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Pabaltijo valstybių 
tarybos pareiškimas 

Vi ln ius , 1990 spalio 23. (LIO 
— Pate ik iame Pabaltijo Aukš
čiausiųjų tarybų pirmininkų 
pareiškimą valstybinių siekių ir 
t e i s i n i o s t a t u s o k l a u s i m u . 

Pasaulyje vykstančios pozity
vios permainos sudaro realią ga
limybe j a u artimiausiu metu 
a t s ta ty t i teisingumą, pamintą 
1939-1940 metais trijų Pabalti
jo valstybių - - Latvijos Respub
likos, Lietuvos Respublikos ir 
Estijos Respublikos atžvilgiu. 
Apie ta i liudija ir pri tarimas 
mūsų valstybių siekiui visiškai 
a t s ta ty t i nepriklausomybe, ką 
daugelio šalių atstovai pareiškė 
neseniai įvykusioje SNO gene
ralinėje asamblėjoje. 

Pabaltijo valstybių taryba 
nuoš i rdž ia i dėkoja visiems, 
kur ie pareiškė, kad nepripažįsta 
šių valstybių nepriklausomybės 
sunaikinimo 1940 metais ir 
išreiškė solidarumą mūsų tautų 
kova i už visišką Latvijos, 
L ie tuvos , Estijos valstybių 
nepriklausomybės atkūrimą. 

Pabaltijo valstybių taryba 
į s i t i k i n u s i , k a d v ienas 
paskutiniųjų Antrojo Pasaulinio 
ka ro politinių pasekmių Euro
poje likvidavimo klausimas — 
Pabaltijo klausimas — gali būti 
išspręstas taip pat sėkmingai 
derybų keliu, kaip ir Vokietijos 
susivienijimas. 

Pabaltijo valstybių taryba pa
reiškia, kad Latvijos Respubli
ka, Lietuvos Respublika ir Esti
jos Respublika ne tur i kitu 
tikslų, kaip sukurti savo šalyse 
laisvų žmonių demokratinę vi
suomenę, grindžiamą visuotinai 

pripažintomis tarptautinės tei
sės normomis ir abipusiai nau
dingu bendradarbiavimu su vi
somis šalimis. 

Pabaltijo valstybių taryba 
atkreipia visų pasaulio šalių 
dėmesį i tai, kad priverstinio 
Baltijos šalių įjungimo į TSRS 
sudėtį nepripažinimas yra nesu
derinamas su dvišalių ir daugia-
ša l ių su ta rč ių su Tarybų 
Sąjunga sudarymu, jeigu jos 
liestų, kad ir netiesiogiai, Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos terito
rijas bei teises, nes šių šalių 
atžvilgiu TSRS neturi jokių 
suverenių galių. 

Pabaltijo valstybių taryba 
re iškia pasitenkinimą JAV 
Senato rezoliucija Nr. 334 ir 
kreipiasi į kitas „Sutarties dėl 
galutinio santykių sureguliavi
mo Vokietijos atžvilgiu dalyves, 
prašydama į šios sutarties ra
tifikavimo dokumentus įtraukti 
papildymus arba rezoliucijas, 
kurie tiksliai apibrėžtų Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos, kaip nepri
klausomų valstybių, teisinį sta
tusą. 

Latvijos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos 

pirmininkas 
Anatoli jus Gorbunovas 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas 
Vytau tas Landsberg i s 

Estijos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas 
Arnoldas Ruutel is 

Skandinavų tarybos ir 
Pabaltijo tarybos pasitarimas 

Tal inas , 1990 spalio 23. (LIO 
— Spalio 19 d. Taline tarėsi 
Šiaurės ir Pabaltijo valstybių 
tarybos ir paskelbė bendrą pa
reiškimą. 

1990 metų spalio mėn. 19 
dieną Taline Baltijos valstybių 
Taryba susitiko su Šiaurės 
valstybių Tarybos delegacija. 

Pabaltijo valstybių Tarybai 
susitikime atstovavo delegaci
jos, vadovaujamos Latvijos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninko Anatolijaus Gorbunovo. 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko Vytauto Lands
bergio ir Estijos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko Arnoldo 
Ruutelio. 

