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Sovietams trūksta bulvių 
Ryžkovas moka prisitaikinti 

Maskva. — Kai Sovietų 
Aukščiausiojoje Taryboje vyko 
kova dėl valdžios, nežiūrint 
griūvančios ekonomijos, tai 
min. pirm. N. Ryžkovas įspėjo 
deputatus, kad šiemet gali pri
t r ū k t i bu lv ių . Iškeldamas 
žiaurius ir nemalonius faktus 
šiais metais nuimant derlių, 
Ryžkovas kaip tik dėl to ir rėmė 
Gorbačiovą, ragindamas suteik
ti jam prašomas teises krašto 
ekonomijai kontroliuoti. „Jei 
per kelias savaites mes nepa
taisysime situacijos, tai daugelis 
miestų liks be bulvių ir be dar
žovių", kalbėjo Ryžkovas per 
Maskvos televiziją. „O bulvės 
yra mūsų antroji duona". 

Tik t r ečda l i s bulvių 
Prezidento tarybos narys 

Eugenijus Primakovas aiškino 
taip pat televizijoje, kodėl tos 
teisės buvo reikalingos Gorba
čiovui, kurios, kaip jis pasakė, 
iškilo iš esamos vyriausybės 
neveiklumo. „Mums to reikia, 
kad mes ga lė tume greitai 
pasiekti tą istorinį momentą — 
perėjimą į prekybos ekonomiją". 
Bet min. pirm. Ryžkovas nese
niai kalbėjo, jog jis pasitrauks 
iš pareigų, jei radikalios refor
mos bus pritaikintos sovietų 
ekonomijai. Tačiau jis nepa
sitraukė, pasakydamas, kad ne 
l a ikas d a b a r vyriausybei 
pasitraukti. Stebėtojai iš to daro 
išvadą, jog ir suteikus plačias 
teises Gorbačiovui, ekonominėje 
srityje nebus greit staigaus 
posūkio. 

Žinių metu Ryžkovas gyvento
jams pasakė, jog šiemet t ik 

vienas trečdalis bulvių iškasta 
ir suvežta į sandėlius. Maskva 
ir Leningradas įspėjo Centrą dėl 
tokių padarinių. Tik 2% arba 
12,000 tonų sukrauta Maskvos 
sandėliuose šiai žiemai, o Lenin
gradas turįs sukrovęs tik 10% 
reikalingų bulvių. Todėl ir buvo 
reikalingos specialios teisės pre
zidentui, kad dar galėtų įsakyti 
veikti ir pritaikinti naują verslo 
sistemą. O derlius ir bulvių lau
kuose šiemet buvęs geras. 

Respubl ikose į tampa 
Ryžkovas taip pat pareiškė 

nepas i tenkin imą Maskvos 
miesto vyriausybe. Jis pažy
mėjo, jog Maskva, kurioje yra 
liberalinė vyriausybė, nesi
rūpina padėti, kad miestas 
turėtų daugiau tų produktų, 
kaip kad būdavo anksčiau. Esą 
nėra bendro susipratimo. Prie
žastis yra, kad Sovietų vyriau
sybė ir Rusijos Respublikos vy
riausybė eina skirtingais ke
liais. 

Gorbačiovo patarėjas Prima
kovas mėgino sušvelninti įtam
pą respublikose, pasakydamas, 
jog prez. Gorbačiovas nenorįs 
paša l in t i respublikų 
parlamentų ir kad nesą dėl to 
jokio pavojaus 15 respublikų. 
Tačiau yra aišku, jog Gorba
čiovo pasisakymai kelia naujus 
neaiškumus, kaip jis naudosis 
jam ką tik suteiktomis galiomis, 
kurioms nebereikia gauti Aukš-
čiausiosios Tarybos patvir
tinimo. Kai kas iš užsienio 
žurnalistų sako, kad Taryba kas 
pusmetį vis nustoja daugiau 
savo teisių. 
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Naujos sankcijos prieš 
Irako diktatorių 

Pirmą kartą Sovietų Sąjunga vleaei pritarė Amerikai 

Lietuvos valdžia globoja 
rusų kareivi 

Vilniua. (LIC) — Lietuvos vy
riausybė suteikė pabėgėlio tei
ses j aunam rusų kareiviui, 
kuris pasakė, jog dėl nepake
liamų sąlygų daugiau nebegalįs 
likti Sovietų kariuomenėje. 

Rugsėjo 17 d. 18 metų Sergei 
Muzycyk pasiprašė Lietuvos po
licijos prieglobsčio. Jis šiuo 
metu yra vyriausybės žinioje ir 
atsigauna vienoje Vilniaus ligo
ninėje. Pasikalbėjime su 
Vilniaus radijo korespondentu, 
Muzyčyk papasakojo apie koš
mariškas Sovietų kariuomenėje 
gyvenimo sąlygas ir nusižudytų, 
jei būtų sugrąžintas į savo 
dalinį, kaip to jau reikalauja 
Sovietų pareigūnai. Pavyzdžiui, 
jis papasakojo, jog vieną naktį 
jis buvo pažadintas ir verčiamas 
daryti tokius dalykus, kurie 
viešai nekalbami, ir jis, žinoma, 
atsisakė. Tada jis buvo žiauriai 
sumuštas. Karininkai žino apie 
tuos dalykus, bet nieko nedaro 
ir taip būna naktį iš nakties. 
Jie, kiti kareiviaijį kankino 
visokiais būdais. Dvi savaites jis 
nebuvo miegojęs. Dienos metu 
jis slapstėsi, visų bijodamas. 

P r o p a g a n d a pr ieš lietuvius 
Lietuvos apsaugos departa

mentas atmetė Sovietų kariškių 
pareigūnų reikalavimus, kad šis 

darni kapitalistais, praturtėju
siais iš rusų. Ir taip kiekvieną 
dieną mitinguose kartoja tuos 
pačius dalykus — nuteikia 
jaunus kareivius prieš lietuvius, 
l iepia jų nekęsti. Panašiai 
pasisako sovietų kareiviai ir 
apie ukrainiečius. 

Dažnai sovietų karininkai 
sako, kad , j ie norėtų pamokyti 
lietuvius". Jei jiems lieptų, jie 
šaudytų ir tai gali atsitikti ry
toj, jie tam yra pasiruošę. „Ypač 
jauni kareiviai norėtų, kad kas 
nors atsitiktų". 

Dviguba rizika 
Vilniaus radijo pranešėjas 

Amerikos lietuvis J . Budris 
pažymėjo, kad tai yra pirmas 
rusų kareivis, tarnavęs Lietuvo
je, kuris pasiprašė pabėgėlio 
teisių. Vyriausybei dėl to su
sidaro dviguba rizika. Pirma, 
Sovietų kareiviai gali užpulti ir 
grąžinti jėga jį, sužeisdami 
kitus, kaip kad įvyko kovo 27 d., 
kai sovietų kareiviai pagrobė 21 
lietuvį karį iš psichiatrinės li
goninės Vilniuje, kur jie buvo 
pasislėpę. Antra, suteikimas 
pabėgėlio teisių ne lietuviui ka
reiviui, gali susilaukti kalti
nimų iš Sovietų kariškių vadų. 
kad lietuviai pradėjo „grobti" 

pareigūnų reikalavimus, *aa sis sovietų kariuomnės karius, kas 
jaunuolis būtų sugrąžintas. Jį galėtų sudaryti pretekstą pasa
gai grąžintų, jei to pareikalau- Knti Lietuvos vyriausybę. Stali-

New Yorkas . — Kai Sovietų 
Sąjunga savo Užsienio reikalų 
ministerio E. Ševardnadzės žo
džiais įspėjo, jog Persų įlankoje 
karas yra labai arti, jei Irakas 
nepasitrauks iš Kuvvaito, t a i 
Jungt in ių Tautų Saugumo 
taryba nubalsavo už pritaikymą 
oro blokados skrendantiems 
lėktuvams į Iraką ir iš Irako. 
Tai žymus ekonominės blokados 
sustiprinimas. 

Už oro blokadą balsavo 14 
Saugumo Tarybos narių, t ik 
viena Kuba buvo prieš. Severd-
nadzė pareiškė, kad karas gali 
prasidėti tame regione bet ko
kiu metu, kiekvieną dieną. 
Pirmą kartą Sovietai viešai 
pris i jungė prie A m e r i k o s , 
nebes ipr ieš indami ir k a r o 
veiksmams, jei tai būtų reika
linga atstatyti Kuwaitui. Savo 
griežtame pareiškime, Severd-
nadze pasakė, jog Irako invazi
ja „grasina visai žmonijai" ir 
įspėjo, kad bus panaudota ir 
jėga, jei Husseinas neįsakys 
pasitraukti savo kareiviams. 
Jungtinės Tautos tu r i galią at
sakyti į agresijos veiksmus. Ir 
ta teise bus tikrai pasinaudo
t a . jei neteisėta Kuwai to 
okupacija tęsis toliau, kalbėjo 
Jungtinių Tautų sesijoje Sovie
tų ministeris. 

kuriems bus įsakoma nusileisti. 
Taryba taip pat nutarė sulaiky
ti visus Irako laivus ir neišleisti 
juos iš savo uostų. Tuo būdu 
draudžiama Irakui parduoti 
savo prekes arba pasikeisti 
prekėmis. Nutaniiie y r a ir 
klauzulė įvesti prekybos sank
cijas tiems kraštams, kurie 
sulaužys blokada Ir dar kartą 
įspėja Iraką, kad atsisakymas 
pasitraukti iš Kuvvaito prives 
prie kitų rimtų nutarimų,pasi 
naudojant Jungtinių Tautų 
sept intuoju punk tu , kur i? 
leidžia Ta ryba i panaudot i 
karinę jėgą įvesti reikalingai 
tvarkai. 

Ministerių nuomonės 
„Mes viską priva me daryti, 

ko reikalauja t e - i n g u m a s , 
garbe ir tarptautir.- t a ika — 
priversti Husseina atsisakyti 
brutal ios agresij< -. kalbėjo 
Bakeris. Taip pa t km Saugumo 
Tarybos na r i a i :-pėjo, jog 
Taryba bus priversta imtis 
tolimesnių žygių, k; 1 išlaikytų 

savo autoritetą. , ,Jungtinės 
Tautos negali ilsėt is7 kol ši 
agresi ja nebus n u g a l ė t a " , 
pasakė Bri tani jos Užsienio 
reikalų minis ter is Douglas 
Hurd. Prancūzijos Užsienio 
r e ika lų m i n i s t e r i s Roland 
Durnas pasakė, jog oro sankcijų 
įvedima? rodo, kad ir 
ekonominės sankcijos veikia, 
bet įspėjo, kad gali tekti imtis 
pačių blogiausių priemonių. Bet 
Kinijos Užsienio r e i k a l ų 
ministerijs Qian Qičeng pasakė, 
jog , jėgos panaudojimas mums 
yra nepriimtinas". 

Pastebima, kad tokio vienin
gumo seniai nėra buvę Jungti
nėse Tautose. Valstybių užsienio 
reikalų ministeriai yra suva
žiavę ne tik dalyvauti Jungtinių 
Tautų generalinėje sesijoje, bet 
ir aptarti Paryžiuje įvykstančios 
konferencijos programą lapkri
čio mėnesį. Tais pačiais tikslais 
yra atvykę ir Pabaltijo respub
likų užsienio reikalų ministe 
riai. 

Užsienio tarnybos egzaminai 

Danija siūlo pripažinti 
Pabaltijui 

nepriklausomybę 
J u n g t i n ė s T a u t o s . Rugsėjo 

26. — Danija čia pasisakė, jog 
pritaria Pabaltijo respublikų 
pastangoms ir reikalauja, kad 
formaliai būtų suteikta joms 
nepriklausomybė, pranešė už
sienio žinių agentūros. 

Dani jos Užs ien io re ika lų 
ministeris Uffe Ellemann-Jen-
sen kalbėjo šiandien Jungtinių 
Tautų asamblėjoje ir pareiškė 
viltį, jog Estija, Latvija ir Lie
tuva galės pi lnai dalyvauti 
Tarp tau t inė je bendradarbia 
vimo konferencijoje. Ellemann-
Jensen pagyrė Sovietu preziden
tą M. Gorbačiovą už ..drąsą bei 
apdairumą" ir už naują sovie 
tų-amerikiečių „partnerystę" ir 
kad buvo pravesti laisvi rinki 
mai Pabaltijo valstybėse pra 
ėjusį pavasarį. J is pasakė, jog 
Danija pripžino Estiją, Latviją 
ir Lietuvą 1922 m. ir niekada 
nesutiko su jų įjungimu į So
vietų Sąjungą 1940 metais". 

Užsienio reikalų ministeris 
pasakė, jog Danija supranta 
,,sunkią problemą" ir kad tai 
turi būti išspręsta derybomis su 
Sovietų Sąjungą. Jis kreipėsi į 
valstybių delegacijas parodyti 
pritarimą ir gerą valią Pabaltijo 
valstybių klausimu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chieagos spauda rašo, jog 
Chemical Waste kompanijs turi 
sumokėti 3.75 mii. dol. pabaudą 
už aplinkos nesaugų teršimą, 
pranešė EPA įstaiga. Tai esan
ti didžiausia suma. kuri iki šiol 
buvo teismo sąlygomis liepta 
sumokėti Tai rodo. kad ir atei
tyje nebus toleruojami panašūs 
prasižengimai aplinkos svarini
mo klausimuose, kaip panašiai 
išsireiškė Valdas Adamkus, šios 
agentūros Vidurio Vakarų re
giono administratorius. 

— I r a n o dvasinis vadas 
ajatola Ali Chamenei ir Sirijos 
prezidentas Hafez al-Assad su
ta rė savo pasitarime sekmadie
nį, kad Izraelis tebėra pati 
pavojingiausia jėga Vidurio 
Rytuose. 

— I r a k a s pranešė panaikinąs 
Kuwaito dinarą ir pakeičiąs į 
vienas prieš vieną santykiu. 
Pr ieš invaziją vienas Kuvvaito 
dinaras buvo vertas 12 Irako 
dinarų 

— Pietų Korėja paskyrė 220 
milijonus dolerių vertės maisto, 
k i tų prekių bei pinigų tiem 
kraštams, kūne dėl paskelbtos 
blokados yra nukentėję. 

— Angolos laisvės kovotojų 
vadas Jonas Savimbi ir komu
nistinė vyriausybė sutarė pra
dėt i taikos pasitarimus šią 
savaitę, kad galėtų baigti 15 
metų civilini karą. 

— Filipinų komunistų parti
zana i pasakė n u t r a u k i a 
b u v u s i u s sus i tar imus su 
prezidentės Corazon Aąuinos 
vyr iausybe ir vėl pradedą 
įtemptą pasipriešinimo karą 
pr ieš teisėtą Filipinų 
vyriausybę. 

— Cambodijos rezistencijos 
vadai pranešė sutinką su kom
promisiniu pasiūlymu sudaryti 
Tautinę tarybą, kad galėtų 
p radė t i pas i tar imus ka ip 
užbaigti 11 metų civilinį karą. 

— J o r d a n o karalius Hus
seinas paragino išvežti visas 
užsienio karines pajėgas iš 
Saudi Arabijos. 

— Saud i Arabi ja paprašė 
išvažiuoti Irako. Jemeno ir Jor
dano diplomatus, nes jie vykdė 
neleistiną diplomatų rangui 
veiklą prieš tą kraštą, kuriam 
jie buvo akredituoti. 

tų Rusijos Respublikos civiliniai 
pareigūnai. Jis taip pat papa
sakojo, kad Sovietų kareiviai 
yra nuteikiami prieš lietuvius. 
Karininkai tiesiog liepia neap
kęsti lietuvių beveik kiekvieną 
dieną. Jei važiuoja mašinoje, tai 
vyresnieji karininkai pasakoja 
kareiviams, lietuvius vadin-

nas panaudojo tokią taktiką 
1940 metais, kad galėtų kaltinti 
ir vėliau užimti nepriklausomą 
Lietuvą. 

