriu auką už rinkinius knygų (vienas rinkinys 20 dol.) 

Skiriu auką už rinkinius knygų ir kasečių (vienas rinkinys 50 dol.) 
Skiriu piniginę auką dolerių. 
Prašau atsiųsti informaciją, kaip tapti A.P.P.L.E. nariu. 

Pavardė 
Adresas 

-Valstija 2p 
Jeigu auką skiriate kito asmens vardu, prašome nurodyti to asmens pavardę ir adresą; 
Auką skiriu — —vardu 

Adresas 

Miestas -Vafstija- -Zp-

A.tA. 
ROZALIJA ŠIUENĖ 

RUIGYTĖ 
Gyveno Chicagoje, Gage Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. gruodžio 10 d., sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Rumbikių kaime. 

Amerikoje gyveno 42 m. 
Netektyje liko: sūnus Vytenis, jo žmona Vida; vaikaičiai 

Alirirdas ir Darius Šilai; duktė Aldona Kaminskienė, jos vyras 
Elegįus; dukraitės: Rasa Avižienienė, jos vyras Algis ir jų 
dukreles Lina ir Daiva-Krokuvoje ir Andrėja Kaminskaitė; 
duktė Rasa Vazbienė, jos vyras Jonas; vaikaičiai: Gailė 
Vazbytė — Paryžiuje ir Tomas Vazbys. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, gruodžio 13 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkaus laidotuvių namuose, 2533 W. 71 St. Chicagoje. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 14 d. Iš koplyčios 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 v.r. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą! 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti mūsų brangios Motulės šermenyse ir laidotuvėse. 

Liūdinti šeima. 

Laidotuvių direkt. Petkus Funeral Home. Tel 
312-476-2345 

DEŠIMTIES METŲ 
MTRTTES SUKAKTIS 

A.tA. 
KONSTANCIJA 

STANKUS 

. » 

čekius siųskite adresu A.P.P.L.E., P.O. Boa 1970, W««t Hartford, CT M107 

Gruodžio 9 dieną suėjo dešimt metų, kai mūsų brangi 
Mamytė, išvargusi savo vargus, atlikusi savo darbus, 
iškentėjusi savo skausmus, paliko šį pasaulį susitikti su savo 
mylimu vyru, mūsų brangiu tėveliu a.a. Antanu. 

Prašome visus pasimelsti už Mamyte. 

Nuliūdę sūnūs ir marčios. 

PADĖKA 
Brangiai Dukrai, Sesutei, Tetai 

A.tA. 
SOFIJAI MIŠAUSKIENEI 

ČIŽAUSKAITEI 
1991 metų lapkričio 3 dieną iškeliavus Amžinybėn. 
Nuoširdus ačiū Petkus-Butkus Cicero laidotuvių namų 

direktoriams už nuoširdų ir stropų patarnavimą laidotuvių 
namuose. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Zakarauskui už atnašauta 
gedulines Mišias Šv. Antano parapijos bažnyčioje, už 
turiningą pamokslą ir apeigas, palydint velionę i amžino 
poilsio vietą. 

Dėkojame kun. J. Tulko už koplyčioje sukalbėtą maldų 
pynę. 

Nuoširdžiausia padėka solistei Danai Stankaitytei už 
gražų giedojimą, karsto nešėjams: Dariui Gvazdinskui, Arvy
dui Gvazdinskui, Algiui Daugiliui ir Edmundui Paulauskui. 

Nuoširdus ačiū visiems draugams ir pažįstamiems už 
dalyvavimą laidotuvių namuose ir laidotuvėse, už gėles, aukas 
Mišioms ir aukojusiems šeimai. 

Didelis ačiū už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir 
spaudoje 

Didi padėka Ritai Šakenienei už reikšmingus atsisveiki
nimo žodžius kapinėse. 

Liekam visiems labai dėkingi. 