Š iaurės Valstybių Tarybą 
susitikime atstovavo Šiaurės 
Tarybos prezidiumo pirminin
kas. Socialinio aprūpinimo ir 
Gamtos apsaugos komite to 
narys Palias Petussonas (Islan
dija). Kultūros komiteto narė 
Lilly Gyldenklide'Danija), Pre
zidiumo ir Kultūros komiteto 
narė Eisi Hetemaki-Olander 
(Suomijai Juridinės komisijos 
narys Johanas C. Lokenas (Nor
vegija), Prezidiumo ir Socialinio 
aprūpinimo ir gamtos apsaugos 
komiteto narys Matsas Nybu 
(Suomijai. Kultūros komiteto 
narė Berit Oscarsson (Švedija), 
Prez id iumo ir Ekonomikos 
komiteto narė Karin Soder 
(Švedija). 

Delegacijos savo pirmąjį 
susitikimą įvertino kaip svarbu 
dviejų reg ionų a ts tovų 
kontaktą. 

Pabaltijo valstybių Tarybos 
delegacija informavo apie Lat
vijos Respublikos. Lietuvos Res
pub l ikos ir Est i jos t a u t ų 

pastangas atstatyti nepriklau
somybę ir tęsti valstybingumą. 
Buvo pareikšta padėka už tai, 
kad Šiaurės ir kitos valstybės 
palaikė Pabaltijo šalių tautas. 
Pabaltijo valstybių atstovai 
pabrėžė, kad atstatant nepri
k lausomybę , įva i r i apus i s 
bendradarbiavimas su Šiaurės 
ir kitomis valstybėmis yra di
džiule parama. 

Šiaurės Tarybos delegacija 
p r iminė Šiaurės vals tybių 
užsienio reikalų min i s t rų 
susitikimo. įvykusio 1990 metų 
rugsėjo 11-12 dienomis Molde, 
Norvegijoje, komunikatą. Jame 
užsienio reikalų min is t ra i 
išreiškė viltį, kad derybos tarp 
Pabaltijo Respublikų ir TSRS 
vadovybės, padės toms šalims 
atgauti nepriklausomybę, ku
rios trokšta jų tautos. Delegacija 
šią poziciją visapusiškai palai
ko. 

Nepriklausomybės ir taikos 
Pabalti jo regione atžvilgiu 
svarbų uždavinį galėtų atlikti 
šalių — artimiausių kaimynų, 
bendrada rb i av imas . Tokio 
bendrada rb iav imo c e n t r a s 
galė tų būti Š iau rės ša l ių 
Taryba, kuri palaikytu ryšius ir 
su kiekviena Pabaltijo valstybe 
atskirai ir su jomis per Pabalti
jo valstybių Tarybą. 

Šiaurės Tarybos delegacija 
informavo susitikimo dalyvius 
apie savo organizacijos beveik 
keturiasdešimties metų veiklą. 

Susitikime, remiantis Pabalti
jo valstybių Tarybos ir Šiaurės 
Tarybos atitinkamais dokumen
tais, buvo nagrinėjami gamtos 
apsaugos ir kultūros klausimai. 
Atsižvelgiant į abiejų organi
zacijų interesus, galima būtu 

Nesibaigiantys pasitarimai biudžeto klausimais. Iždo sekretorių N icholas 
Brady gestikuliuodamas aiškina Kongreso nariams biudžeto p >lemas. 
Iš kaires pusės matyti senatoriai Bob Packwood. John DaruV'.n, Jesse 
Helms. James McClure, Richard Lugar, Frank Murkowski ir William 
Cohen. Iš dešinės j kairę matyti senatorių Jake Garn, Alan ^įmpson. 

Biudžeto direktoriaus Richar Darman ir senatoriaus Warren Rudman 
nugaros Už jų matyti jų padėjėjai. Prez. Bushas vakar turėjo pasirašyti 
dai kartą įstatymą, kad vyriausybės įstaigos galėtų tęsti darbą, jei 
Kongresas nepajėgė dar susitarti valstybės biudžeto priėmimo reikalu. 