_ I rakas panaikino okupuo
tame Kuwaite to krašto pini
gine sistemą ir įvedė savo 
pinigus. 

Nustebino J e m e n a s 

Valstybės sekretorius J ames 
Bakeris pareiškė, jog tai buvo 
istorinis balsavimas ir stiprina 
tarptautinį pasipriešinimą prieš 
Husseina. O Ševardnadze už sa 
vo griežtą kalbą prieš agresorių 
susilaukė generalinėje asamblė
joje daug pritarimo plojimais. 
Visus nustebino Jemeno užsie
nio reikalų ministeris, kur is 
viešai smerkė Ameriką už 
pasiuntimą dalinių į Saudi 
Arabiją, bet kai reikėjo balsuoti, 
tai ir jis balsavo už rezoliuciją. 
Naujasis nutarimas įpareigoja 
visus kraštus uždaryti skridimo 
erdvę į Iraką ir į Kuvvaitą ir iš 
jų. išskyrus tik humanitar inės 
pagalbos lėktuvus, bet ir t ie pir 
miau turės nusileisti patikrini
mui, ar tikrai skraidinama hu
manitarinė parama. 

Gal j a u pasku t in i s į spėj imas 
Saugumo taryba taip pat leido 

tikrinti įtariamuosius lėktuvus. 

Wash ing tonas . 
departamentas pi 
norint iej i gau t 
užsieno šalyse, tur 
kyti egzaminus, kur: 
27 d. daugiau kair 
Jungtinėse Amen k 
se ir visose Ame'' 
sadose ir konsulą*, 
nyje. 

Raštiški egzamr 
masis žingsnis, ku~ 
nybas Užsienio at-
Valstybės departa-
Informacijos įstai^ 
prekybos tarnyboj' 
jos departamente ' 
laikyti egzamim.-
būti mažiausiai 2< 
egzaminų dieną, J , 

sutinkąs dirbti bet 
je. Nereikalaujan 
išsilavinimo ar ia" 
nams, bet reikalą' 
žinojimas tarptaut 
klausimų, Amenks 
istorijos, vyriausyt"1* 
politikos supratim 
bendras politinis 
reikalų žinojimą^ 

Daugelis tačia* 
datų turi bakala 

Valstybės daugelis ir aukštesnius mokslo 
neša, jog laipsnius tarptautiniuose santy-
t a r n y b a s kiuose. ekonomikoje, prekybos 

• aštu išlai- administracijoje. įstatymuose ir 
bus spalio žurnalizme. 
200 vietų Siu metų egzaminai bus il-
Vasltybė- gesm. negu praeityje ir bus var

ios amba- tojama nauja technika, o taip 
ose užsie- pat ir anglų ka'bos išsireiš

kimo egzaminai. Registracijos 
i yra pir- medžiaga bus pasiusta tiems, 
veda į tar- kurie jos pareikalaus susipa-
.vybėse ir žinti. Ten bus ir klausimu 
•nte, JAV pavyzdžiai. 
, Užsienio , .. 

komerci- I* k p t u r i u d a l , ų 

ad galėtų Egzaminai bus iš keturių da 
smuotur i lių. Teks atsakyti bendrojoje 
i. amžiaus dalyje apie Amerikos ir tarp-

> pilietis ir tautines institucijas ir parodyti 
:r pasauly- savo supratimą užsienio tar-
specialaus nybos pagrindinėse funkcijose, 
lioegzami Į tai įeina pasaulio geografija, 
nas platus tarptautiniai ryšiai, ekonomika 
I ir vidaus ir tarptautiniai finansai. 
r pasaulio Antroje dalyje teks žinoti 
ir užsienio Amerikos kultūrinę ir filosofinę 
o taip pat praeiti, dabartim meno supra 

kultūrinis timą ir suprasti pagrindinius 
mokslo ir vadovavimo princi 

kių kandi pus. 
laipsnį, o Trečioje dalyje yra anglų 

kalbos žinojimas, ypač aiškus ir 
teisingas išsireiškimas. Visa tai 
surišta su vyriausybės darbu. 

P a s k u t i n ė j e dalyje t eks 
atsakyti apie savo pasiektus 
laimėjimus mokyklose ir turėta
me darbe, pat ir t į ir kitą veiklą. 

Marchall Casse, egzaminų 
direktorius, praneša, jog norin
tieji šiuos egzaminus laikyti, 
t u r i į t e ik t i vieno puslapio 
pareiškimą, kuriame tur i būti 
išdėstyta, kodėl jis nori laikyti 
egzaminus. 

Lietuviai ypač raginami susi
domėti šiuo pasiūlymu ir steng
tis patekti j valstybės pareigūnų 
eiles. Daugiau informacijų, no
r int sužinoti ir gauti egzaminų 
formas, reikia rašyti: 

D e p a r t a m e n t of S t a t e . 
Recruitment Division, P.O. Box 
9317, Arlington. VA 22209. Oa 
Įima ir skambinti (703) 875 
7490 

— I jb i jos diktatorius Qadd;if> 
paprašė savo kaimyną Egipto 
prezidentą Hosni Mubaraką tar 
p in inkaut i t a rp jo ir Amerikon, 
nes jis norįs pagerinti santv 
kius. 

— Meksikoje įvykusio potvy
nio metu žuvo 45 žmonės. 30 
žmonių yra taip pat pražuvę, 
pranešė Raudonasis kryžius. 
Meksikos miesto šiaurinėje 
dalyje dėl potvynio 5,000 
žmonių liko be namų. Tokios 
nelaimės čia nėra buvę jau 90 
metų. O maždaug 240,000 žmo
nių liko be vandens, elektros ir 
telefono. 

— Maskvoje buvo suimti keli 
žmonės, įtariami nužudę kirviu 
ortodoksų kunigą Aleksandrą 
Menn, kuris anksčiau buvo 
KGB persekiojamas už religinę 
veiklą, pranešė ..Tassas". 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 27 d.: Kosmas, 
Damijonas. Danyla, Daugilė, 
Adalbertas. Kovaldas 

Rugsėjo 28 d.: Vaclovas, Sa
liamonas Tautvydas, Vientau 
te 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:42. leidžiasi 6:41. 
Tempt'mtūra dieną 80 1., 

naktį 56 1 



DRAUGAS, ketvir tadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 27 d. taryba. Seminare dalyvauti yra 
pakviesti LB ir kitų politinių or
ganizacijų atstovai. LB Detroi
to apylinkės valdybai seminare 
atstovaus Jonas Urbonas. Taip 
pat jis atstovaus Amerikos Lie
tuvių Respublikonų federacijai. 

R A D I J O KLUBO 
S U K A K T I S 

Amerikos Lietuvių Balso ra
dijo klubas rugsėjo 16 d. laida 
pradėjo 46-tus savo veiklos 
metus. Klubui vadovauja ir pro
gramas redaguoja Kazys Go
gelis. Programos transliuojamos 
sekmadieno rytais nuo 8:15 iki 
9 vai., iš radijo stoties WCAR. 
1090 AM, Livonia, Michigan. 
Stoties vedėjas yra lietuvis Jack 
Bailey. 

„DIRVOS" J U B I L I E J I N Ė 
P O P I E T Ė 

„Dirvos" deimantinio jubi
liejaus popietė rugsėjo 23 d. 
vvko Detroi to Sv. A n t a n o 
parapijos sa lė je . Pop ie te 
įžanginiu žodžiu pradėjo 
rengimo komiteto pirmininkė 
Eugenija Bulotienė. Invokaciją 
sukalbėjo Šv. Antano parapijos 
klebonas kun . Alfonsas Ba-
bonas . A l b e r t a s M i s i ū n a s 
supažindino su rašytoju Baliu 
Gražuliu, kur is savo kalboje 
iškėlė „Dirvos" savaitraščio 75 
metų veiklos nuopelnus, jos 
istoriją ir į taką Lietuvių tautos 
ir išeivijos gyvenimui. Aka
demija buvo baigta rengimo 
komiteto pi rmininkės padėkos 
žodžiu ir bendrai sudainuota 
„Lietuva brangi". Windsorietės 
dainininkės Valė Tautkevi-
čienė ir O n u t ė Vindaš ienė 
a t l iko m e n i n e p r o g r a m ą . 
Minėjimo dalyviai, susėdę prie 
paruoštų pietų stalų, ilgai vai
šinosi ir svečiavosi. Buvo ir 
laimės žaidimai. Savaitraščio 
„Dirvos" jubiliejui minėti komi
tetui Detroite talkino Amerikos 
Lietuvių Taut inės s-gos Detroi
to skyr iaus valdyba, vado
vaujama Alberto Misiūno. 

LIETUVIŠKOS VEST U V Ė S 

Rugsėjo 21d . Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje kun. Viktoras Kriš-
čiūnevičius suteikė moterystės 
sakramentą Vidai Dirgėlaitei ir 
Sauliui Milmantui. Vaišės vyko 
Dievo Apvaizdos K u l t ū r o s 
centre. 

Rugsėjo 22 d. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, dalyvaujant šeimai 
ir draugams, kunigas Viktoras 
Kr i šč iūnev ič iu s p a l a i m i n o 
Valentinos ir Vyto Rauckų 
jungtuves. Po religinių apeigų 
dalyviai susir inko > Rauckų 
namus pokyliui. 

kad buvęs kongresmanas ir da
b a r t i n i s V e t e r a n ų Reikalų 
sekretorius Edvvard Dervvinski 
s u š a u k t ų į t ak ingų asmenų 
pasimatymą su prezidentu Bush 
pokalbiui. Iš lietuvių į pokalbį 
pakviesti: dr. Algis Barauskas, 
Albertas Misiūnas, Jonas Ur
bonas ir Algis Zaparackas. 

B A L F O M E T I N I S 
AUKŲ V A J U S 

Balfo 76-to skyriaus narių 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 30 d., 12 vai. Šv. Antano 
parapijos p a t a l p o s e . Spalio 
mėnesį skyrius vykdys savo 
metinį aukų r ink imo vajų. 
Detroitiečiai prašomi paremti šį 
ša lpos darbą paga lbos rei
kalingiems taut iečiams. Aukas 
prašome įteikti sekmadieniais 
prie visų trijų parapijų BALFO 
rinkėjams. 

BLYNŲ V A I Š Ė S 

Šv. Antano kavinėje rugsėjo 
30 d., tuoj po Mišių, bus kepama 
ir va iš inama obuoliniais bly
nais. Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas ir 
š e i m i n i n k ė s kv i eč i a visus 
parapiečius ir jų draugus at
vykti į parapijos ruošiamas 
blynų vaišes. 

VILNIAUS „ŠVIESOS" 
ANSAMBLIS DETROITE 

Vi ln iaus Pedagoginio in
stituto ansamblio „Šviesa" kon
certas šeštadienį, spalio 13 d., 7 
vai. vak. vyks Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Perkant bilie
tus iš anksto — 12 dol„ o prie 
įėjimo — 15 dol. asmeniui. 
J a u n i m u i 10 dol. Bil ie tai 
g a u n a m i prie l ie tuviškų 
parapijų. 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
SUKAKTIS 

Lietuvos Šaulių sąjungos 
tremtyje centro valdyba, šešta
dienį, spalio 6 d„ Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros centre 
rengia Lietuvos Šaulių sąjungos 
70 — metų įkūrimo minėjimą-
banketą. Pradžia 7:00 vai. vak. 
Pag r ind in i s kalbėtojas dr. 
Vaidievutis Mantautas. Meninę 
programą atliks Šv. Antano pa
rapijos Moterų vokalinis viene
tas, vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio. Šokiams gros Rimo 
Kaspučio orkestras. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Stalus iš 
anksto užsisakoma pas Matą 
Baukį . tel . 563-0506 arba 
Mykolą Abarių - 462-2458. 

lm 

Gintė Damušytė, Lietuvių informacijos centro direktorė New Yorke, kalba 
Tautos šver»:es minėjime Detroite. 

Nuotr. Jono Urbono 
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LB G E G U Ž I N Ė 

Lietuvių Bendruomenės Det
roito apylinkės valdyba, sekma
dienį, rugsėjo 30 d., Dievo 
Apvaizdos K u l t ū r o s centre 
rengia gegužinę. Gegužinėje bus 
l i e t uv i ško m a i s t o , pyragų, 
gėrimų ir laimėjimai. Kviečiami 
v is i Det ro i to ir apyl inkių 
lietuviai. 

J A V L B TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos sesijos posėdžiai spalio 
5 -7 dienomis vyks Airport 
Hilton Inn, 31500 Wick Road, 
Romulus. Michigan. Bus išsta
t y t a buvusio Lietuvos pre
zidento Aleksandro Stulginskio 
gyvenimo ir darbų paroda, 
kur ią atveža dr. Jonas Rač
kauskas , Lietuvių Tyrimo ir 
Studijų centro Chicagoje direk
torius. Paroda sekmadienį, rug
sėjo 7 d., bus perkelta į Dievo 
Apvaizdos Lietuvių Kultūros 
centrą, kur po pamaldų bus 
gal ima ją pamatyt i . Tarybos 
sesijos a t idarymas bus spalio 5 
d., 11 vai. ryto. 

J A V LB XII-TOSIOS 
TARYBOS TREČIOJI 

SESIJA 

PALAIDOTA B R O N E 
P L E Č K A I T I E N Ė 

Rugsėjo 20 d., po gedulingų šv. 
Mišių Dievo Apva izdos 
bažnyčioje, Holy Sepulchre 
kapinėse buvo palaidota a.a. 
Bronislava Plečkaitienė, 84 m. 
amžiaus. Paliko dukrą ir žentą 
Elvyrą ir Jurgį Idzelius, t r is 
anūkus. Sūnų ir marčią Algirdą 
ir Nijolę Plečkaičius. Laidotuves 
tvarkė Stepanausko laidotuvių 
įstaiga. 

DETROITE LANKYSIS 
P R E Z . BUSH 

Rugsėjo 27 d. Detroite lanko
si prezidentas George Bush. 
V ie šnagės t i k s l a s padė t i 
respublikonų senato kandidatui 
kongresmanui Rill Schuette ir 
jo rinkiminėje kompanijoje. 
Mich igano R e s p u b l i k o n ų 
vadovybe yra susirūpinusi, kad 
Prez iden to Ry tų Europos 
vedama politika nesusilaukia 
paramos iš tau t in ių grupių 
Kongresmanas Schuette prašė. 

J o n a s Urbonas a t s tovaus Detroitui 
VVaahingtone vyksiančiame seminare 
. .Darbas L ie tuva i " . 

S E M I N A R A S 
W A S H I N G T O N E 

Rugsėjo 27 -30 dienomis, VVa 
shingtone, D.C.. vyks seminaras 
. .Da rbas L i e t u v a i " , k u n 
organizuoja JAV LB Krašto 
valdybos Visuomeninių reikalų 

Spalio 5. 6 ir 7 dienomis Air
port Hilton Inn viešbutyje vyks 
JAV LB XII-tosios Tarybos 
trečioji sesija, kurioje dalyvaus 
JAV LB Tarybos nariai, JAV 
LB Krašto valdyba, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas dr. Bieliauskas ir kt. Se
sijoje kviečiama dalyvauti ir 
lietuvių visuomenė. Įėjimas 
nemokamas. Airport Hilton Inn 
viešbutis yra prie Detroit Metro
politan Airport į šiaurę nuo 
greitkelio 94. Išvažiavimas 198 
— Merriman Rd. Suvažiavimas 
prasidės spalio 5 d., penkta
dienį, 10 vai.ryto ir tęsis visą 
dieną. 7:00 vai. vak atidaroma 
paroda antrojo Lietuvos pre
zidento Aleksandro Stulginskio, 
kuris, grįžęs iš ilgos tremties 
Sibire, mirė Lietuvoje. Bus 
išstatyta 40 rėmų su nuotrau
kom, paveikslais, raštais ir 
asmeniškais suvenyrais. Paroda 
meniškai paruošta su metrika ir 
paaiškinimais. įėjimas nemo
kamas. Ta pati paroda nuga
benta Lietuvon. Ją surinko pre
zidento duktė dr. Aldona Juoze-
vič ienė , vaikai tė R a m u n ė 
Račkauskienė ir jos vyras prof. 
dr. Jonas Račkauskas. 