Liūdintys: 
brolėnai. 

mama, seserys, brolis, dukterėčios ir 
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Brangiam Priete l iu i 

A.tA. 
MYKOLUI LUKUI 

S u n n y H i l l s , F L ta ip n e t i k ė t a i A m ž i n y b ė n 
iškeliavu8,liūdinčią žmoną, mūsų mielą ELENUTĘ 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Aldona ir Juozas 
Elena ir Mečislovas 
Danguolė ir Petriukas 

Chicago, IL 

A.tA. 
DR. JONAS JUSIONIS 

Mūsų mylimas Vyras ir Tėvas mirė 1991 gruodžio 6 d. San
ta Monica, California. Buvo gimęs 1900 m. vasario 16 d. 
Vilniaus krašte. Amerikon atvyko 1946 m. 

Kūnas pašarvotas Pierce Brothers laidotuvių namuose 
Santa Monica, kur gruodžio 11d. kalbamas rožinis ir įvyks
ta atsisveikinimas. Laidotuvių mišios gruodžio 12 d. 11 vai. 
Šv. Kryžiaus kapinių koplyčioje ir laidojamas tų pačių kapinių 
mauzoliejuje. 

Paliko nuliūdime žmoną Jadvygą ir sūnų Vytautą su 
šeima Amerikoje ir sūnų Remigijų bei kitus gimines 
Lietuvoje. 

Nuliūdę: žmona, s ū n ū s ir kiti giminės. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

OLGA SKIRPSTŪNIENĖ 
Mūsų mylima Mama, Močiutė ir Uošvė mirė Čikagoje 

1991 m. lapkričio 21d. Buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse 
lapkričio 25 d. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireliui už maldas 
koplyčioje ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame visiems ją pagerbusiems savo atsilankymu 
koplyčioje, gėlėmis, maldomis ir palydėjusiems velionę į 
amžino poilsio vietą. 

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
gausias aukas šv. Mišioms ar šeimos nuožiūrai, už 
užuojautas pareikštas mums žodžiu, raštu, telefonais ir 
spaudoje. 

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

Nuliūdę: duktė , sūnus , anūkai, marti ir žentas. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9662 

4005-07 South Hermi tage A v e n u e 
Te le fonas — (1-312) 027-1741-1 

4 3 4 8 S. Cal i fornia A v e n u e 
Te l e fonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

i p B P P W " < ^ s B — —• mm 
6541 S. KEDZIE 

Marquette Parke 
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 

11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickorv Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago. Illinois 60629 
l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 

Visus la idotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

1 mm 
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x Gražina Liautaud, Lie
tuvos Vaikų Vilties komiteto 
lėšų telkimo pirmininkė, šį 
penktadieni, gruodžio 13 d.. 
savo ištaiginguose namuose 
Bloomingdale pastate rengia 
lėšų telkimo vakarą. 

x Penki laimingieji bus iš
skirti mūsų Operos Naujų Metų 
pokylio metu, kai šiais metais 
bus i š t r auk t i t ie b i l ie ta i 
gruodžio 31 d. vakarą. Atsiųs
dami bilietų šakneles, savo pini
ginę auką atsiuntė ir kun. M. 
Kirkilas iš Floridos, A. ir R. 
Milašiai iš Lockporto, IL. Adelė 
ir Juozas Griniai iš Oak Lawn, 
IL, Jadvyga Jankauskienė iš 
Chicagos, Enna ir dr. Alfonsas 
Kisieliai iš Sidney. Ohio, kun. 
Alfonsas Babonas iš Southfield. 
ML. Antanas Kvederas iš 
Savannah. Ga., Rūta ir Paulius 
Gyliai iš Olympia, Washingtono 
valstijos, ir Amalija Jagutienė 
iš Daytona Beach Shores, 
Florida. 