Dar nebaigtas humanitarinės 
pagalbos klausimas 

Kongresmenas L. Hamilton nenori Lietuvą 
išskirti iš Sovietų respublikų 

Washingtonas, 1990 spalio 
19. (LIC) — Vakar dienos laido
je buvo pranešimas humanitari
nės pagalbos reikalu Senate ir 
Atstovų rūmuose. Šiandien tę
siame antrąją — paskutinę tos 
apžvalgos dalį. 

Kongresmen o L. Hamiltono 
paž iūra 

Pasak kelių šaltinių, kongres
menas Lee Hamilton buvo tasai 
konferencijos komiteto narys, 
kuris buvo i t in tv i r ta i 
nusistatęs už ta i , kad senatorių 
pataisa būtų susilpninta. Kaip 
tik jo kompetencijoje ir turėtų 
būti tokie klausimai, kaip šalpa 
Lietuvai,nes Hamilton yra Eu
ropos ir Vidurio Rytų pakomi-
teto Užsienio reikalų komitete 
pirmininkas. Todėl konferenci
jos komiteto nariai suteikė daug 
svorio jo nusistatymui. Hamil
ton buvo ir tasai konferencijos 
komiteto narys, kuris iš prin
cipo nenorėjo Lietuvą išskirti iš 
kitų ,.sovietinių respublikų", 
kad išvengtų galimos „provoka
cijos". 

Pasak JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovės Washingtone 
Astos Banionytės, JAV LB 
organizavo spaudimą Hamil
tonui, stengdamasi jo nusis
tatymą pakeisti. 

Nors Senato ir Atstovų rūmų 
konferencijos komitetas sudavė 
smūg} humanitarinės šalpos 
Lietuvai projektui, smūgis toli 
gražu nemirtinas. 

Kai Kongresas priima 
įstatymus, su kuriais surištos 
išlaidos, reikia pereiti du eta
pus. Pirmasis yra įgaliojimo 
etapas. Jame duodami nurody
mai, kaip, kur , kam projektas 
bus vykdomas Tačiau, jokie 
pinigai nėra skirstomi tam pro
jektui, nors išlaidos gali būti 
apibrėžtos šiame etape, kaip ir 
buvo daroma Armstrong-Moy-
nihan pataisoje. Tiktai antra
jame, asignavimo etape, pinigai 
skiriami, įvairiems projektams. 

Dabar humanitarinės šalpos 
Lietuvai rėmėjai JAV Kongrese 
dėmesį nukreipia į antrąjį 
etapą. 

Senato projektas 

Senato finansinių į:- 'ymų 
komite tas l,,Appropr anons 
Committee") yra pr ruošęs 
į s t a tymo išlaidų pr j ek tą , 
sur iš tų su užsien iu"~šalpos 
klausimais Komiteto projekte 
asignuojama 15 mi yonų doierių 
toms Amerikos privačioms sa
vanoriškoms organizacijoms, 
kurios ryžtųsi visose trijose 
Pabaltijo šalyse įkurti pro 
gramas remiančias nevaidinęs 
įmones žemės ūkio. komercijos 
bei pramonės srityse. Šalpos 
tikslas — puoselėti laisvą r inka 
Pabaltijo šalyse. I užsienio 
šalpos finansinį įstatymą šia 
apie Pabaltijj pastraipą įvedė 
senatorius Robert Byrd. 

Užsienio šalpos finansini 
įstatymą turi patvirtinti visas 
Senatas. Kai ateis to įstatymo 
svarstymo eilė. sena tor ius 
Alphonse D'Amato pasiūlys 
pataisą, kurioje bus asignuo 
jama 10 milijonų dolerių huma
ni ta r ine i šalpai Tač iau , 
numatyta tą sumą asignuoti ne 
vien Lietuvai, bet taip pa t ir 
Latvijai bei Estijai 

Senatui priėmus įstatymą, iš 
naujo prasidės derinimo proce
sas. Dabar Atstovų rūmų jau 
priimtas užsienio šalpos finan
sinis įstatymas neabejotinai 
skirsis nuo Senato tuo. kad jame 
nėra lėšų nei Pabaltijo laisvajai 
rinkai (15 milijonu dolerių' nei 
Pabaltijo šalių humanitarinei 
šalpai (10 milijonų dolerių). 
Naujasis konferencijos komite
tas nuspręstų šalpos Lietuvai ir 
kitoms Pabaltijo šalims likimą. 