Šeštadienį posėdžiai prasidės 
9:00 vai. ryto ir vyks visą dieną, 
o 6:00 vai. vak. bus banketas, 
kuriame koncertinę programą 
atliks Kauno Muzikinio teatro 
solistas Egidijus Mažintas 
Dalyvavimas bankete 20 dol 

Suvažiavimas baigsis sekma
dienį. 9:00 vai. ryto bus šv. Mi
šios viešbučio patalpose, o po to 
vėl vyks posėdžiai. Šio suvažia 
vimo pagrindiniai rūpesčiai bus 
pasikeitimai Lietuvoje ir veiklos 
derinimas bei jos konkretūs 
uždaviniai. 

Visuomenė galės su JAV LB 
Tarybos ir Krašto valdybos na
riais kartu valgyti priešpiečius 
ilunch). kurių kaina 15 dol. ir 
pietus (dinner). kurių kaina 20 
dol. Valgiams bilietėlius įsigyti 
galima prie registracijos stalo. 

Suvažiavimą globoja JAV LB 
Michigano apygarda. 

Tad visi Detroito ir apylinkių 
gyventojai maloniai kviečiami 
dalyvauti suvažiavime, parodoje 
ir bankete. Visus kviečia JAV 
LB Michigano apygarda. 

Vytautas Kutkus 

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Vyčių Vidurio Cent
ro apygaraos suvažiavimas 
spalio 5-" dienomis vyks 
Southfield. Michigan, Hampton 
Inn viešbu.vje. 

Southfie.u vyčių 79 kuopa 
rengia seirr.ą, kuriame bus šv. 
Mišiomis prisiminti mirusieji 
vyčiai. 

Šiame suvažiavime dalyvaus 
delegatai kr svečiai iš Cleveland, 
OH, Dayton. OH, Detroit, MI, 
Du Bois, PA, Saginavv, MI. 
Southfield MI, ir Pittsburgh, 
PA. 

Penktadieni , spalių 5 d. 
Hampton Inn ,,Hospitaiity 
Suite", 8 vai. vak. bus delegatų 
registracija ir svečių susipa
žinimą.- nei užkandžiai. 

Šeštadienį, spalių 6 d. 9:30 
vai. ryto bus delegatų susirin
kimas ir r inkimai naujos 
valdybos 1991 metams. 

Šiame susirinkime bus įvai
rūs pranešimai apie tai. kas 
buvo svarstyta Lietuvos Vyčių 
seime liepos m. vykusiam Pitts
burgh. PA. Detroito lietuvių 
grupe. Robertui Boris vado
vaujant rengia Lietuvos ligoni
nėms siuntą įvairių ligoniams 
reikalingų instrumentų, kurių 
persiuntimas kainuos per 10,000 
dol. Šis projektas labai svarbus 
Lietuvai, kur ligoninėms trūks
ta modernių gydymui įrankiu 

7:00 vai. vak. Dievo Apvaizdos 
bažnyčios salėje Moterų choras 
rengia balių. 

Sekmadienį , spalio 7 d.. 
10:30 vai. ryto Dievo Apvaizdos 
bažnyčioj bus pamaldos ir prisi
minimas mirusių vyčių. 

12:30 vai. popiet bažnyčios 
salėj bus pietūs 

Vincas Gražu l i s 

LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKLOS KALENDORIUS 

Spalio 5 d. — Vidurio centro 
apygardos suvažiavimas South 
field, MI. 

Spalio 7 d. — 112 kuopos 
šampano pusryčiai Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje, 
Chicagoje. 

Spalio 14 d. — 29-tos Lietuvos 
Vyčių kuopos Nevvark, NJ . 75 
metų jubiliejinė šventė. 

Lapkr ič io 4 d. — 79-tos 
kuopos metinis rudens festivalis 
Dievo Apvaizdos parapijoje. 
Southfield, MI. 

Lapkr ič io 10 d. — 17-ta 
Vyčių kuopa Bostone rengia fes
tivalį South Bostono Piliečių 
klube. 

Lapkričio 11 d. — 112-tos 
kuopos Bingo vakaras Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salėje 
Marąuette Parke. Pradžia 2 vai. 
p.p. 

Vertė 
Aleksandras Paka ln i šk i s . J r . 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
pnklauSO Holy Cross ir Christ ligoninėms [ 

2434 W. 71 Stroot. Chicago 
Tol. (1-312) 434-9*49 (ven.a 24 vai į 

įPirm , antr . ketv . penki nuo 12 iki 6 vv 

Kab. (1-312) 735-4477; 
|Rez. (708)249-0007; aroa (708)248 6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

8449 So. Pulookl Road 
Valandos pagal susitarmą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GvDVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. M , (708) 422-0101 
Valandos pagal suS'tanmą 

Pirmd 3 v D p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
;recd oždarytaa. ketvd i-3 »pp penkta 

sesld 9 v r -12 v p.p 

•132 S. Kodzlo Ava.. Chicago 
(1-312) 925 2670 arba (1-312) 489 4441 

OR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susi tartą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies T Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specalyae vidaus 'f kraup ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

•r hemcoidų gydymas 
5540 S. PulMki Road. 
Tol. (1-312) 595-2902 

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

Re-kalut esant atvažiuoju ir \ namus 

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES L1GOS 
CHIRURGIJA 

6132 S Kodzlo, Chicago, III. 
Tol. (1 312) 925-2670 

1195 Dundoo Avo. , Elgln. III. 90120 
Tol. (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia \ vakarus nuo Hanem Ave 

Tol. (709) 599-4055 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas i Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis pritaiko akinius 
2619 Vv 71st St. 

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

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

Tol. (709) 449-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79tn Ave . Hickcy r*95 
Tol. (708) 598-8101 
Vai pa9.1i su^'.^m;} 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydy-c.as ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specahsta 
Sheman !>gonine Eigin. IL 

Tel. (708) 837-0005 
Skamp nt galima 24 vai 
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• M M I r U L t c imi 
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4545 w. 63rd S t r « « , ChtcAge, IL 6 0 6 2 9 
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' T I 'W '« '«^ - , «Oi . * i~w &*»•»-» 

$70.OC 

LITHCANIA* CATHOLIC PSESS S0CTETT, 4545 W. 63H> S T . . CHICAGO. IL 60629 

P. GARŠVA M. I .C. - *S45 W. 63RD S T . . CHICAOO. IL 60629 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Av*.. Clcoro 

Kasdien i M 8 vai vak 
šskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava.. Sutto 324 Ir 

5635 S. PulMki Rd Chicago. IL 
81 St. ir Koan Ave.. Justice. IL 

Tol. (1-312) 595-2990 (veikta 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe - Cnirurgija 
2454 Wost 71»t Stroot 

Tai (1-312) 434-1818: Roz. (709) 852-0999 
Vai D"~ . antr ketv ir penkt 

3 >k. 7 v v T:k SJSita'US 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tol. 708-636-3113 

OR DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W . C e r m a k R d . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tol. 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitar imą 

?. CIRLSKB, M . I . C . - 4545 •>. 63RB S T . . CHICAGO. IL 60629 

^m^m^^^^im^^^1 

DR. IREN/ KURAS 
KŪDIKIŲ IR V VIKŲ LIGOS 

SPECIA .ISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 91 «t Stroot 

KatHnoto tol. (1-312) 737-1168: 
Rezid (709)395-4911 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Stroot 

Vai antr 14 v p p r ketv 2-5 v p p 
Sešt paqai susitarimą 

Kablnoto tol. (1-312) 779-2990. 
Roz. (709) 449-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LiGOS 

2454 W 71»t Stroot 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ,r 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

KaiDame lietuviškai 
6165 S. Archor Av* (prie AuStin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 595-7755 

Kab. tol. (1-312) 595-0349: 
Roz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm T Ketv 12-4 

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

ggggSjggL tr~C*zLd UMl MZ ta ĮB 1 
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Kab. tol. (1-312)471-3300: 
Roz. (709) 442-4297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
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Laikas pradėti 

TAUPIAU GYVENTI 
Nežiūrint, kiek JAV Valsty

bės depar tamentas trimituotų, 
kad JAV gynybos pajėgos yra 
t e l k i a m o s S a u d i Arabijoje 
apg in t i mažyčio Kuwa i to 
nepriklausomybę, principiniai 
parodyti I rakui , kad agresija 
nebus pasaulyje toleruojama, 
daugumas amerikiečių puikiai 
supranta, jog tai iš tikrųjų 
daroma tam, kad kuo greičiau 
susigrąžintų pigios alyvos-naf-
tos šaltinį, be kurio sužlugs 
Amerikos pramonė, gamyba ir 
visas pragyvenimo lygis visiems 
gyventojams. 

Todėl dabar vis daugiau tenka 
skaityti straipsnių apie alterna
tyvinės energijos šaltinius, kad 
A m e r i k a nebū tų i š imt ina i 
priklausoma nuo naftos. Gi 
naftą yra neįkandamai brangu 
eksploatuoti taip, kad gamta 
būtų nežalojama, o jos ekolo
giškai saugesni ar bent mums 
pigesni šaltiniai Arabijos dyku
mose, kaip matome šiandien, 
priklauso nuo kitų malonės. 

Viena tokių alternatyvinės 
energijos puoselėtojų-žinovių — 
Hazel Henderson ir vienas 
kongresmanas neseniai Chris-
tian Science Monitor laikrašty 
(1990.IX.21) pateikė ke l i s 
pasiūlymus tuo klausimu. Hen
derson p a s t b i , k a d ke l i 
apklausinėj imai parodė, jog 
labai daug amerikiečių j au 
dabar nori tų pasikeitimų, kurie 
leistų Amerikai gaminti visą jai 
reikalingą energiją ir, taupiai ją 
naudojant, jos užtekti neri
botam laikui. Kad tai taptų 
tikrove, tetrūksta tik stipraus 
Amerikos valdžios vadovavimo. 
O tai jau vieną kartą įvyko 1975 
m., kai Arabų kraštai atsisakė 
naftą parduoti . 

Tuo metu JAV valdžia įvykdė 
didelius, pastovius energijos su-
taupymus, kai JAV Kongresas 
iš le ido į s t a tymus , re ika
laujančius pakelti elektrinių 
įrengimų elektrinį taupumą, 
automobilių kuro naudojimo 
ekonomiškumą, greitkeliuose 
greičio sumažinimą ir kai leido 
n u s i r a š y m u s nuo mokesčių 
tiems, kurie įsives saulės ar ki
tos atsinaujinančios energijos 
generatorius. Bet 1980 dešimt
mety visa ši baimė buvo pa
miršta, ir JAV pasidarė dar 
labiau priklausoma nuo naftos 
importų negu anksčiau. 

Nors tuo metu JAV valdžios 
agentūros gyveno lyg arabų naf
t a j iems būtų amžinai ga
rantuota , 1988 m. pravestame 
apklausinėjime apie JAV sau-
mą, amerikiečiai pasisakė, jog 
jie manė, kad didelis priklauso
mumas nuo importuotos naftos 
y ra pavojingas JAV saugumui. 
Didelė dauguma apklausinėtųjų 
pri tarė ir JAV alyvos rezervų 
padidinimui ir didesniam naftos 
šaltinių eksploatavimui pačiose 
JAV-ėse, o taip pat ir tikslin
gam alternatyvinės energetikos 
vystymui. Be to, tame apklau
sinėjime 4 1 % amerikiečių net 
buvo linkę brangiau mokėti už 
alyvą, Jei j i būtų perkama iš 
nearabų tiekėjų. 

Savo straipsnyje H. Hender
son rašo, kad pigios alyvos era 
greičiausiai jau yra pasibaigusi, 
jau vien dėl to, kad pats alyvos 
p a r e i k a l a v i m a s pasaulyje 
kasmet kyla 1.5%, t.y., iki 2000 
metų, pridedant po 10 mil. sta
tinių alyvos kasdien. Šiandien 
jau yra atėjęs laikas pereiti į 
saulės — solarinės energetikos 
ekonomiją. Ši nebūsianti nei 
pigi. nei neskausminga, bet ji 
bus lengviausiai prieinama da
bart inėms fosilijų kuru (nafta, 
anglimis) varomoms ekonomi
joms, būtent ir Amerikai. 

O šį perėjimą įgalintų tokie 
įstatymų pakeitimai: 1. Mokes
čių s t ruktūrą taip pakeisti, kad 
oro ir aplinkos teršėjams nebe
apsimokėtų tomis priemonėmis 
v e i k t i — juos pr ied in ia i 
apmokes t in t i . 2. Padidint i 
elektrą ir benziną naudojančių 

gaminių variklių energetinį 
taupumą. Apklausinėjimuose 
amerikiečiai jau dabar to nori ir 
yra nepatenkinti, kad tokie įsta
tymai nepraleidžiami — dėl 
gamintojų verkš lenimo ir 
trukdymo. 

3. Vėl pradėti teikti mokesčių 
kreditus ir atkurti valstybinius 
planus skatinti investavimą į 
a l t e rna tyv inės energet ikos 
techniką ir panaikinti dabar
tinių mokesčių struktūrą, kuri 
teikia lengvatas fosilijų kurą 
naudojančioms industrijoms. 4. 
Skatinti, subsidijuoti ir, kur 
reikia, įsakyti, kad atmatos 
būtų kiek galint daugiau perdir
bamos į naujus gaminius (recyc-
ling), kas daug kur jau vyksta. 
5. Išugdyti spaudimą, kad 
JAV-ės suformuluotų sau ener
getikos planą, kurį šiuo metu 
senoviškai operuojančios pra
monės įvairiais būdais trukdo. 

Kad JAV gyventojų nusista
tymas ton pusėn augarodo 1990 
birželio mėnesį vienos firmos 
praves tas apklausinėj imas, 
k u r i a m e 72% amerikiečių 
pripažino, kad jie net atsisakytų 
ekonomijos augimo gamtos-ap-
linkos išsaugojimo dėlei. Net 
82% tų apklausinėtųjų sutiko su 
teiginiu, kad su aplinkos svari
nimu būtų sukurta daug naujų 
darbų ir pakiltų asmeninės pa
jamos. 

Nevados senatorius Richard 
D. Bryan, kuris priklauso Sena
to Prekybos, mokslo ir transpor-
tacijos komisijai, tame pačiame 
numery pripažįsta, jog dabar 
dėka S. Husseino ordų, energijos 
taupymas vėl figūruoja JAV 
Kongreso svarstybose, o JAV-ės 
šiuo metu importuoja daugiau 
negu pusę savo suvartojamos 
alyvos. Pagal šiandienės pra
monės reikalavimus, šis pri
klausomumas nuo importuotos 
alyvos kils artimoje ateityje. 

Jo supratimu, didžiausias 
alyvos vartotojas JAV ekonomi
joje yra transportacijos sek
torius — 60% alyvos vartojama 
transportacijai, o to didžiausią 
dalį vartoja automobiliai, anot 
jo. Neseniai automobilių gamin
tojai vėl į rinką išleido vadi
namąsias didelio pajėgumo liuk
susines mašinas — tikrus kuro 
ryklius. Sen. Bryan primena, 
jog, nežiūrint automobilių ga
mintojų verkšlenimų, kad val
džios nustatyti kuro taupumo 
standartai neįmanomi įvykdyti, 
jie sugebėjo jį pakelti iki 27.5 
myl. iš galiono 1975 m. Tačiau 
čia jie ir sustojo. O šiandien, 
anot sen. Bryan, to standarto 
nebeužtenka; šiandien jau yra 
real is t iška re ika laut i , kad 
mašinų taupumas būtų pakel
tas dar 40% iki 2000 metų. Ir to 
reiktų reikalauti ne tik iš JAV 
gamintojų, bet ir iš importuotų 
mašinų gamintojų, kad tuo ne
būtų nesu t e ik t a l engva ta 
užsienio gamintojams. 