x Pirmasis naujosios JAV 
LB krašto valdybos posėdis 
bus šį šeštadieni. gruodžio 14 d., 
Philadelphijoje. Į šį posėdį iš 
Chicagos vyksta Socialinių 
reikalų tarybos pirm. Birutė Ja
saitienė ir Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučiene. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos paprastas susirinkimas ir 
kūčios bus pirmadienį, gruodžio 
16 d.. 7:30 vai. vak. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje. Bus puošta Kalėdų 
Eglu tė . Elena Sirutienė ir 
William Liauba atliks meninę 
Kalėdų programą. Visi kvie
čiami dalyvauti ir atsivesti 
svečių. 

x Ateitininkų kūčias šiais 
metais rengia Čikagos studentų 
ateitininkų draugovė. Sekma
dienį, gruodžio 22 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 3 v. p.p. 
įvyks šv. Mišios, o tuoj po jų, 4 
v. p.p., seks vaka r i enė . 
Kviečiame visus ateitininkų 
šeimos narius ir nares bei jų 
draugus kalėdiškoj nuotaikoj 
pasimelsti, pagiedoti, pakūčioti 
ir pabendrauti. Apie savo daly
vavimą būtina iš anksto pra
nešt i Valerijai Žadeikienei, 
skambinant tel. 708-424-4150. 
Sendraugiams — $12, studen
tams, moksleiviams ir jaunu
čiams — $8 auka. Vaikams iki 
7 metų įėjimas veltui. 

(sk) 
x Kam siųsti per paštą, jei 

BALTIA EXPRESS siunčia 
du kartus greičiau, daug pi
giau ir pristato siuntinius į 
namus. Tik 90 et. už svarą. Ga-
ima siųsti nauja ir naudota. 
BaltU Eipress Co. 3782 W. 79 
St., Chicago, IL 60652, tel. 
1 - 8 0 0 - S P A R N A I , 
1-8O0-772-7624. 

(sk) 

x PASKUBĖKITE! Mes 
tur ime tiesioginius kontaktus 
su Lietuvos advokatais, preky
bos bei biznio organizacijomis. 
Padėsime atgauti jūsų turtą 
Lietuvoje, nusipirkti žemės 
sklypus, namus, įmones. Tu
r ime daug pasiūlymų dėl bend-
rų įmonių steigimo. Lauksiu ir 
jūsų pasiūlymų. Rašyti, skam
binti: Petras Pakėnas, 3051 S. 
Ocean Blvd., Boca Raton FL, 
33432; tel. 407-392-7916. 

'sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

D«nglam« Ir taisoma 
visų rūsių stogu' 

Tai 312-434-9658 arba 
312-737-1717 

x Lietuvių pensininkų s-
gos narių prieškalėdinis susi-
r ink ims — pobūvis įvyks 
gruodžio 19 d., ketvirtadienį 
1:30 vai. p.p. Šaulių namuose. 
Bus pranešimai, įdomi meninė 
valandėlė, dalyvaujant dr. J. 
Adomavičiui, šiltas maistas ir 
1.1. Pageidaujamos dovanos pa
skirstymui. 

x JAV LB Švietimo t a ryba 
praneša , kad Lietuvos 
mokiniams labai st inga 
pieštukų. Už Birutės ir Stasio 
Židonių, Riverside, IL, dosnią 
auką nupirkome 2,500 pieš
tukų. Už Jonės Bružienės, Oak-
land. CA, papildomą dosnią 
auką nupirkome vaikučiams 
pirštinaičių. Gražios ir pras
mingos dovanos bus visada su 
meile kartojamos Lietuvos 
vaikučių lūpose. 

x Dr. Arnor Hannibalsson, 
„Lituanus" senas skaitytojas iš 
Islandijos. Lietuvai išsikovojus 
nepriklausomybę, užsimokėjo 
už „Lituanus" ateinantiems 
septyneriems metams. 