Lieka daug neišspręstų klau
simų, surištų su humanitarinės 
šalpos Lietuvai projektu. Ar 
Senatas priims pataisą, asig
nuojančią pinigus tam reikalui? 
J e i t a i p . ar sena to r i aus 
D'Amato pataisa reikš, kad 
Lietuvai bus paskirta nebe 10 
milijonų dolerių, o tik trečdalis 
tos sumos? Ar pataisa bus iš
braukta ar pa keista konferenci
jos komitete? Ar Kongresas 
kuris dabar kamuojasi dėl JAV 
biudžeto krizės, iš vis spės aps
varstyti ir priimti galutinį 
užsienio šalpos f inansinį 
įstatymą iki šio Kongreso sesi
jos pabaigos? Jei taip, kiek 
Kongreso nutarimai įpareigos 
prezidentą Bushą Lietuvai skir
ti tos šalpos? Jei reikalas bus 
paliktas jo nuožiūrai, ar jis bus 
linkės tuos pinigus skirti, o jei 
ne, ar išeivijos. Lietuvos bei 
Kongreso spaudimas bus pakan-
kamai d idel is pakeis t i jo 

nusistatymui 

Prunskienė dalyvauja 
Australijos lietuvių dienose 

Melbournas. •ustralijos 
Lietuvių dienu refi u icijos biu
ras praneša, jog - ?kvienais 
poriniais metais, ta i ir 1990. 
Australijoje vyk>t • plačios 
apimties Lietuvių ". enos. Tu
rininga programa irasideda 
gruodžio men. 23 d. - Kultūros 
diena ir baigiasi 19" m. sausio 
men. 1 d. su Kaun< Perkūno" 
vyrų choro koncer' 

Oficialios Austrai 
dienų atidarymo įsi
deda gruodžio 26 < 
gomis koncelebrue 
Mišiomis Melbour: 
ko katedroje, kur i 
ja Telšių vyskupe 
Vaičius. Tohmesn-
programa vyks Mei: 
to rotušėje daly va. 
jerei Kazimierai Pr 

f Lietuvių 
nės prasi-
iškilmin 
nomis šv. 
Šv. Patri 
vadovąu 
Antanas 

tidarymo 
irno mies-
mt prem-
skienei ir 
misteriui 

pasiekti apčiuopiamų rezultatų 
Tai padėtų plėtoti demokratiją galbūt Aųstralijo 
ir ginti žmogaus teises Pabaltijo pirmininkui R.J. H -vke. Nors 
valstybėse. premjerės Prunsk ės laikas 

šiuo metu. beprasidedant dery
boms su Maskva del nepriklau 
somybes, yra nepaprastai užim 
tas, ji vis dėl to sutiko atvykti 
ir atidaryti Lietuvių dienas. 

Be šių dviejų garbingų svečių, 
Australijos lietuviai susilauks 
taip pat ir solistės Povilionienės, 
aktoriaus Noreikos ir autoriaus 
Genio, st ipraus vyrų choro 
„Perkūno" iš Kauno bei kitų 
svečių. XVI Australijos Lietu
vių dienos bus praturtintos dau 
geliu kultūrinių renginių — 
dainų, tautinių šokių, sporto ir 
teatro šventėmis ir taip pat 
lygiagrečiai vykstančiais ALB 
Kraš to Tarybos, Ka ta l ikų 
Federacijos, Jaunimo Sąjungos, 
Karių Ramoves, Saulių, Inži
nierių Architektų ir Mokytojų 
suvaž iav imais . 1990 metų 
Lietuvių dienos Australijoje 
žada būti vienos iš įdomiausių. 