Su tokiu sena tor iaus 
argumentu sunku nesutikti — ir 
nesistebėčiau, jei tą ir be JAV 
įstatymų pasieks japonų gamin
tojai. O jei amerikiečiai jau taip 
nusiteikę, kaip H. Henderson 
rašė. jie supirks tuos taupesnius 
automobilius, o Amerikos ga
mintojams beliks ir vėl japonus 
vytis. 

Bet visų svarbiausia bus per
auklėti Amerikos gyventojus 
aplamai būti taupesniems — ne 
tik kurą ir kitokią energiją var
tojant, bet ir mažinant kitas 
išlaidumo formas — mažiau 
gaminti visokiausių naftą ir 
medieną naudojančiu įpakavimo 
formų; ir pagaliau aplamai tau
piau gyventi, kad būtų iš ko ap
mokėti pakilusią pragyvenimo 
kainą, kai į visą gamybą ir 
gaminių kainą bus įskaityta su 
jų gamyba susijusi aplinkos ne-
teršimo-užlaikymo kaina. Rašė 
giminės, kad Lietuvos blokada 
išmokė juos taupiau gyventi. Ar 
reiks jos ir Amerikai? 

ag 

ŽIEMA LIETUVOJE 
GALI BŪTI LABAI SUNKI 
Pasikalbėjimas su Lietuvos parlamento nariu, 

darbininkų veikėju Kazimiera Uoka 
Grįždamas iš tarptautinės 

Mūrininkų unijos konferencijos 
Reno mieste, Nevadoje, Kazi
mieras Uoka rugsėjo 15-16 d. 
buvo sustojęs Los Angeles, CA. 
— P o n a s Uoka, J ū s atstovau
j a t e Lie tuvos da rb in inkų są
j u n g a i t a rp tau t in iame judė
jime. Kokios nuotaikos, pvz., 
o rgan izuo tos Amerikos dar
b in inki jos Lietuvos nepr i 
k l ausomybės atžvilgiu? 

— Nesakyč iau , kad aš 
atstovauju. Dabar Lietuvos 
Darbininkų sąjunga turi kitą 
pirmininką. Aš tik buvau įga
liotas Reno konferencijoje da
lyvauti ir kalbėti. Amerikos 
profsąjungos — unijos turi labai 
palankų nusistatymą Lietuvos 
nepriklausomybės atžvilgiu, 
r emia ir idėjiškai i r net 
materialiai ir sakyčiau, kad 
ryšiai su jomis labai geri. 

— N e t e k o pas tebėt i m ū s ų 
spaudo je , k a d turit naują 
p i rmininką . Kas juo y r a da
b a r ? 

— Zigmas Kazlauskas iš 
Kauno. 

— K a i p lietuvių išeivija. 
J ū s ų nuomone , galėtų t ą uni
jų p a l a n k u m ą i šnaudot i pa
spaus t i Amerikos vyr iausy
bę , k a d Pabal t i jo va ls tybių 
okupaci jos nepr ipaž in imas 
įgautų konkretesnes formas, 
o ne vien teoretinį nepripaži
nimą? 

— Nepažįstu pilnai išeivijos ir 
jos potencialo, tik galiu apgai
lestauti, kad kai kurie sutikti 
lietuviai, buvę unijų veikėjai, 
apie tai kalba kaip apie savo 
praeitį. Ogi Amerikos unijos 
turi ir tokią veteranų veiklą, į 
kurią buvę unijų aktyvistai 
galėtų įeiti ir Lietuvos labui 
pasidarbuoti. Šiaip jau, kiek 
tenka dalykinių reikalų turėti, 
tarp lietuvių išeivių ir unijų 
reikalai neįstringa. Sprendžia
ma labai operatyviai ir greit, 
nes abi pusės labai palankios. 

— O J ū s asmeniškai, ka i da
l y v a u j a t e t a r p t a u t i n i u o s e 
d a r b o unijų suvaž iav imuose 
ir konferencijose, ar Lietuvos 
k laus imą keliate? 
— Visada. 

— Praėjusį ketvi r tadienį , 
rugsėjo 13 d., pasakė te ka lbą 
tarptaut inėje Mūrininkų dar
b o un i j o s k o n f e r e n c i j o j e 
R e n o mieste. Kokios b u v o 
p a g r i n d i n ė s J ū s ų k a l b o s 
min tys? 

— Be to. kas buvo rašoma 

JUOZAS KOJELIS 

Amerikos laikraščiuose, norėjau 
pasakyti Rytų Europos, tarp jų 
ir Lietuvos problemas. Aš 
matau daug panašumo šiuose 
da lykuose . Salia Lietuvos 
reikalų, kėliau ekonomijos, 
socialines, privatizacijos prog-
lemas. 

— Ar po J ū s ų paskaitos kiti 
dalyviai pas i sakė Lietuvos 
k laus imu? 

— Prieš tai kalbėję žmonės iš 
demokratų partijos, iš Na
cionalinio demokratų instituto 
labai aktyviai kultyvavo šį 
reikalą. O po to aš ne visus 
kalbėtojus girdėjau. 

— Ar p a s i s a k y m a i ėjo 
mums pa lank ia linkme? 

— Taip, palankia. Aplamai iš 
Amerikos unijų pasaulio labai 
lengva nutiesti gijas į demo
kratų partiją su visomis jos in
stitucijomis, o demokratų parti
joje per unijas mums formuojasi 
palankus požiūris. 

— Teko girdėti, kad J ū s 
organizavote ne tik Lietuvos 
darbininkus, bet nepriklau
somas darbo unijas ir Sovietų 
Sąjungoje. 

— Iki Sąjūdžio iškilimo 
veikliai dalyvavau visame 
Sovietų Sąjungos darbininkų 
judėjime, ir tie ryšiai išlikę. 
Nors dabar nesame jokiais 
organizaciniais ryšiais susiję su 
Sovietų Sąjungo? profsąjungo
mis, bet nuoširdūs santykiai yra 
išlikę. Keitimasis patirtimi 
vyksta tiek į rytus, tiek į 
vakarus. 

— O a r y r a kokia koordi-
acija su Estijos ir Latvijos 
o r g a n i z u o t a i s d a r b i n i n k ų 
sąjūdžiais? 

— Yra. Vyksta nuolatinės 
konsultacijos. Tik Estijoje šis 
judėjimas gana silpnas. Ten 
dirbančiųjų tarpe pirmoje vieto
je yra tautinės problemos. Latvi
joje judėjimas stipresnis ir ben
dravimo daug Reiktų pasakyti 
ir apie senąsia* profsąjungas. 
Lietuvoje, Lat\ .joje ir Estijoje 
tebeveikia seno-nos komunisti
nės profsąjungas. Jos dabar 
pakeitė savo vardus, pavadi
nimus, bando prisitaikyti prie 
laiko, tačiau esmiškai tai tebe
lieka funkcionierių judėjimas. 
Dar turės nutt *ėti daug van
dens, kol jie pridės dirbti tai, 
kas privalu demokratiniame 
unijų pasaulyje. 

— Pasibaigus Helsinkyje 
pas i ta r imams t a r p r i n k t o 
prezidento Bush i r ner ink to 
sovietų Gorbačiovo, b u v o 
p a s k e l b t a s k o m u n i k a t a s , 
k u r i a m e s a k o m a , k a d 
„taikinga tarptaut inė t v a r k a 
nega l ima tol, k o l d i d e l ė 
valstybė gali p ra ry t i mažes
n i u s k a i m y n u s " . Ar J ū s 
manote, kad Gorbačiovas iš 
t ik ro siekia įgyvendinti pa
saulyje tvarką, k u r galingie
ji negalėtų sauvaliauti? 

— Gorbačiovas galėtų daugiau 
padaryti, rodydamas palanku 
mą mažesniems kaimynams. To 
jis nėra padaręs. Jį matai kaip 
politiką, neturintį kokios nors 
politinės programos. Papras 
čiausiai jis plaukia paviršium, 
kad išsilaikytų valdžioje. Toks 
žmogus vargu gali būti princi 
pingas tokiuose dalykuose kaip 
mažų tautų teisė ir sauga. 
Norint nenorint dar teks gy ven 
ti šalia jo valdomos valstybės, 
šalia jo valdžios ir teks su juo 
įvairiais būdais diskutuoti, tiek 
labai kritiškai žiūrint, tiek ir 
piktokai. Mūsų tarpe yra diplo
matų, kurie pabandys su juo ir 
diplomatiškai kalbėti. Reikia 
išbandyti visus būdus. 

— Vakarų pasaulyje Gorba

čiovui p r i sk i r i ama d a u g nuo
pelnų dėl s u v e r e n i n i ų teis ių 
a ts ta tymo b u v u s i u o s e sovie
tų sateli tuose. Ar iš t ik ro tuos 
i s tor in ius įvyk ius l ė m ė Gor
bač iovas? 

— Tikrai ne. Valstybė, kuri 
sukurta 50 milijonų ar daugiau 
žmonių gyvybės kaina, savyje 
yra užprogramavusi baisiai 
daug skausmo, skurdo ir neapy
kantos, o Gorbačiovas buvo tas 
žmogus, kur is tik pakėlė puodo 
dangtį garui nuleisti. Pakelti 
dangtį ir nuleisti pyktį nereikia 
didelio gudrumo. Nereikėjo j am 
gudrumo atsisakyti priespaudos 
Rytų Europos valstybėse ir pa
lengvinti priespaudą pačioje 
Sąjungoje. J a m nuopelnų jokių 
būdu nepripažinčiau. Vieninte
lis jo n u o p e l n a s , k a d , t a i 
darydamas,sugebėjo išsilaikyti 
valdžioje, savo tikslų skati
namas. Tai gudraus politiko 
požymis. 

— Kaip s u jo p o p u l i a r u m u 
Sovie tų Są jungo je? Ar iš 
t ik ro ž e m a s ? 

— Taip, neaukštas . Vakarai , 
palaikydami santykius su Gor
bačiovu, elgiasi paviršutiniškai. 
Viename asmenyje matyti sim
bolį visos sistemos yra netei
singa. Vėl noriu pakartoti , kad 
Sovietų Sąjungoje yra užprog
ramuota t a m t ikra įvykių eiga. 
J i buvo užprogramuota dar 
tada, kai buvo žudomi milijonai 
žmonių. Kitaip būti negali. Nuo 
Gorbačiovo priklauso, ar j is 
sugebės padaryti, kad tai įvyktų 
truputį lėčiau, kiek žmoniškiau. 

Prof. dr. Jonas Kubilius, Vilniaus universiteto ilgametis rektorius ir žymus 
matematikas, lankęsis Seattle ir Chicagoje. 

taikingiau ar jis uždels — ir tada 
viskas vyks labai staigiai. 

— Ar jo i šs i la ikymas val
džioje y ra už t ik r in tas? 

— Man atrodo, kad valdžią 
šiuo metu laiko savo rankose. 
Tai jis vykdo meistriškai. 

— Kokias p r a m a t o t e pa
g r i n d i n e s kl iū t is L ie tuvos 
de rybose su Sovietų Sąjun
ga? 

— Pirmiausia turėtų išaiškėti 
derybų subjektai. Jeigu Lietu
vos visuomenė ir didelė dalis pa
saulio pripažįsta Lietuvos parla
mentą kaip mūsų žmonių valios 
išraišką, tai dar reikės palaukti, 
kol išaiškės, kas yra Tarybų 
Sąjunga. Aišku, kas nors gali 
pasakyti, kad Tarybų Sąjunga 
yra armija, pasienio tarnyba. 
KGB. Bet visa tai yra t ik 
ženklai. įrankiai, bet \ a s iš 
t ikro yra Tarybų Sąjunga, kas 
jai atstovauja, kokias teises ji 
tur i , tai dar labai ilgai reikės 
aiškintis. Ir ta problema dabar 
stabdo derybas. Ana pusė suda
rė komisiją, kurios pirmininkas 
yra Nikolai Ryžkov, ir pavadino 
ją , .komisija deryboms su 
Lietuvos socialistine respub
lika". Tai vėl neaišku, ar mes 
turime teisę derėtis su tokia 
komisija. O kaip žinome, kad 
Ryžkovo pozicijos yra silpnos ir 
nuolat silpnėja, tai vėl neaišku, 
kaip galima tartis su tokia 
komisija. O jei žinome, kad Jel
cinas vis daugiau ir daugiau 
pozicijų at ima iš tos vadinamos 
,,Tarybų Sąjungos" subjekto, 
t ada yra nea i šku , kokiais 
klausimais jie turi teisės tart is 
su mumis, kokiais neturi. 

Atskiras klausimas yra dery
bos su Rusijos federacija. Jos 
vyksta normaliai, gana inten
syviai , nes tai y ra a iškus 
pripažįstamas istorinis sub
jektas. Ir čia, manau, iš mūsų 
pusės d a r y t i k l i ū t i s b ū t ų 
neprotinga. 

— Ar Rusi jos federacija 
de rės i s ir poli t iniais k lau
s imais su L ie tuva , a r t ik eko
nominiais , kul tūr inia is , susi
s iekimo, ekologijos? 

— B ū t i n a i . Derybos j a u 
vyksta ir neblogai eina. Klau
simai iškyla tiktai tada, kai 
re ik ia p r ipaž in t i anksč iau 
susitartus dalykus. Jiems pvz. 
yra problema pripažinti 1920 m. 
sudarytą sutart i tarp Lietuvos 
ir Rusijos, nes jie nelinkę at
sakyti už Lenino veiksmus. 
Juos, žinoma, galima suprasti, 
nes aiškinantis būtuosius isto
rinius dalykus, visada iškyla 
įvairių problemų. Pripažinimo 
dabartinės Lietuvos nepriklau
somybės ir jos pilnų teisių 
atžvilgiu Rusijos delegacija 
neturi jokių kliūčių. 

(Bus daugiau* 
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Pati Nijolė jau iš mažens baimindavosi tų mokslei

viškų nelegalumų. Visada ėjo tiesos ir atvirumo keliu. 
Tėvams visada prisipažindavo ką blogai padar osi, 
apgailėdavo klaidas, o mokytojams pasisakydavo '-•pa
ruošusi pamokos. Mokykloje draugės laikė ją kes uo-
le, atsiskyrėle. Ji matė, kad visa klasė atsisako iti į 
tikybos pamokas, o tuo pačiu atsimeta nuo doroves... 
Ji įsitikinusi, kad tik tikėjimo pamynimas, atito' "nas 
nuo Dievo, nuvedė visą jaunimą į piktojo kunigaikš
čio stovyklą... Visada gerbė ir mylėjo gėrį, grynumą, 
Dievą. Nepaisė draugių įkalbinėjimų nepasidur: tai 
protą sukaustančiai religininkų įtakai... Nebūdama 
šventeiva ji liko tvirta, nors nustojo visų draue ų— 

Labai greit pajuto padariusi klaidą, pasidavusi 
Vyto kerėjimams, glamonėms ir aistrai. Pamilo ta ;tai-
gaus būdo jaunikaiti , laukdama iš jo tokk>- pat 
pastovios ir ištikimos meilės... Per daug pas i t ik ' ^ma 
jo raminantiems žodžiams ji atidavė tai, ką laike ~ran-
giau8ia. Užtat dabar turi kentėti... Tai buvo jos k' ida, 
jos nuodėmė!... Dargi mirtinoji nuodėmė! Žino. k vi už 
tai turės visą gyvenimą atgailoti. Tarsi tos nuryi mės 
bent daliniam išpirkimui siekia susigrąžinti jaunys
tės nuodėmės bendrininką, tapti jo teisėta žmon Gal 
tada pats Dievas pasigailės jos, kaip kadaise Mag
dalenos.... Nes ji ta ip pat myli, nepaprastai m>i> tą 
nupuolusį, bet tokį brangų jai vyrą... 