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos dovanų paskirstyme, 
kuris įvyko Labdaros vakaro 
metu Seklyčioje, laimingais 
tapo A. Plioplienė iš Rockfordo 
500 dol. AnatoUus Kairys iš 
Chicagos 200 dol. ir po 100 dol. 
K. Orentas iš Cicero, Jadvyga 
Gruodis iš Chicagos ir Kazys 
Šipaila iš Hil ls ide, NJ. 
Socialinių re ikalų t a ryba 
sveikina laimėtojos ir dėkoja vi
siems aukotojams. 

x Regina ir Vincas Vaitkai, 
New Buffalo. Mich., šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga sveikina 
savo draugus bei pažįstamus ir 
vietoj kalėdinių kortelių skiria 
auką ,,Draugui" paremti. 

x Aksenija ir Bronius Kū
rai iš Union Pier, Mich., šv. 
Kaiėdų proga sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
ir linki laimingų ir sveikų 
Naujų 1992 Metų. Vietoj kalė
dinių kortelių skiria 30 dol. 
,,Draugui" paremti. 

x Lietuvos Vyčių choras, 
vadovaujamas muz. Fausto 
Strolios, savo metinį pokylį ruo
šia 1992 m. sausio 11 d. 7:00 v.v. 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 gatvė. 
Bus šalta šilta vakarienė, trum
pa programa, šokiai ir laimė
jimai. Vietas rezervuokite šiais 
telefonais: S. R u d o k i e n e 
312-471-2239, arba Sabina 
Henson 1-708-573-0066. Auka 
tik 15.00 dol. asmeniui. Visus 
maloniai kviečia choro valdyba. 

(sk) 

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

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą! Pa
stovi kaina $1 už svarą. Per 
ninkams ir besisvečiuojantiems 
— 90 et. svaras. 55 sv. nauja
metiniai maisto siuntiniai — 
kaina tik $75. „Li thuanian" . 
2458 W. 69 St.. Chicago, IL 
606?9. tel. 312^34-5687. 

(sk) 

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

(sk) 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokykla Kalėdų 
šventę t u r ė s s e k m a d i e n į , 
gruodžio 15 d., 2 vai. p.p. 
Tėveliai ir giminės kviečiami 
dalyvauti Kalėdų programoje, 
kurią atliks mokyklos vaikai. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
tre lietuviškos kūčios šiais 
metais rengiamos pirmadienį, 
gruodžio 23 d. Visi kviečiami, 
tačiau vietų skaičius ribotas — 
tik 100 asmenų. 

x „Vyt is" , Lietuvos Vyčių 
žurnalas, gruodžio Nr. 10, išėjo 
iš spaudos ir pasiekė skaityto
jus. Šis numeris yra labai 
didelis, rašoma daugiausia apie 
Kalėdas, papročius, Lietuvą ir 
Washingtono lietuvių koplyčios 
25-rių metų sukakties minė
jimą. Sudėta gana daug kalė
dinių sveikinimų, kurie padi
dino žurnalą iki 72 psl. su 
v i r še l ia i s . , ,Vy t į " g raž ia i 
redaguoja Mary Rusas Kober, 
jai padeda Dalia Bulvičius, Stel-
la Matulionis ir Helen Chesko. 

x „Vyskupo Informacija" 
pasiekė skai tytojus . Šiame 
biuletenyje sudėti visi buvusios 
vysk. Pauliaus Baltakio ir jo 
sielovados tarybos veiksmai, 
kunigų paskirstymai, mirusieji 
kunigai. 

x Irena ir Petras Lukoševi
čiai, Etobicoke, Ont. , Kanada, 
šv. Kalėdų ir Naujų 1992 Metų 
proga sveikina visus ,,Draugo" 
darbuotojus, linki geriausių ir 
linksmų švenčių, sveikatos, iš
tvermės ir Dievo palaimos. 
Nuoširdžiai dėkojame už 100 
dol. auką. 

x Ch icagos S u v a l k i e č i ų 
draugija sveikina „Draugo" 
darbuotojus už pasišventimą 
išlaikyti lietuvišką žodį, kuris 
yra mums taip brangus. Su 
šventiškais linkėjimais linkime, 
kad šie Naujieji Metai atneštų 
vien laimę ir sveikatą. Pasirašė 
valdybos pirmininkas — Alex 
Navardauskas . Nuoši rdž ia i 
dėkojame už 50 dol. auką 
„Draugui" paremti. 