Tikimasi sulaukti taip pat 

Pasitraukė iš partijos 
Vilnius. — Pranešama, jog iš 

Lietuvos Komunistų partijos 
praėjusį gruodžio menes j pa 
si t raukė į partijos centrinį 
komitetą išrinkti šie nariai: Lie
tuvos kompozitorių sąjungos 
pirmininkas J. Andrejevas, Kai
šiadorių šiltnamių kombinato 
..Gausa" direktorius J . Jagmi
nas, Klaipėdos miesto prokuroro 
pavaduotojas A. Jucys, Klaipė 
dos žemės ūkio mokyklos direk 
torius A. Kiguolis, „Ventos" 
gamybinio susivienijimo gene
ralinis direktorius K. J. Kli
mašauskas, žemės ūkio minis
t ras V. Knašys, Tautybių depar
tamento prie Lietuvos Respubli
kos vyriausybės general inė 
direktorė H. Kobeckaitė, Vil
n iaus universiteto katedros 
vedėjas Č. Kudaba, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduoto
jas B. Kuzmickas, Lietuvos 
rašytojų sąjungos valdybos pir
mininkas V. Martinkus, aktorė 
N. Oželytė, Lietuvos Respub
likos Ministrų Tarybos pirmi
ninkė K. Prunskienė, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos sekretorius L. Sabutis, 
Lietuvos konservatorijos do
centas V. Sereika, Marijampolės 
rajono teismo pirmininkas Z. 
Pečiulis, Klaipėdos meras P. 
Vasiliauskas, Šalčininkų rajono 
Pabarės kolūkio pirmininkas I. 
Vasilevskis, Lietuvos konser
vatorijos Klaipėdos fakultetų 
prorektorius A. Žalys. 

— Britanijos Konservatorių 
partija pralaimėjo rinkimus i 
vieną vakuojančią vietą parla 
mente ir tai sukėlė didelį susi 
rūpinimą Thatcher vyriausybei 

— J e r u z a l ė s miesto meras 
Teddy Kollek pasakė, kad jis 
mielai priimtų Jungtinių Tautų 
komisiją i š t i r t i įvykusias 
riaušes tarp palestiniečių ir 
žydų. nežiūrint kad Izraelio 
vyriausybė pas i sakė prieš. 
Minis ter is p i rmin inkas Y 
Shamiras atsisakė bendradar 
biauti su Jungtinėmis Tau 
tomis. 

- Bulgarijoje Socialistų par 
tija laimėjo rinkimus, Joje yra 
susitelkę visi komunistai 

nemaža lietuvių tur is tų iš 
anapus pusiaujo. Australijos 
lietuviai nuoširdžiai laukia ir 
Jūsų! 

Australijos Lietuvių dienų 
motto: Solidarumas su Tėvyne 
Lietuva! 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rašy to jas A n t a n a s Vai
čiulaitis šiuo metu yra susirgęs 
ir gydosi ligoninėje NVahing-
tone. 

— Izrael io vyriausybė įsakė 
uždaryti Jeruzalę nenustatyam 
laikui, kad į miestą nebūtų 
įleistas ne vienas palestinietis. 
Maždaug 120,000 palestiniečių, 
kurie kasdien keliauja į darbą 
iš Vakarų Kranto ir Gazos 
srities buvo sugrąžinti atgal. 
Tai neliečia tų palestiniečių, 
kurie gyvena Jeruzalėje. 

— Prez . G. B u s h a s pareiškė 
pasitenkinimą, kad Irakas išlei
do 14 amerikiečių išvažiuoti, bet 
pasakė, kad Amerika reika
lauja, kad visus užsieniečius 
išleistų išvykti, kurie to nori. 

— Maniloje buvo nuteistas 
Filipinų buvusio prezidento 
patarėjas Luis Tabuena 20 m. 
kalėjimo bausme už panaudo
jimą savo reikalams 2 mil. dole
rių prieš pat nužudant prezi
dentą Marcos. 

— Pie tų Afr ikos dvi juodųjų 
grupės sutiko pradėti pirmuo
sius pokalbius, kad būtų baigtos 
nuolatinės genčių žudynės. 

— Kinijos vyriausias vadas 
Deng Xiapong. 86 m. amžiaus, 
kaip praneša pačių kinų žinių 
agentūra, pareiškė, kad reikia 
naujų reformų ekonominėje sri
tyje ir ,.praverti duris plačiau 
užsienio kapitalui". 

— Izrae l io parlamente buvo 
iškeltas ministerio pirmininko 
Y. Šamiro vyriausybei pasitikė
jimo klausimas. Darbo partijos 
vadas Shimon Perez balsavime 
pralaimėjo tik dviem balsais, 
kuris pasisako prieš Šamiro 
vedamą politiką. 