Ašaros vaduoja ją iš skausmo. Deja neilgam... 
Užsimiršusi budriu miegu keldavosi rytais vėl savo 
mylimojo žmogaus sūnų auklėti. Kažin, kas iš Linelio 
užaugs? Ar taps ir jis tų klubų ir organizacijų auka, 
kaip ir jo tėvas? 

O kuogi Vytas tapo? Ar ji tiksliai žino? Juk ne! 
Kodėl ji jau smerkia jį, nežinodama? Gal jis visai kitu 
žmogumi pasidarė išėjęs iš kalėjimo? Juk kalėjimai tam 
tikslui įsteigti, kad žmonės pasitaisytų! O gal jis dabar 
išvykęs kur nors į svetimą kraštą? Gal ji su tėvais 
bergždžiai, visiškai be reikalo ieško jo čia? Kas gali 
žinoti? 

Taip... Dar tada Vytas skųsdavosi savo tėvais... 
Nijolė tai prisimena. Sakė, jog tėvai labai griežti, daug 
ką jam neleidžia... Nieko tada iš jo negalėjo detaliau 
iškvosti. Juo daugiau ji klausinėdavo, juo kiečiau Vytas 
užsičiaupdavo... Visada toks lyg susikrimtęs, lyg 
liūdnas, truputį sulysęs, išbalęs... Gal tai buvo nuo 
kanapių? Nes jis jas rūkydavo, tai ji tikrai atsimena! 
Tik jai niekuo nesiskųsdavo. Tik džiaugdavosi maty
dama savo Vytą, su juo susitikdama... Kol vieną dieną 
jis nebeatėjo... Pradingo Bolney... Nuo to laiko ilgai 
nematė. Ilgėjosi, kentėjo, net rengėsi eiti į jo mokyklą, 
palaukti po pamokų Tiktai kažkokia savigarba, 
kažkoks varžymasis sulaikydavo ją nuo to. 

Kai pajuto savyje naują gyvybę, toji savigarba 
pranyko. Sukilo pasipiktinimo, skriaudos revoliucija. 
Protestas, apmaudas, gėda, o ir nuodėmės supratimas... 
Reikėjo kaip nors gelbėtis... Dar mėnesi išlaukus įsi 
tikino galutinai, kad greit taps motina... Dirbo ir toliau 
tėvų valgykloje laikina padavėja. Kartą išgirdo pa
davėjas šnekant apie kažkur artimoje alinėje susimu 
Susius vyrus Keli buvę sužeisti. Iš karto nekreipė 
dėmesio, bet nugirdusi minint Vyto vardą su kitokia 
pavarde, ėmė labiau klausytis. Suprato, kad tai jos 

Vytas... Tik nedrįso daugiau klausinėti , bijodama 
išsiduoti... 

Žinodama muštynių datą emė dienos metu vaikš
čioti po alines, užeigas, kol vienoje savininkas 
papasakojo jai apie aną įvykį. Gavusi ligoninės adresą 
nuvyko ten klausti. Daug kas paaiškėjo. Net Vytą slau
giusios gailestingosios sesers adresas, o juo labiau tikro
ji Vyto pavardė... Tada, kai prašė jo telefono, ji jau 
žinojo jį meluojant apie savo pavardę. . Žinojo lankan
tis pas Nancy. Jau matė jųdviejų meilės miražo 
nykimą, bet dar bandė kovoti. J au nebe jausmais, o 
teise! Vis tiek nieko negelbėjo... Atsisakė, išsižadėjo, 
net prisiekė tėvams jos nepažįstąs! Ak. tada jis degė 
nauja meilės liepsna, nauja aistra tai gailestingajai 
seseriai... Dabar toji rreilė taip pat užgeso, lyg 
neveikiąs ugniakalnis.. . 

O gal Vytas vis dar ją tebemyli, gal dar jaučia jai 
kokį šiltesnį jausmą? Ak, daug taiko praėjo, gal apsi
galvojo kalėjime ir vėl siekia savo žmonos? O, ne! J is 
nebegali Nancy mylėti! Juk ji su kitu buvo jam neiš
t ikima! Vargšas... J i s nemokėjo taip kantriai laukti, 
kaip Nijolė. Kažin, ar Nancy dar jaučia jam ką nors? 
Gal gailisi jo dabar? Ak, kažkaip keista! Tokia Nancy 
turi jau bene trečią vyrą, o Nijole net vieno negali 
turėti!.. Toji nelygybė jai nesuprantama, skaudinanti... 
Stengiasi apie tai ilgai negalvoti. 

Blaivesnėmis dabarties mintimis grįžta į Linelio 
gyvenimą, stengdamasi jam skiepyti gėrio supratimą, 
auklėt i lietuviu, krikščioniu ir doru žmogumi. Bando 
jau dabar įdiegti jam visas naudingas žinias. Kamgi 
bū tų mokiusis pedagogikos? Deja. teko visus mokslus 
ir visas tarnybas nutraukti . Jai egzistuoja tiktai 
Linelis. 

įBus daugiau* 
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Buvęs Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis, kurio paroda rengiama 
ši savaitgalį. Viršuje — jaunystėj kunigu seminarijoje, Lietuvos prezidentas: 
apačioj — Sibiro tremtyje ir grįžęs Lietuvon. 

PARODOS 
LIETUVOS LABUI 
Pokalbis su muziejų direktore 

Nijole Mackevičiene 
-Jaunimo centro patalpose 

išsiplėtęs Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centras tur i kelis 
muziejus ir archyvus, kuriuose 
yra sutelkta ir nuolat renkama 
Lietuvos kul tūrą , mokslą, 
meną, daile, muziką, istoriją 
reprezentuojanti medžiaga. 
Šios archyvinės medžiagos 
surinkimas iš viso laisvojo 
pasaulio pareikalauja daug dar
bo ir tam pasiaukojusių kvali
fikuotų darbuotojų. J ie be atly
ginimo d ienas ir v a k a r u s 
praleidžia J a u n i m o cent re 
Chicagoje, be tva rkydami 
eksponatus, juos rūšiuodami, 
kataloguodami ir pateikdami 
a tvykstančių mokslo žinių 
panaudojimui bei pamatymui. 

Greta darbščių pirm. prof. dr. 
Jono Račkausko, vyk. vicep. 
Roberto Vito, Arūno Zailsko ir 
kitų muziejų ir parodų reika
lams vadovauja energinga, daug 
laiko skirianti direktorė Nijolė 
Mackevičienė, su savo padė
jėjais ir talkininkėmis. Jos 
darbas — ne t ik tvarkyt i 
eksponatus, bet juos parodyti 
visuomenei parodose Chicagoje. 
kitose JAV lietuvių kolonijose 
ir Lietuvoje. 

Artėjant prezidento Aleksan 
dro Stulginskio parodai, kurios 
atidarymas įvyks rugsėjo 28 
diena 7 vai. vakare Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre, jon 
visi kviečiami. 

Sutrukdžiau Nijole su pora 
klausimu. 

— Kas j u s inspiruoja eilę 
m e t ų d i r b t i šį n e l e n g v ą 
d a r b ą , k u r i a n t , p l e č i a n t , 
tva rkan t muziejus, a rchyvus 
š iame centre? 
— Lituanistikos tyrimo ir 

studijų centre šio darbo at
likimui trūko darbininkų. Su
prasdama šio darbo svarbą ir 
tam turėdama talentą, norėjau, 
kad mano ir bendradarbių 
pastangomis archyvai, muziejai, 
parodos būtų sėkmingai tvarko
mi, plečiami ir viso pasaulio 
lietuvių, naudojami. 

— Auginant gausią šeimą, 
d i rban t pedagoginį d a r b ą 
Chicagos mokyklose, ka ip 
j ū s s u r a n d a n t ? l a i k o ir 
e n e r g i j o s š i a m d a r b u i 
centre? 

— Tenka labai skubėti,atlie
kant visas pareigas ir lais 
valaikį atiduoti darbams centre 
Čia man padeda eilė talki 

Nijolė M a c k e v i č i e n ė — muziejai 
direktorė . 

ninkių ir net mano jaune 
dukros. 

— Kokią n a u d ą Lietuvi 
r a n d a t e š i ame jūsų da rbe? 

— Kai pradėjau šį darbą pri< 
dvejus su viršum metų, nea 
rodė. kad Lietuva greit bi 
laisva ir pati surinks mūs 
kultūros vertybes iš plačio 
pasaulio. Centras buvo gėriai 
sia vieta surinkti , tvarkyt i 
saugoti mūsų tautos vertybe 
kol jas bus galima perkelti 
Lietuva Mano m a n y m u j 
nauda laisvę atgaunančiai Li 
tu ra i , jos jaunajai kar ta i bi 
labai didele. Jau ir dabar turin 
nemažai svečių iš Lietuvos t 
riančiu. studijuojančių centi 
su t e lk t a medžiagą, k u r k 
Lietuvoje nėra. 

— Kokie motyva i j u s sk; 
t i no suruoš t i p r e z i d e n t o i 
Stulginskio p a r o d ą ? 

— Jo gyvenimas ir valst 
binis darbas yra unikumas. <! 
likimas glaudžiai susijęs s 
t a i ' t o s l i k imu . A t s t a t a t 
Lietuvos valstybes neprikla 
somybe. reikia pažinti mūi 
buvusius valstybininkus, ypj 
to reikia mūsų jaunajai kart 
Lietuvoje ir išeivijoje. Kadan 
pavyko surinkti A. Stulginsk 
gausią gyvenimo epizodų eksp 
ziciją. su šia paroda ir prad 
dame Darodu rengimą. Sva 
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biausia, kad 1989 m. vasarą 
buvo atvykęs Lietuvos Istorijos 
ir Etnograf i jos muziejaus 
Vilniuje direktorius Eugenijus 
Skrupskelis ir jis kvietė tokias 
parodas ruošti čia ir Lietuvoje. 
Si A. Stulginskio paroda vasario 
16 dieną buvo dr. Jono Račkaus
ko nuvežta į Vilnių. Jos ati
darymas buvo parodytas ir JAV 
televizijoje. Paroda dabar 
keliauja per Lietuvos miestus, 
o čia ji keliaus po JAV ir 
Kanados lietuvių kolonijas. 

— K o k i a s d a r p a r o d a s 
numato te suruoš t i? 

— Iš Lietuvos 1991 m. vasario 
mėnesį bus atvežta Lietuvos Is
torijos ir etnografijos muziejaus 
„Lietuvos kaimo" paroda su 
daugybe eksponatų. Ji keliaus 
irgi po JAV ir Kanados lietuvių 
kolonijas, kur surasime globėjus 
ir organizatorius. Kitų parodų 
tematikas skelbsime vėliau. 

— Savo d a r b ą ir Centrą 
sk i r ia te L ie tuvos labui. Kiek 
t a s p a d e d a d a b a r laisvės sie
kiančia i t a u t a i ? 

— Manau, kad nemažai pade
dame archyvine medžiaga, 
kurios t rūksta Lietuvoje ir ten 
siunčiamomis knygomis jau nuo 
1988 metų. Čia nuolat lankosi 
Lietuvos mokslo bei meno 
žmonės, renką Lietuvos išeivių 
ir pačios Lietuvos istorinę, 
archyvinę medžiagą. Vasarą čia 
lankėsi Martyno Mažvydo vals
tybinės bibliotekos direktorius 
Vladas Bulovas. Jis prašė su
rinkti ir siųsti j Lietuvą knygas, 
leidinius ne vien išleistus išei
vijoje, bet ir nepriklausomybės 
laikotarpio, čia išsaugotus nuo 
okupanto sunaikinimo. Centro 
uždavinys surinkti iš privačių 
rankų ar organizacijų lietuviš
kas knygas ir kitą mūsų tautos 
tu r tą , t u o išgelbstint nuo 
išmetimo, kai miršta jų savi
ninkai, ir perduoti Lietuvai. 
P a s k u t i n i u metu centras 
sėkmingai pravedė knygų Lie
tuvai r inkimo vajų platesniu 
mas tu , s u r i n k d a m a s apie 
200,000 knygų bei leidinių, j 
Lietuvą laivu pervežant 40 tonų 
konteinerį, pagal Lietuvių Ka
ta l ikų šalpos pavyzdį. Tos 
knygos padės sustiprinti tautos 
dvasią ir jos kelią į laisvę. 

— Ko lauk ia te iš lietuvių vi
s u o m e n ė s išeivijoje? 

— Laukiame talkininkų ir 
lėšų sunkiame Lituanistikos 
t y r imų ir studijų centro 
išlaikyme. Centras plečiasi ir 
auga . R e i k a l i n g a daugiau 
savanorių talkininkų, daugiau 
patalpų, daugiau reikmenų. 
Tam reikia daugiau lėšų, kurias 
tikimės gauti iš mecenatų ir 
rėmėjų aukų . Kiekvieną 
prašome būti rėmėju su bet 
kokia auka , siunčiant Lithu-
anian Research and Studies 
Center, Inc. 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636. 

L a u k i a m e centro parodų, 
muziejų archyvų lankytojų ir 
visų tų, kurie centrui perduos 
išlaikytas mūsų tautines verty
bes dėl Lietuvos. 

Br . Juodel is 

MŪSŲ 
Worcester. MA 

CHICAGOS ŽINIOS 

TAUTYBIŲ PRIĖMIMAMS 

Meras R. Daley Chicagos 
miesto rotušės penkto aukšto 
prieangius pavertė sale, kur bus 
priėmimai tautinėms grupėms, 
ruošiant banketus jų atstovams. 
Numatoma 18 banketų per 
metus. Pertvarkymų kaina — 
100.000 dol. 

GARY AERODROMUI 
2 .5MIL. DOL. 

Federalinis iždas Gary aerod
romui atsiuntė čekį 2.5 mil. dol. 
nusileidimo takų padidinimui ir 
kitiems pagerinimams. 

D R A M Ų SEZONAS 

Chicagos dramos teatrai jau 
pradėjo savo sezoną. Vienas iš 
pirmaujančių teatrų - Victorv 

PAKRIKŠTIJO PIR1 

Bernadetos (Miliausl 
Caleb Harris pirmgim 
lę rugpjūčio 12 d. Wc 
lietuvių Šv. Ka^imien 
jos bažnyčioje pakriksi 
kun. V. Paruhs, MIC 
Birutės vardą;; Kriki 
buvo Paulius Harris i 
Mil iauskaitė . Ja dž 
jaunieji tėvai, Miliausk 
ris šeimos. 

DŽIAUGSMAS M 
ŠEIMOJE 

Naujagimė Sigutė Al 
rugsėjo 10 d savo 
Bostono ligoninėje pr£ 
Auburn, MA. gyv« 
Teresę (Gaidelytę) ir 
Meilus. Sesute labai d 
ir du jaunamečiai b 
Jaunai seimai '.inkime 
mės. 

L.Š.S.T. T R A 
RINKTINĖS KULT 

SAVAITGAL 

Rugsėjo 1-3 dienomi 
pranciškonų vasarviet 
čio Atlanto pakrante 
LŠST Trakų rinktin 
nioliktas kultūrinis ss 

Gražų šeštadienio 
pagrindinių vasarvie 
rinktinės kultūrinių 
vadovė O. Eikmienė i 
Miliauskienė vykdė a 
čių registraciją. Sve 
buvo ir j au antrą k a r 
kultūrinį savaitgalį 
LŠST pirmininkas M 
ir žmona Onutė ir „\ 
jūros šaulių kuopo: 
vadovė O. Seienienė 
to, MI. 