x Feliksas ir Agota Valai
čiai, Chicago, 111., sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir linki vi
siems laimingų Naujųjų 1992 
Metų. Vietoj kalėdinių kortelių 
skiria auką „Draugui". 

x Šv. Kalėdų proga sveiki
name visus dienraščio „Drau
go" darbuotojus, l inkėdami 
v isaker iopos Aukšč iaus io jo 
palaimos sunkiuose spaudos 
darbuose. Zarasiškių klubo 
valdyba ir nariai. Pasirašė Alex 
Navardauskas. Dėkojame už 60 
dol. auką „Draugui". 

x Lietuva Parcel Service 
praneša, kad nuo gruodžio 16 d. 
persikelia į naujas didesnes pa
ta lpas . Adresu: 4457 So. 
Talman, Chicago, IL 60632. 
Tel. (312) 847-2614. Darbo 
valandos tik pagal susitarimą. 

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

mumas - $20. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Illinois gubernatorius Jim Edgar įteikia proklamaciją „Lituanus" žurnalo 37 metu proga. Iš kairės: 
Arvydas Tanu. .-. gub. Jim Edgar ir „Lituanus" administratorius Jonas Kuėėnas. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Valdemaras Katkus, Lie
tuvos užs. re ik ministerio pa
vaduotojas, Lietu-ių Fronto 
bičiulių Los Angele - sambūrio 
valdybai rašo: „Vsų pirma 
norėčiau išreikšti g. ią pagarbą 
ir padėką Jums ir J : su bendra
žygiams už kovą pr.eš Lietuvos 
okupantus, už tikėjimą, kad 
Lietuva bus nepriklausoma. 
Visa tai mums čia Lietuvoje, 
buvo ir lieka stiprybe šaltiniu". 
Valdemaras Katkus atvyksta į 
Los Angeles ir sausio 25-26 d. 
dalyvaus 34-tajame politinių 
studijų savaitgalyje ..Lietuvai, 
gavus visuotinį pripažinimą ir 
tapus daugelio tarptautinių or
ganizacijų bei procesu pilnatei-

x Juoze i r Jonas Daugėlai, 
b e s i a r t i n a n t D.džiosioms 
šventėms, sveikin iš Floridos 
visus giminaičh:.- draugus ir 
pažįstamus ir jiems visiems 
linki šauniai ir pakilioje nuo
taikoje pasitikti Naujuosius 
Metus. Vietoj asmeniškų pa
sveikinimų aukoja lietuviškai 
spaudai. 

x Jonas ir Antanina Reje-
riai, Oak Lawr.. I!l., šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami geros sveikatos ir 
Dievo palaimos. Vietoj kalė
dinių kortelių skiria auką 
„Draugui" paremti. 

x Jurgis ir Ale Daugvilai iš 
Beverly Shores. Ind., sveikina 
savo mielus draugus ir pažįs
tamus, linkėdami malonių šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
1992 Metų. 

x Ignas Venckus iš Chicago. 
111., sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdom ir Naujais Metais ir 
linki visiems stiprios sveikatos, 
laimės ir džiaugsmo. Vietoj 
šventinių atvirukų skiria 30dol. 
auką „Drauguj paremti. 

se nare, o taip pat tebesant 
sovietų a rmi ja i Lietuvoje, 
manau, kad šiais ir kitais klau
simais nuomonių apsikeitimas 
bus labai svarbus ir nau
dingas". Viceministeris Ameri
koje numato išbūti 9 dienas. 