Antrą v. p.p. kuopos 
vomis (dalyvavo ir Sii 
kos kuopos atstovas s 
bei svečiai išsirikia 
Vadovaujant kome 
Jono Vanagaičio 
vicepirm. A. Dubai 
atžygiavo į aikštę. . 
LŠST pirm. g.š. M. 
Trakų rinktinės p i r 
Zenkus, rinktinės \ 
kunigas R. Šakai; 
„Švyturio" jūros šau 
moterų vadovė O. S* 
tos pačios kuopos 
Abariene. Rinktinės 
Zenkus visus pas \ 
pakvietė Sąjungos 
Abarių tarti žodį. Jž 
mingai sušukome t 
„Valio!" Lietuvos 
vėliavą iškėlė „Švyt 
saulių kuopos sesės I 
nė ir O. Abariene. i 
Lietuvos himnas. Tr 
tarė rinktinės kapel 
R. Šakalys,OFM. Pc 
mių grįžome į salę 

Vėliau vyko šaudyt 
pievoje, vadovaujant 

Po puikios vakari 
Vanagaičio kuopos 
Kiliulis suorganizs 
komandą. Tinklinį 
tonas ir Detroitas 
Detroitas. 

Vakare vyko g r a 
dravimas salėje. Vai: 
vasarvietės šeimi 
padėjėjomis. Puiki 
parūpino Martyne 
kuopos šaulys P. St 
ir sukosi poros, lir 
mirsdamos kasdienii 
Sekmadienis prs 

Mišiomis, k u r i a 
rinktines kapelioni 
Šakalys.OFM. Ji: 
pamokslą. Mišių 
skai tė r i nk t i nė s 
Miliauskienė. P 

Gardens — St»U> 
komediją „T Bone Ji 
surežisuotą De Pau 
teto profesoriaus D. 

KOLONIJOSE ~įį_ 
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nusifotografavome. Popiet i 
buvo gaus i užs i ėmimais 
Sąjungos pirm. M. Abarius 
pranešė apie Lietuvos Šaulių 
sąjungos a t s ikūr imą ; j i s 
dalyvavo Kaune vykusiame 
suvažiavime. Priminė, kad buvo 
užmegztas ryšys tarp mūsų ir 
Lietuvos šaulių. Matėme ir to 
suvažiavimo vaizdajuostę. Rink
tinės pirm. A. Zenkaus rūpesčiu 
matėme ir vaidajuostę pava
dintą „Nepriklausomybės Pa
vasaris 1990". 

Turėjome ir atskirą sesių 
šaulių susirinkimą į kurį atsi
lankė mūsų viešnios, seses O. *. 
Seienienė ir O. Abariene. Susi
rinkimą pradėjo Trakų rinkti
nės kult. reik. moterų vadovė O. 
Eikinienė. Pasidalinome min
timis apie kuopų veiklą, narių 
mažėjimą jose. Nėra, kas pa
pildytų retėjančias eiles. Eilės 
retėja, darbai sunkėja. Priėjome 
išvados, kad dirbsime, kol pajėg 
sime dėl brangios tėvynės Lietu-
voas. Nejučiomis atskubėjo 
vakarienės laikas, o 8 vai. 
vakare — laužas. 

Vaka ro programą pradėjo 
r inkt inės pirm. A. Zenkus. 
Scenoje buvo pastatytos trys 
žvakutės, simbolizuojančios tris 
didžiuosius Lietuvos miestus: 
Vilnių, Kauną ir Klaipėdą. Vil
niaus žvakutę uždegė Sąjungos 
p i r m . M.Abar ius . K a u n o , 
kuriame buvo įkurta Lietuvos 
šaulių sąjunga — rinkt inės 
kapelionas kunigas R. Šaka
lys, OFM, ir Klaipėdos -
šio savaitgalio komendantas. 
Jono Vanagaičio kuopos vice
pirm. A. Dubauskas. Progra-
mon įsijungė visi dalyviai . 
Ypač gražiomis dainomis mus T g | . 3 7 6 
džiugino viešnios iš Lietuvos. *ė 
Pabaigoje visi sustoję r a t u su
dainavome „Lietuva Brangi" . 
Nuskambėjus paskutiniams žo
džiams, rinktinės pirmininkas 
pakvietė Tėvų pranciškonų vie^ 
nuolijos šeimininkę B. Chla-
mauskienę, šventusią vardo 
dieną; sudainavom jai „Ilgiau
sių metų", sušukome tris karuts 
„Valio!". Chlamauskienė yra 
nuoširdi šauliškos veiklos rė
mėja. Kasmet ji iškepa didelį 
tortą, paruošia kavutę ir visus 
vaišina, o rinktinės valdyba 
prideda ir vynelio. 

Pirmadienio rytą dalyvavome 
šv. Mišiose, kurias a tnašavo 
r i nk t i nė s kapelionas, o po 
pusryčių susirinkome į salę. 
r inkt inės pirmininkas pasvei
kino šaudymo varžybų laimė- ' 
tojus šaulius ir įteikė jiems 
dovanas — trofėjus. Dr. Vinco 
Kudirkos kuopos — J. Maske
l iūnui , Jono Vanagaičio A. 
Dubauskui, Martyno J a n k a u s 
— A. Seduikiui, Simo Kudirkos 
A. Jankauskui. Vieną trofėjų 
dovanojo rinktinės pirmininkas 
geriausiai šaudžiusiai kuopai. 

Rinktinės pirm. A. Zenkus 
pakvietė Sąjungos pirmininką 
š. M. Abarių tarti žodį. J is 
pasigėrėjo šiuo gražiu mūsų kul
tūr iniu savaitgaliu, nors ir 
negausus būrys susirinkome. 
Skatino dėl to nenusiminti. Pa
reiškė, kad jo kadencija atei
nančiais metais baigiasi; bus 
renkamas naujas pirmininkas, 
bet tarė visiems „iki pasi
matymo". Perdavė Sąjungos 
sveikinimus Lietuvos šauliams 
ir šaulėms, o mes — Trakų 
rinktinės, nes pirm. A. Zenkus 
už kelių dienų i švyks ta į 
Lietuvą. Jis Trakų rinktinės 
vardu Sąjungos pirmininkui ir 
jo žmonai Onutei įteikė kuklias 
dovanėles. Padėkojo j i ems , 
svečiams, o taip pat visiems, 
pr i s idė jus iems p r i e šio 
kultūrinio savaitgalio. Ypa
tingą padėką išreiškė mūsų, 
niekada nepavargstančiam ka
pelionui kun. R. Šakaliui.OFM. 
kuris daug metų mus stiprina 
dvasiniai, tautiniai, o per laužus 
gražiu humoru. J is sukalbėjo 
maldą ir palinkėjo visiems lai
mingos kelionės į namus. 

J.M. 
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EAL ESTATE REAL ESTATE 

)RS 
GREIT 

PARDUODA 

5 L. STANKUS 
>959 (708 )425 -7161 

i PIRKTI ar PARDUOTI 
er šią [staiga, prašome 
ad esate arba«xi te būti 
ikaue Klijentais Nuosa-
Vavimas n e m o k a m a i . 

luodame greičiau 
didesnę kainą! 
veltui' 
parduodame visose JAV 

iatyrę tarnautojai. 
uteris 
irduodame ir mažas ir di-
avybes. 
įga. 
ANDER J. MOCKUS 
EALTORS, LTD. 
įlaski. Chicago, IL 60629 
,312) 767-6655 
žinomas ir patikimas vardas 

ELP VVANTED 

3 MLS K O M P I U T E R I Ų 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga- patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEu-BACE REA..T0RS 

INCOMt TAX — INSURANCE 
6529 S KECZIE 

778-2233 

B M I S 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaltl»,Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzto Ava. 
Tai. 436-7«7» 

, Kuris padėtų su namų 
aien paruoštų maistą. Atskiras 
>te" TV; namas ant ežero kran-
Į nuo Lake Geneva, Wl 
krtl: 414-276-3646 

312-761-3214 

:ELLANEOUS 

I L I M A S 
D V I N G 
- 1 8 8 2 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 

'o—30% pigiau mokėsit už 
o ir ugnies draudimą pas 

* A N K Z A P O L I S 
h W e s t 9 5 t h S t r e e t 
I . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
IMAI - PATAISYMAI 
sagos miesto leidimą. Dirbu ir 
irbu greitai, garantuotai ir sąži-

312-779-3313 
tUDĮJUS PUMPUTIS 

OnkJiK KMIEC1K REALTOKS 

3 7922 S. Putaki M. 
. 43*5 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYBR 
284-1900 

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

POR RENT 

Išnuomojamas vieno arto 
dviejų mleg. kamb. bute 
vyrams. Su šiluma ir namų reikm 
nimis (appliances). 

Tel. 312-254-3526 

lsrHtonK>|Smas 8 kauto, sviesi 
atremontuotas butas 72 St. ir Ce 
fornia Ave. apyl. 

Tel. 312-737-2030 

le rmoia ja iea 4 kamb. 1 
vyr. amžiaus porai arba vienam asm. Cm 
šidymas. Pageidaujam, virykle ir ta* 
tuvas. 70 St. ir Calrfomia Ava. apyl., ar 
parką. 

< 1 706-436-211 

GARDEN APT. FOR RENT 
3 Rooms Completely furnishi 
$395.00 

1-706-448-7097 

tau kambarius 
ai ir nebrangiai. 
. 708-361-7918 

POR SALE 

įemų vMaus įrengimo ir 
darbus. 
312) 247-3838 

Parduodame* nebrangiai 1877 
Oldsmoblle Cutlaae Supren 
Skambinti 312-594-1588 arba po < 
p.p. 312-776-3335 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

jguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
trauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
alų ministeris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
re Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministen-
, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
ausybe. kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
sas Pabaltijo valstybes. Knyga gražiai išleista, 164 psl. 
ia su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
:entus valstijos mokesčio Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4645 83rd St. 

Chicago, IL 60629 

POVILAS PETKEVIČIUS 

IKŲ OKUPACIJOSE JR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
emmo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly-
aštuonenus metus kalėjimuose Objektyvios ir sklandžiai 
ašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
'o žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai-

ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun-
u 9 50 dol Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti-
mokesčio 
Užsakymus siųsti. Draugas, 4545 W. 63rd St., 

Icago, IL 60629. 
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LIETUVIAI FLORIDOJE DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. rugsėjo mėn. 27 d. 

Tautos šventės minėjime Jaunimo centre. Iš kaires: Aukšč. tarybos vicepirm. K. Motieka, Valai
tytės ir Jonušaitė, padėjusios vainiką prie paminklo. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 
A.A. B R O N Ė VEDECKIENĖ 

Bronė Vedeckienė, 71 metų 
amžiaus, rugsėjo 9 d. mirė 
University of Massachusetts 
ligoninėje. Buvo gimusi Anykš
čiuose. 1944 m. karo audra 
išbloškė jauną Vedeckų šeimą iš 
tėvynės. Atsidūrė Vokietijoje, o 
1949 m. atvyko į JAV ir ap
sigyveno Worcesteryje. kuriame 
gyveno iki mirties. Gyvenimo 
pradžia Bronei nebuvo lengva, 
bet pasiryžimu nugalėjo visas 
kliūtis. Išlaikė egzaminus ir 
įsigijo plaukų šukavimo dip
lomą. Atidarė Plaukų šukavi
mo saloną . Sėkmingai šioje 
profesijoje dirbo daugelį metų. 
Žmogaus gyvenimą lydi ne vien 
džiaugsmas, bet liūdesys ir 
skausmas dažnai jį temdo. Toks 
gyvenimas lydėjo ir a.a. Brone. 
1978 m. mirė jos vyras Leonas 
Vedeckas. Jo netekimą skau
džiai pergyveno, bet nepalūžo. 
Dirbo ir toliau savo pamėgtoje 
profesijoje. Laikui vietoje nesto
vint ir didesnei amžiaus naštai 
pradedant slėgti pečius, tenka 
sus idur t i ir su įva i r iomis 
negalėmis. A.a. Bronė šių 
aplinkybių veikiama, prieš 
keletą metų uždarė „Plaukų 
grožio saloną". Norėjo at
sipalaidavus nuo visų darbų ir 
rūpesčių pailsėti, bet ta laime 
neilgai džiaugėsi. Po neilgos 
ligos, ji iškeliavo į amžinybę. 

A.a. B. Vedeckienės kūnas 
buvo pašarvotas laidotuvių 
direk. Dirsa Kazlauskas šerme
ninėje. Daug gerų draugų at
vyko atsisveikinti su velione, 
pasimelsti užjos sielą ir šeimai 
i š re ikš t i užuojautą . Buvo 
atvykusių iš Bostono. Stamford. 
Conn., ir kitų vietovių. At
vykusios Nek. Marijos prasidė

jimo vienuolijos seseles iš Put-
nam. Conn.. kalbėjo rožinį. 
Vakare meldėsi iš Putnamo 
atvykęs prel. V. Balčiūnas. 
Vedeckų šeimos giminaitis. 
Meldėsi ir Šv. Kazimiero parapi
jos kleb. kun. V. Parulis, MIC. 
nes velionė š ia i parapijai 
priklausė. Šeimos pageidavimu, 
vietoj gėlių aukos buvo 
skiriamos Lietuvių Katalikų 
Religinei Šalpai. Brooklyn, New 
York. 

Rugsėjo 11d. velionės kūnas 
buvo atlydėtas į Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčią, kurioje už 
jos sielą šv. Mišias celebravo 
giminaitis prel. V. Balčiūnas 
pagrindinis celebrantas. Jis 
pasakė ir pamokslą, kuriame 
išreiškė velionės meilę Marijai. 
Ji kasdien kalbėdavo rožančių. 
Kartu su juo koncelebravo kun. 
dr. V. Cukuras. Klebonas kun. 
V. Parulis, svečias — kun. A. 
Yankauskas. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas O. Va
linskienės ir solistas V. Rože-
vičius. Buvo atvykusios seselės 
iš Putnam, Ccnn., ir kitų tel
kinių lietuviai. Nežiūrint, kad 
buvo darbo diena, daug žmonių. 

N'uotr. V. A. Račkausko 

a.a. B. Vedeckienę palydėjo į 
amžino poilsio vietą Nek. Mari
jos Prasid. vienuolijos ..Dangaus 
vartai"" kapinėse. Putnam, 
Conn. Palaidota šalia savo vyro 
a.a. Leono Vedecko. Ilsėkis, 
Mieloji, Viešpaties ramybėje, 
svetingoje Amerikos žemėje. 

Pasiliko liūdinčios duktė 
Aušra V. Riegle ir jos šeima, 
keturios seserys: Aldona ir Ona 
Amerikoje. Anelė ir Teklė ir jų 
šeimos Lietuvoje. Trys vaikai
čiai ir kiti giminės. 

P O P I E T E SU AKTORIUM 
VITALIŲ ŽUKAUSKU 

LŠST Trakų rinktine lapkri
čio 4 d.. 1 vai. p.p. Maironio 
parko žemutinėje salėje ruošia 
Literatūros popietę. Programą 
at l iks aktorius Vitalis Žu
kauskas. 

Bus ir pietūs — bufetas. Paja 
mos skir iamos l ie tuviška i 
spaudai remti. Kilnus tikslas, 
nes mūsų lietuviška spauda 
vargsta. Skaitytojai mažėja, 
jaunesnioji karta mažiau domi
si. Tad ir rezervuokite šią 
popietę linksmai praleisti su 
seniai VVorcestery besilankiusiu 
aktorium V. Žukausku. Visus 
kviečia Trakų šaulių rinktinė, 
pakvieskite ir kitus, kad būtų 
pilna salė. J .M. 

Miami, FL 
IŠLEIDOM K IR 
APGAILĖJOME 

Rugpjūčio 26 d. Elenos 
Jonušienės nuosavybėje su
ruoštos išleistuves mus ap-
leidžiantiems Jonui ir Onai Vai-
čekoniams. Ilgesnį laiką gyve
no Surfside, FL, ir rugsėjo 5 d. 
išvyko į Maryland gyventi 
arčiau savo sūnaus. 

Iš le is tuvėse dalyvavo jų 
draugai ir „Bangos" choristės. 
Elena Jonušienė trumpai nusa
kė liūdną išleistuvių tikslą, kad 
netenkame mums labai reika
lingų visokeriopai padedančių, 
aktyvių klubo narių. Tą patį 
visi jautė ir labai apgailėjo iš
važiuojančių. 

Vaišės pradėtos su kun. dr. 
Vinco Andriuškos malda. Išger
tas šampanas už jų sveikatą ir 
laimingą įsikūrimą naujoje 
gyvenvietėje. Pr is iminimui 
įteikta Irenos Šimkienės stiklo 
mozaikos paveikslas ..Prie 
lango" ir visų pasirašyta kor
telė. Ona Vaičekomenė už viską 
padėkojo. Kun. dr. V. Andriuš-
ka išvažiuojantiems suteikė pa
laiminimą. 

Grįžę iš Lietuvos Albinas 
Liaugminas ir Ramoną Ramū-
nienė papasakojo savo patirtus 
kelionės įspūdžius ir atsakinėjo 
į klausimus. Visiems įdomu 
buvo pamatyti Ramūnienės at
sivežtų iš Lietuvos nuotraukų 
albumą. 

TAUTOS ŠVENTĖ 

Rugsėjo 9 d. Miami lietuvių 
klubas atšventė Tautos šventę. 
St. Francis bažnyčioje įvyko 

pamaldos, kur kun. dr. Vincas 
Andriuška atlaike Mišias ir 
pasakė pamokslą. 

Klube įvyko minėjimas. Pirm. 
Elena Jonušiene pasveikino 
visus po atostogų vėl susirin
kusius ir pakvietė Kunigundą 
Kodatienę pradėti minėjimą 
malda del tėvynės. Ji paskaitė 
religinį tautinį eilėraštį: „O 
Dieve tu mūsų viltis". Klubo 
vicepirm. Alice Lopez paskaitė 
paskaitą daugiausia paliesdama 
kunigaikščio Vytauto gyvenimo 
bruožus. Po to Kodatienė dar 
paskaitė savo kūrybos eilėraštį 
„Mūsų Vilnius". 

Rūta Gustaitytė-Meyer dar 
pranešė ir kvietė dalyvauti 
ruošiamam linksmam parengi
me „Las Vegas Night" lapkričio 
22 d. 8 vai. 

Ariana Kumpis pranešė apie 
įvyks tanč ius pr iešpiečius 
lapkričio 10 d., šeštadienį. 11:30 
vai. Hotel Sofitel. 5800 Blue La 
Goon, Miami. visai prie porto. 
Priešpiečiuose dalyvaus ir iš 
Nevv Yorko atvykusi Julee Ros 
so. virimo knygos autorė, kuri 
scenoje demonstruos virimą. 
Abiejų parengimų pelnas bus 
p a s k i r t a s Lietuvos vaikų 
ligoninėms. 

KLUBO AKTUALIJOS 

Atšventus tautos šventę, kiti 
klube pietūs bus spalio 7 d. 
Žiemos sezono atidarymas bus 
lapkričio 4 d , tada prasidės ir 
nuolatiniai kas sekmadienį 
pietūs. St Francis bažnyčioje 
ateity pamaldos bus kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį 1:15 
vai. 

G u n d a K. 

A.tA. 
ALMAI STANIŪNIENEI 

mirus, liūdinčią seserį, mūsų draugijos mielą narę, 
STASE JASINEVIČIENE ir k i tus art imuosius 
nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvos Dukterų draugija 

SUSTIPRINKIME IŠEIVIJOS 
VEIKLĄ 

Savo 1990 m. rugsėjo 22 d. 
posėdyje Washingtone Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto valdyba, išklausiusi dr. 
Kazio Bobelio pranešimą, iš 
okupuotos Lietuvos bei susipa
žinusi su JAV spaudoje pasiro
džiusiais dėmesio vertais 
straipsniais, kreipiasi į lietuvių 
visuomenę, ragindami nedel
siant sustiprint ir paspartmt 
spaudimą į laisvų kraštų 
visuomenių ir vyriausybių 

Po demonstracijų Washingtone lietuviai su Lietuvai palankiu kongr. 
Fallwell ant laiptų 

sąžinę, prašant konkrečiai 
paremti lietuvių tautos pas
tangas atstatyti Lietuvos suve
reninę demokratinę valstybę. 

Paskutinėmis dienomis JAV 
sostinės didžiojoje spaudoje 
būtent „The Washington Post" 
ir „The Washington Times", 
pasirodė šalia pesimistinių žinių 
politinių komentatorių Evans ir 
Novak. C. Meyer ir M. Dobbs 
optimizmą keliantis praneši
mai Teigiami reiškiniai — 
galimybė, jog JAV Valstybės de 
partamento politika galinti 
pasisukti teigiama kryptimi 
Lietuvos bylos atžvilgiu ir kad 
Valtybės departamento analis
tai jau sutinka su Boris Jelcino 
nuomone, kad prieš 3 metus 
Gorbačiovas praleidęs progą 
ramiai leisti Pabaltijo tautoms 
atstatyti nepriklausomybę. Iš 
kitos puses nerimą kelia žinia, 
kad Sovietų Sąjungos preziden
tas Gorbačiovas grasinąs Lietu 
vos Respublikoje panaudoti 
„prezidentinę galią", t.y. įvesti 
apgulos ar karo stovį. 

Vlikas iš naujo kreipiasi j lie
tuvių visuomenę, įskaitant or
ganizacijas ir privačios inicia
tyvos grupes, ryžtingiau pakelti 
savo balsą už Lietuvos laisvę. 
Šiuo metu kiekviena diena yra 
kritiška ir lemtinga Lietuvai, 
todėl neturime teisės stovėti 
nuošalyje, nes dabar mūsų visų 
veikla ir talka gali pagreitinti 
tautos kelią į laisvę ir nepri
klausomybę. 

Vyriausias Lietuvos 
UUtitvioimo komite tas 

Tauriam lietuvui, 

A.tA. 
DR. JONUI BAKŠIUI 

a p l e i d i šį pasaulį, jo žmonai JOSEPHINAI. dukrai 
IRENAI su šeima i r sūnui ČESLOVUI su šeima gilią 
užuojautą reiškia 

P. ir J. Kinderiai 

Mielai Krikšto Motinai JOSEPHINAI BAKSIE 
NEI ir - imai , ne t ekus Vyro ir Tėvo 

DR. JONO BAKŠIO 

nuoširdr ą užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Krikšto sūnus Dainius Vidžiūnas 
Viktorija Jonikienė 
Danutė ir Jurgis Vidžiūnai 

Mielai Motinai 

A.tA. 
BRONEI VADOPALIENEI 

mirus. - sūnui GYČIUI, „Grandies" nariui su žmona 
LYDIA r vaikaičiu PETRU bei visiems šeimos 
artimie-:emB, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą. 

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis" 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
A N T A N I N A 

ERCIŪTĖ 
KAUŠIENĖ 

„Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau: 
aš iškeliauju, bet mes susitiksime vėliau. 
Aš jums palieku ramybe, 
duodu jums savo ramybe, — 
nors ne taip aš duodu, 
kai duoda jį pasaulis. 
Tenebūkštauja jūsų širdys ir teneliūdU 
Aš duodu jums savo ramybe--" 

Prašome draugus, gimines ir pažįstamus Ją prisiminti 
savo mintyse, maldoje ir dalyvauti metinių pamaldose. 

Šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo 30 d.. 12:15 v. p.p. Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Vyras Petras, dukterys, žentai ir anūkai. 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

S T E P O N A S C. LACK ir S U N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 7lst Street 

Chkago, Illinois 60621) 
l-<312>-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ro.ul 
Palos Hills, Illinois W)4hS 

708-430-44 55 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50* Avenue 

(Kero. Illinois hOb^\ 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Flome 
144h South ^)th Avenue 

Cicero, Ulinius M)f>30 
708-652-1003 

Visus la ido tuvių n . inuis gal i te pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i I-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

IK)NAl.D M. PETKUS 
I AVVRENCE C GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHKAOOIE BEI PRIKMIKStMl'OSK 
T e l . (708) 6 5 2 - 5 2 4 5 

• 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 27 d. 

x A d v o k a t a s Povilas Žum-
bakis skaitys paskaitą „Galimi 
sunkumai, keičiant teisę Lietu
voje" Ateities studijiniam sa
vaitgalyje, kuris vyks spalio 
12-14 d. Jaunimo centre Chica-
goje ir Lemonte. 

x Šį penktadien į , rugsėjo 
28 d., Jaunimo centro kavinėj 
bus įdomi vakaronė „Šiemetinė 
Lietuva" — vaizdajuostė Stasio 
Žilevičiaus ir įspūdžiai poeto 
Kazio Bradūno. Jaunimo centro 
Moterų klubas maloniai kviečia 
visuomenę atsilankyti. Vaka
ronės pradžia 7:30 vai. vak. 

x Lina Belevičienė, „Lietu
vos Aido" dienraščio administ
ratorė Vilniuje, neseniai lankėsi 
Chicagoje, sudarydama sąlygas 
šį Lietuvos respublikos valsty
bini dienraštį prenumeruotis 
JAV lietuviams, gauti tikslią 
informaciją ir kartu prisidėti 
prie tautos pastangų išlaikyti 
nepriklausomybes atstatymą. Ji 
Chicagoje buvo apsistojusi pas 
dėdę Bronių Juodelį, ..Lietuvos 
Aido" įgaliotin) JAV. 

x „Lituanica" futbolo klu
bo vyrų komanda svarbias 
pirmenybių rungtynes prieš 
Marquette Parko aikštėje dar 
nematytą stiprią „Pegasus" 
komandą žais šį sekmadieni, 
rugsėjo 30 d., 3 vai. p.p. savo 
aikštėje. Žaidėjai tiki, kad į 
rungtynes atsilankys visi lietu
viai futbolo mėgėjai ir sudarys 
laimėjimui skatinančią atmosfe
rą. Visi kviečiami. 

x Tik dabar Chicagoje gy
veną giminės p r a n e š a , kad 
Vilniuje rugpjūčio 13 d. staiga 
mirė Vilniaus universiteto pro
fesorius. Mokslo akademijos 
narys, matematikas ir puslai-
dinių specialistas Jurgis Višča-
kas. Velionis buvo gimęs 1927 
m. Vilniuje. 

x Pamaldos su šv. Mišio-
m i s už l igonius ir ne
galuojančius bus rugsėjo 29 d., 
šeštadienį, 6:30 v.v. Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. Židinys maloniai 
kviečia visus dalyvauti. 

(sk) 

x Rytoj , rugsėjo 28 d. 7 vai. 
vakaro, Čiurlionio Galerijoje 
Jaunimo centre bus atidaryta 
vaizdinga paroda apie prez. A. 
Stulginskio gyvenimą, veiklą ir 
k a n č i a s Paroda tęs is ir 
šeštadienį bei sekmadienį. 

(sk^ 

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais Kreipki
tės j Mutual Federal Savinas. 
2212 VVestOrmak Road Tel 
VI 7 7747 

< s k > 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą. Galimybes Riga Kopenhaga 
(su nakvyne" Čikaga. New Yor-
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius,"Berlynas Čika
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vi lnius Berly-
nas"New Yorkas kaina nuo 
$*M4.00 iki $1261.00 ir 
^ uis-Berlynas I » s Angeles 

ia nuo $1223.00 ik i 
c$23.00. Su jūsų giminėmis 

ryšį palaiko ir perduoda visas 
* "informacijas mūsų raštinės 

-atstovė Vilniuje. Prašome kreip 
tis: G.T. INTERNATIONAL, 
INC., 9525 S. 79th Ave.. 
Hickory Hills. IL. Tel. <708) 
430-7272. 

<sk> 

x Manig i rdo M o t e k a i ė i o 
koncertas įvyks rugsėjo 30 d., 
sekmadienį, 3 v. p.p. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Jis 
skambins Juozo Gruodžio 
kūrinį ir Aleksandro Tcherep-
nino preliudus ir akompanuos 
solistei Mildai Motekaitytei. 

x Antano Vanagaičio kūry
bos koncertas rengiamas spalio 
20 d. 7 vai. vak. Jaunimo cen
tre. Visi kviečiami dalyvauti ir 
tokiu būdu pagerbti prieš 100 
metų gimusį kompozitorių. Pro
gramą atliks trys solistai ir 
Dainavos ansamblis. 

x Be prot ingojo išmintin
gumo nėra ir negali būti jo 
sveikatingumo — gyd. psichiat
ro Algirdo Statkevičius pra
nešimas Alvudo pažmonyje Lie
tuvio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 7 v. p.p. Dalyvauja kun. J. 
Juozevičius, gail. sesuo Elena 
Peržinskienė ir kiti. Kraujospū
džio matavimas, kraujo tyrimui 
lapelių išrašymas ir tyrimo 
duomenų aiškinimas. Video 
filmas-baletas. Alvudo gėry
bėmis pasivaišinimas vietoje ir 
išsineštinai. Visi laukiami. Vi
siems įėjimas laisvas. 

x YVashingtono s emina ra s 
„Darbas Lietuvai" stengsis 
sudaryti progą JAV lietuviams 
mobilizuoti jėgos darbui Lie
tuvai. Seminaras vyks rugsėjo 
27-30 d. Jame bus progos 
išklausyti retai girdimų JAV 
valdžios į s ta igų a t s tovų 
pasisakymų, spaudos priėjimo 
strategi jų, l a n k y t i s kong-
resmanų, senatorių kabinetuose 
ir pan. Turiningą programą su
statė JAV LB krašto valdybos 
visuomeninės veiklos koordina
cinis komi te tas . p i rmi
n inkaujan t adv . Reg ina i 
Narušienei, Waukegan — Lake 
County, IL, LB pirmininkei. 
Retai kada susidaro tokia pro
ga išgirsti tiek įvairių kalbėtojų, 
nuo Lietuvos charge d'affaires 
Stasio Lozoraičio ligi įvairių 
JAV Kongreso štabo narių, Wa-
shington Bureau chief Roy Ho-
ward Beck, JAV LB Washingto-
no būstinės vedėjos Astos Banio- ' 
nytės ir kitų 

x Už Mamos a.a. Onos Ku-
nigundos Orentienės sielą, 
jos antrųjų mirties metinių 
sukaktyje, J>v. Mišios bus auko
jamos spalio 2 d. 6:30 vai. ryto 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje. Gimines ir artimuosius 
prašau pasimelsti už a.a. Mamą. 
Sūnus . 

x Š v č . M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų 
k lubas rengia kepsnių parda
vimą šeštadienį, rugsėjo 29 d., 
nuo 12 vai. dienos iki 7 vai. 
vak., sekmadienį, rugsėjo 30d., 
nuo 7 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Šeš
t a d i e n į g a l ė s i t n u s i p i r k t i 
kugelio, o sekmadienį, galėsit 
pavalgyti pusryčius. Šeštadienį 
bus vaikų žaidimai. Savo at
s i lankymu paremsite parapijos 
mokyklą. 

x labai pigiai parduodame 
2 lėktuvo bilietus į Hartford, CT 
per Philadelphia, rugsėjo 29 
dienai iš Midvvay aerodromo. 
Kreiptis: 708-423-3124. 

(sk) 

x Nepamirškite — Derliaus 
šventė įvyks šį šeštadieni, 7 
v.v. Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte! Puiki proga smagiai 
pabendrauti jauniems dvasia! 
Mažieji linksminsis atskiroje 
salėje nuo 5 v.v. Informaciją 
teikia Romas Kronas — (708) 
968-0184. 