— Linas Kojelis, Washing-
ton D.C., US-Baltic Foundation 
prezidentas, gruodžio 3 d. Yaie 
univers i te to kv ieč iamas , 
studentams ir profesoriams 
skaitė paskaitą apie dabartines 
Pabaltijo valstybių problemas. 
Paskaitoje dalyvavo ir lietuviai 
profesoriai — dr. Juozas Vaišnys 
su žmona ir dr. Tomas Venclo
va. Lapkričio mėnesį dvi savai-

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 25 dol. auka: Ona 
Rušėnas, Chicago, 111., Dalia 
Strasius, Ann Arbor, Mich., J. 
Valiukas, Montclair , Cal. , 
Matulaitis Nursing Home, Put-
nam, Conn., Pranutė Pranc-
kienė, Chicago, 111. Visiems ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Juozas Polikaitis, Chi
cago, 111., Ate i t in inkų fe
deracijos vadas , Stasys 
Gedgaudas, Kenosha, Wisc., B. 
Butler, Chicago, 111., grąžindami 
laimėjimų šakne les , kiek
vienas paaukojo po 25 dol. savos 
spaudos s t ipr inimui . Labai 
dėkojame. 

x Jonė Zaromskienė iš Cle
veiand, Ohio, sup rasdama 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė prenumeratą su 50 dol. 
auka. J. Zaromskienę skelbia
me garbės prenumeratore, o už 
mielą paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Jolita Mazurk iewicz , 
North Riverside, 111., už kalė
dines korteles atsiuntė 30 dol. 
auką su prierašu: „Širdingas 
ačiū už kalėdines korteles. Ta 
proga sveikiname su šventėmis 
ir linkime ir toliau sėkmingai 
platinti lietuvišką žodį". Labai 
dėkojame už linkėjimus ir auką. 

tes Linas praleido Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje ir keturias 
dienas Parnu mieste, Estijoje. 
Amerikiečių ekspertų dele
gacija 180 lietuvių, latvių ir 
estų savivaldybių darbuotojų 
treniravo privatizacijos klau
simais. 

— Lietuvos ambasadorius 
Stasys Lozoraitis buvo Seattle 
pas amerikiečius, bet ir lietu
viams buvo proga su juo susi
pažinti ir pasikalbėti per pri
ėmimą Inos Bertulytės ir J im 
Bray namuose. Ambasadorius 
skaitė paskaitą amerikiečiams 
Washingtono ur iversitete. 

x E l e n a J a s n a u s k i e n ė , 
Yucca Valley, Cal., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. ir „Draugo" visam 
kolektyvui palinkėjo linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų. Labai dėkojame už 
linkėjimus ir paramą dienraš
čiui. 

x Donatas Januta , Ber-
keley, Cal., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 50 
dol. auką. Rima Kašubai tė 
Binder . Cary, 111, p a r ė m ė 
„Draugą" 27 dol. čekiu. Labai 
dėkojame. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auk»- Alfonsas 
Vėlavičius, Sunny Hills, Fla., 
Birutė ir Vytautas Ignai, Staf-
ford Springs, Conn., Ignas Ban-
dziulis, Los Angeles, Cal., O. 
Izokaitis ir D. ir R. Puodžiūnai, 
Chicago, 111., Jonas Adomaitis, 
Tinley Park , 111., E r n e s t 
Lengvinas, Hamilton, Ont . 
K a n a d a . Visiems t a r i a m e 
~uoŠirdų ačiū. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka: Leonar
das Žitkevičius, poetas „Drau
go" bendradarbis , V. Kra
sauskas, Hickory Hills, 111., Vin-
cent Gelezunas, St. Louis, Mo., 
Rita Burneikienė, Glendale, 
Cal., A. Tamošiūnas, Cicero, 111. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

x 55 SVARŲ MAISTO siun 
tinys KALĖDOMS yra pats 
mėgstamiaus ias Lietuvoje: 
mėsa, dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus, r i ešu ta i i r kt. 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA -
TIK $86. Turime ir kitokių. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629 , tel . 
312-436-7772. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais: Kreipki 
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

— Seattle pasižymėjęs bėgi
kas Saulius Kinderis dalyvavo 
Lietuvoje sporto žaidynėse ir 
grįžęs tarpininkavo, kad iš 
Lietuvos būtų pakviestos dvi 
lietuvaitės sportininkės vyks
tančiom sporto varžybom New 
Yorke. Buvo pakviestos 
Laimutė Baikauskaitė ir Re
gina Cistiakova, kurios laimėjo 
lenktynėse antrą ir ketvirtą 
vietą. 