(sk) 

x Visi KASOS skyriai (Chi-
cagos, Hickory Hills, Cicero) bus 
uždaryti šeštadienį, rugsėjo 29 
d. dėl metų ketvirčio procentų 
apskaičiavimo. 

(sk) 

x L ie tuv ių išeivijos meni
n inkai tu rės progos parodyt i , 
savo gabumus per VIII Teatro 
festivalį lapkričio 15-18 d. 
Chicagos Jaunimo centre. Fes
t ival į rengia JAV Lietuvių 
Bendruomenės kultūros taryba. 
H a m i l t o n o „ A u k u r a s " j a u 
gyvuoja 40 metų, o Chicagos ir 
apylinkių „Vaidilutės t ea t ra s" 
5 metų amžiaus. Los Angeles 
Dramos sambūris jau gyvuoja 
36 metai , o Toronto „Ai tvaras" 
j a u 18 me tų amžiaus . Šie 
sambūria i atvyks ir suvaidins 
veikalus t ik po vieną sykį. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
te igiamai įvertinti teatro mė
gėjų pastangas savo gausiu 
dalyvavimu. 

x Prof. d r . J o n a s R a č k a u s 
k a s rūpinosi prezidento Alek
sandro Stulginskio parodos 
nuvežimu į JAV LB tarybos 
sesi ją De t ro i t e spal io 5-7 
dienomis.Chicagoje šios parodos 
a t ida rymas bus rugsėjo 28 d. 7 
vai. vakaro Čiurlionio galerijoje 
J a u n i m o centre. 

x V i l n i a u s P e d a g o g i n i o 
instituto liaudies dainų ir šokių 
ansamblis „Šviesa" atvyksta su 
gastrolėmis į Chicagą. Ansamb
liui vadovauja Juozas Jauniš
kis. Jaunimo tautinis ansamblis 
, ,Grandis" maloniai kviečia į 
„Šviesos" ansamblio rengiamą 
t a u t i n i ų šokių ir l i a u d i e s 
muzikos koncertą. Būkime visi 
geri rėmėjai savo tėvynainiams, 
da lyvaudami jų koncerte Jau
n imo centre. 

x Lietuvių foto menininkų 
p a r o d a vyks Čiurlionio gale
rijoje spalio 19-28 d. š ios pa
rodos konkurso tema yra „Šven
tės" . Dalyviai, gyvenantys išei
vijoje ir Lietuvoje, intensyviai 
šiai parodai ruošiasi. Ją rengia 
Budrio vardo Lietuvių Foto 
archyvas. 

x Da lyvaukim „Atei t ies" 
žurnalo vakare — šeštadienį, 
X.13. Jaunimo centre. Rezerva
cijos: 312-434-2243. 

(sk) 

x T R A N S P A K perveda PI
NIGUS, tvarko PALIKIMUS, 
p ig ia i perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garantija 
V I D E O a p a r a t ū r a i , TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą 
Pa rduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir t.t. Viską galim persiųsti 
a p m o k ė t u muitu ir pristatyti 
į n a m u s Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica-
go , IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

Pagrindinės rengėjos ir kalbėtojos „Draugo" metinėje vakarienėje rugsėjo 23 d. Is kaires: ..Draugo" 
renginių korr.:teto pirmininkė Marija Remienė, vakaro vedėja Maria Rudienė ir vakaro rengimo 
pirmininkė S'.asė Semėnienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJ i/7 APYLINKĖSE 
BALFO VAJUI 
PRASIDEDANT 

Amerikos patriotų lietuvių 
dėka 1940 m. buvo įsteigta 
Amerikos Lietuva Taryba, 
kurios tikslas buvo jadėti Lietu
va i i šs ivaduot i iš r u sų 
okupacijos. 

Neilgai trukus, vis 4 metams 
praslinkus, Amerikos Lietuvių 
Taryba suprato, sad reikia 
įsteigti kitą orgaruaciją, kuri 
rūpintųsi vargan patekusiais 
lietuviais. Bendrar Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fordas (Balfas) 
buvo įsteigtas 1944 m., kada 
m e s . raudonajam s l i b i n u i 
grįžtant atgal į mūsų tėvynę, 
turėjome apleisti ?avo gimtuo
sius namus. Nuo te :aiko prasi
dėjo Balfo šalpos darbas. Turbūt 
nerasi nė vieno !xtuvio, kurie 
nežinotų Balfo vardo ir jo 
at l iekamu darbu 

Balfo šalpos ranka per 46-rius 
metus pasiekė šalpos reikalingą 
tautietį, bet kuname pasaulio 
kraš te . Aplinkiniais kel ia is 
pasiekė ok. Lietuvą, net šaltąjį 
Sibirą. Sąžinės kalinių Balio 
Gajausko ir kun. Alfonso Sva
rinsko teigimu Balfo ranka pa
siekė juos net koncentracijos 
stovyklose. 

O ką gi pasakyti dabar? Ar 
atsikuriančiai Lietuvai šalpos 
darbas sumažėjo? Dar labiau 
jis yra reikalingas dabar negu 
bet kada. 

Balfas daugelį metų vykdo 
piniginį vajų spalio mėnesį. Yra 
sakoma „Spalio mėnuo — Balfo 
mėnuo". Visi skyriai spalio 
mėn. renka aukas, t ik skiriasi 
rinkimo metodas. Chicagoje 
aukos renkamos pasiaukojusių 
rinkėjų, kurie vaikšto nuo durų 
prie durų, lankydami lietuvių 
namus Darbas yra sunkus ir 
k a r t a i s nepavydėt ina i ne
malonus. Rinkėjui malonu, kad 
aukotojas priima jį su šypsena 
ir dėkingumu už tą pasi
aukojimą, atliekant šią sunkią 
artimo meilės pareigą. Yra 
sakoma „Geriau duoti, negu 
prašyti". Tai yra šventa tiesa. 

Todėl dar kartą nuoširdžiai 

valdybos pirmininkė Maria 
Rudienė ir Balfo direktorius kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas, ką 
tik grįžę iš viešnagės Lietuvoje, 
padarys pranešimus šalpos ir ki
tais reikalais. Atsakinės į klau
s imus. Dalyvauki te . Po 
pranešimo — kavutė su Ankų 
šeimos paaukota užkanda. 

Ant. Repšienė 

DIDŽIOSIOS ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖS 

„PATRIA" KINO KAMERAI 

Praėjusią vasarą liepos pra
džioje Vilniuje įvyko Dainų ir 
tautinių šokių šventė. Tai buvo 
didingas visos tautos triumfas. 
Lietuviškas jaun imas ypač 
mėgsta taut inius šokius ir 
dainas. Tai yra žinoma iš 
rengiamų išeivijoje dainų ir 
šokių švenčių, kurias suruošia 

tautine švente Vilniuje, turi ge
rą progą spalvingąją šventę pa
matyti Chicagoje, Anatoliaus ir 
Francės Šlutų „Patr ia" kino 
kambaryje. 

Turėjau malonią progą matyti 
šios tautinių šokių ir dainų 
šventės spalvingąsi?s vaizda
juostes, profesionalų susuktas 
Vilniuje. Šia proga norėčiau pa
teikti bent keletą tos šventės 
matytų įspūdžių. Ekranui atsi
da r ius p i r m a s įspūdis — 
neužmatomas išskleistų liet
sargių p a v i r š i u s , dengiąs 
nematomus žiūrovus nuo lie
taus, o lijo visą laiką. Taip pat 
labai daug jaunų programos at
likėjų, grupėmis skubančių laip 
tais į pakilimą — didžiulę sceną. 
Po trumpų oficialių žodžių di
dingai nuskambėjus tautos him
nui, prasidėjo šventės dainos. 
Plačiai per garsiakalbius aidėjo 
chorų dainos . Pirmoji nu
skambėjo „Graži tu mano 
brangi tėvyne" ir visos kitos, 
protarpiais įsijungiant skudu-
čiams arba orkestrui. 

Dar spalvingiau ir gražiau 
sukosi tautinių šokių šventė. 
Programa prasidėjusi dieną 
tęsės i iki vė laus vakaro . 
Spa lv ingų t a u t i n i ų šokių 
žaidynes lydėjo choras arba 
orkestras. Šokiai spalvingai 
keitėsi atskirais junginiais. 

Paminėtina, jog 1990 metų 
Lietuvos dainų šventė buvo 
sup l anuo ta ruoš t i bendrai 
Lietuvos ir išeivios lietuvių 
dainų šventę Vilniuje. Deja, 
ruošimo darbams riedant į pa
baigą, pabudo sibirinė meška — 
diktatorius Gorbačiovas tarė 
„niet" ir atsisakė duoti vizas at
vykti į Vilnių, padainuoti išei
vijos lietuviams kartu su visa 
Lietuva. Lietuva myli savo tau
tą, savo papročius, užtat žiauriai 
yra smaugdama komunistinės 
diktatūros. Kaip musės prieš 
dvesiant skaudžiau kanda, ko
munizmas riedėdamas pakal
nėn artėja prie žlugimo. O 
Lietuva anksčiau ar vėliau ji 
tikrai bus laisva! 

J. Šlajus 

x Lietuvių ekskurs i ja į Ar
gentiną. Braziliją ir Čilę or
ganizuoja „ D r a u g a s " š.m. 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: American Travel Service 
B u r e a u , 9727 S. Western 
Ave. , Chicago. IL 60643. Tel. 
312-238-9787. ( s k ) 

x „ŽAIBAS" NR. 10 -
skanios rūky tos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
darbų dienų laikotarpyje. 4 
kg lietuviško skilandžio. 2 k g 
..Žalgirio" dešros. 2 kg ..Suval
kietiškos" dešros. 1 kg ..So
džiaus" dešros, 1 kg filė plė
velėje Pilna kaina $100.00 -
kreiptis „Žaibas" 9525 South 
79th Ave., Hickory HUls. 111. 
60457. T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

(sk) 

x I g u a s s u K r i o k l i a i — 
vienos dienos išvyka iš Rio de 
Janeiro į tą žavėtinos tropikinės 
augmenijos parką. Ten milži
niški kriokliai dundėdami meta 
vandenį į Iguassu upę. Tuos 
v a i z d u s m a t y s i t e i r i lgai 
pr is iminsi te , ke l iaudami su 
„Draugo" ekskursija į Pietų 
Ameriką, š.m. lapkrič io 26 d. 
Registruotis pas American 
Travel Service Bureau, 9727 
So. Western Ave., Chicago, IL 
60643; tel. (1-312) 238-9787. 

<sk> 

x U.S. - Baltic Foundation 
įstaigoje Washingtone pilną 
laiką dirba penki asmenys, 
ruošdami planus padėti Lie
tuvai pereiti į laisvos rinkos 
ekonomiją. Vieni planai jau pa
ruošti ir netrukus bus pradėti 
vykdyti, kiti — jvairiose ruošos 
stadijose. Įstaiga aprūpinta mo
derniškomis komunikacijos ir 
dauginimo priemonėmis bei 
kompiuteriais, tačiau darbo 
jėgos vis dar trūksta. Fundacijos 
vadovybė kviečia Washingtono 
lietuvius, kūne norėtų sava
noriškai įstaigos darbuose 
ilgesnį ar trumpesnį laiką patal
kinti, skambinti (202) 775-7477 
ir kalbėti su Linu Kojelių arba 
Jeff Nelson. Darbo atsirastų vi
siems, mokantiems ir nemokan
tiems anglų kalbos, galintiems 
ir negalintiems rašyti mašinėle 
ar naudot kompiuterius ir bet 
kokiu laiku. Įstaiga miesto cen
tre, netoli Dupont stoties. 

(sk) 

x Lietuvių Operos tradici
nis metinis balius šiais metais 
vyks lapkričio 3 d. Jaunimo 
centre. Meninėje programoje 
dainuos mūsų Operos choras, di
riguojamas Alvydo Vasaičio. 
Prie fortepiono — Manigirdas 
Motekaitis. Visuomenę prašome 
remti mūsų Operos vieneto dar
bus, kurie pavasarį stato Pon-
chielio operą .,L;etuviai". Stalus 
prašome rezervuoti pas valdy
bos sekretorę Reginą Smolins-
kienę telefonu 312-582-1771. 

(8k) 

Tautos šventės minėjimas Jaunimo centre Chicagoje Iš kairės: V. Jonušienė — Neo-Lithuania 
Korp. vyr. valdybos narė ir programos vedėja, muz. M. Motekaitis, Lietuvos auksč. tarybos 
vicepirm. K Motieka, sol. Pr Ragienė ir ALT s-gos Chicagos skyriaus pirm. M. Marcinkienė. 

Nuotr. L. Kriaučeliūnienės 
kreipiamės į aukotojus, pra
šydami neišleisti rinkėjo tuš
čiomis rankomis, o įteikite jam 
nors kukliausią savo aukelę. 
Dėl susidėjusių aplinkybių ne 
visus aukotojus gal ima 
asmeniškai aplankyti. Tokiu 
atveju siunčiami laiškai, pra
šant aukos. Atsiliepkite. Tie. 
kurie išsikėlėte ir nepalikote 
adreso, atsiųskite savo aukelę 
šiuo adresu: Balfas, 2558 W. 
69th St.. Chicago. IL 60629. tel. 
312776-7582. 

Atsiminkite, mielieji auko
tojai, jog kiekvienas jūsų pa
aukotas „skatikas" nušluostys 
ne vienam broliui ar sesei vargo 
ašarą. Už jūsų nuoširdumą ir 
dosnumą iš anksto dėkojame. 

Ta pačia proga pranešu vi
siems Balfo rėmėjams, talki
ninkams, darbuotojams, auko
tojams ir visai lietuviškajai 
visuomenei, kad rugsėjo 30 d., 
sekmadienį. 2 vai. po pietų Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos salėje Balfo centro 

Lietuvių Bendruomenė. O 
nepriklausoma valstybė prieš 
jos okupaciją (1940 m.\ taip pat 
suruošdavo didingas tautinių 
šokių, sporto ir dainų šventes. 
Dainų šventės programoje 
Vilniuje dalyvavo arti 12,000 
dainininkų, tautinių šokių šo
kėjų, skudutininkų ir kitų or
kestrantų, įskaitant ir Lietuvos 
operos chorą ir orkest rą . 
Išimties keliu jau prieš metus 
pakviestam tautinių šokių an
sambliui „Grandinėlė", oku
pantui kliudžius, buvo leista 
dalyvauti programoje. „Grandi
nėlė" Vilniuje pavyzdingai re
prezentavo užsienio lietuviams. 
Galimybė da lyvaut i ta ip 
žavingoje tautinėje šventėje 
lietuviui teikia daug džiaugsmo, 
pakilimą sieloje. Nors Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma, bet 
okupantui dar tebesmaugiant. 
nedaug išeivijos l ie tuvių 
tegalėjo iškilmėse dalyvauti ir 
pasidalinti tautos džiaugsmu. 
Tačiau negalėję pasigrožėti šia 

NUBAUDĖ UŽ DEGINIMĄ 

Šiukšlių degintuvo 11700 S. 
Stony Island. Chicagos pietuose, 
bendrovė nubausta 3.75 mil. 
dol. už laužymą nustatytų 
sveikatos taisyklių, skleidimą 
taršos. 

SUSISIEKIMO 
DARBININKAMS 

Chicagos miesto susisiekimo 
tarnautojai per dvejus metus 
gaus a t lygin imo pakėl imą 
16.4T. Tas numatyta, nauja su
ta r t imi , tačiau atlyginimas 
pakeliams ne visiems. Vairuo
tojai gaus daugiau, o kai 
k u r i e m s a t lyg in imas net 
sumažės. 

c 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Parbo vai 
^e*tad 

nuo 9 iki 7 va! vak 
9 v r iki 1 vai d 