— Latvių Kursą stovykla
vietėje buvo pabaltiečių penk
toji gegužinė, bendra visai Wa-
shingtono valstijai. Skautukų 
iškylai vadovavo Valerija 
Sparkytė, pirmosios pagalbos 
pamoką pravedė Kathie Mori-
tis, iškylos ženklus paruošė Joe 
Dunaravich, apie laukines uo
gas papasakojo Alan Moritis, 
apie grybus Eglė Linkaitytė 
Weiss, laužą pravedė Danutė 
Musteikytė Rankienė. Sekma
dienį buvo tinklinio rungtynės, 
kurias laimėjo latviai. Po to bu
vo bendros vaišės. 

— A. a Viktorija Kisielienė, 
80 metų amžiaus, po sunkios ir 
ilgos vėžio ligos mirė Somer-
ville, N.J. Liko nuliūdime du 
sūnūs — Leonardas ir Romu
aldas, poetas, ir anūkai bei pro-
anūkai. Vyras Juozas ir sūnus 
B e r n a r d a s mi rė anksč iau . 
Anksčiau gyveno Brooklyne. 

— A. a. Konstancija Zibu-
rytė Uknevičienė mirė Cali-
fornijoje ir paliko liūdinčius 
vyrą Juozą, sūnų Antaną su 
šeima, dukterį Albiną Gedmi
nienę su šeima ir kitus artimuo
sius. Anksčiau gyveno Australi
joje, paskui Woodhaven, N.Y., 
paskutiniu metu Californijoje. 
Ji visą laiką priklausė bažny
tiniams chorams, katalikių mo
terų organizacijoms ir padėjo ge
rais darbais kitiems, ypač sau
godama mažus vaikus. 

x Col. Roman Bil iūnas, 
Vienna, Va., „Draugo" garbės 
prenumeratorius ir nuoširdus jo 
rėmėjas, pratęsdamas prenume
ratą, pridėjo 50 dol. dienraščio 
palaikymui. Labai dėkojame. 

x Algirdas Karaitis, „Ginta
ras" Resort savininkas, Union 
Pier, Mich., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, nuoširdus jo 
rėmėjas , p ra t ę sdamas pre
numera tą dukra i ir sūnui 
Gintarui, pridėjo ir 40 dol. auką, 
kad dienraštis gyvuotų ir lanky
tų kiekvieno lietuvio šeimą. La
bai dėkojame už paramą. 

X Sophie Vedeika iš Cen-
t r av i l l e , Va. , p ra t ę sdama 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
ir 40 dol. auką. Labai dėkojame. 
S. Vadeiką skelbiame garbės 
prenumeratore, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x O. ir E. Reingoldai, Wor-
cester, Mass., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, su 
p r e n u m e r a t o s pra tęs imo 
mokesčiu atsiuntė ir 50 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Julija Gylienė, poetė, rašy
toja, Chicago, 111., lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą, o už kalėdines korteles ir 
kalendorių įteikė 30 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Adv. Konstant J. Savic
kus, sporto veteranas, „Drau
g o " ska i ty to jas , garbės 
prenumeratorius, lankėsi admi
nistracijoje, pratęsė prenu
meratą, o už kalėdines korteles 
ir kalendorių paaukojo 33 dol. 
Labai dėkojame. 

x Birutė Janus kaitė. Wind-
sor, Ont., Kanada, Ona Jusys, 
Worcester, Mass., „Draugo" 
garbės prenumeratorės, dosnios 
lietuviškos spaudos rėmėjos, su 
p r e n u m e r a t o s p ra tęs imo 
mokesčiu, kiekviena paaukojo 
po 30 dol. Labai dėkojame. 

Pasaulio lietuvių žaidynėse krepšinio atidaryme Kaune su Australijos krepšininkais. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