— Sovietų Są jungos Teisės 
Komiteto pirmininkas V. Se-
menko pare ika lavo gr iež tų 
įstatymu prieš spekuliantus, 
kurie siaučia visame krašte 
kaip mafija, nors daugelyje 
vietų dabartinę situaciją išnau
doja pavieniai spekuliantai. 

— P a k i s t a n e vakar įvyko 
r ink imai . Rinkiminėje pro
pagandoje nebuvo keliami poli
tiniai klausimai, bet visur buvo 
kalbama apie buvusios vy
riausybės korupciją, k u r i a i 
vadovavo prezidento pašalintoji 
Benazir Bhutto Pakistanas tur i 
48 mil. balsuotojų. 

— Chicagoje Boulevard ban
kas sulaikė ketvirčio savo di
videndu išmokėjimus, nes tur i 
6.8 mil dol. nuostolio, o Lake-
side ligonines čekiai buvo nepa
dengti banke, kai tarnautojai 
norėjo iškeisti savo uždarbio 
čekius. 

— O a k l a n d e suvažiavę Ame
rikos bankininkų sąjungos na
riai i savo metine konvenciją, 
išklausė JAV kontrol ieriaus 
Robert Clarke pranešimo, kuris 
pasakė jiems, kad jau labai daug 
žmonių nebepasitiki bankais . 
Bankininkai buvo nepatenkin
ti jo pasakymu ir reikalavo, kad 
jis sušvelnintų savo pareiškimą. 

K A L E N D O R I U S 

Spal io 25 d.: Krizantas ir 
Darija. Boleslovas, Švitrigaila. 
Undine. Vaigede. 

S p a l i o 26 d.: Eva r i s t a s , 
Liubartas, Liaudginas, Mm-
ginte, Nargis. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saule teka 7:13. leidžiasi 5:56. 
Tempera tūra dieną 43 L, 

naktj 27 l. 
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JAUNŲJŲ LIETUVOS 
VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

Nuo pat pradžios Lietuvos 
Vyčių visuotinio suvažiavimo, 
vykusio Pittsburgh, PA liepos 
25-29 dienomis, delegatai bei 
svečiai buvo užsiėmę. Susi
tikimas B & O kambaryje, pasi
t a r i m a i Topeka, Wichi ta , 
kambariuose, Pullman. Caboose 
pasitarimų salėse. Iš arti ir toli 
da lyvia i — lėk tuva i s , au
tobusa i s , au tomobi l ia i s , 
traukiniais — sugužėjo susitikti 
su draugais 77-me seime. 

Ketvirtadienio rytą autobu
sais nuvykome į Sv. Kazimiero 
parapijos bažnyčią. Jaunieji 
Vyčiai nuėjo j bažnyčią pasi
mels t i , kad organizac in is 
seimas pasisektų. 

Po pietų vienuolika jaunuolių 
ir aš, sudarę dvylikos „apaš
talų" grupę, su Jonu Baltru ir 
kitais palydovais vykome į 
Carneg ie muziejų. Susi
domėjimas buvo didelis. Gidas 
mums aiškino apie dinozaurus, 
apžiūrėjome egiptiečių mumi
jas, įvairių gyvulių iškasenas, ir 
1.1. Po to nuvykome į Pitts-
burgho universiteto patalpas. 
Lyg magnetas t raukė mus 
liotuvių tautybės kambarys 
iioje mokslo katedroje , 
-'autėmės kaip universiteto stu-
dentai; pasėdėjome lietuviškais 
motyvais padabin tuose 
suoluose. Pasiklausėme J. Balt
raus skaitymo — šio kambario 
istorijos. Viską apžiūrėjome, 
išklausėme, pajutome didelę 
me»>ę ir pagalvojome apie di
džius Lietuvos šiuometinius 
vargus. Trumpai pasimeldėme, 
kad Lietuva vėl a tgau tų 

Tai Julija Burlen (iš Washing-
ton, DC, 142-ros kuopos), Wil-
liam Labadis, Prane Rauba (abu 
iš Anthracite, PA, 144-tos 
kuopos), Jonas ir Sabina Hen-
son (iš Chicagos 36-tos kuopos) 
bei Elena Medley (iš New 
Haven, CT, 50-tos kuopos). 

Sabina Henson 

LIETUVOS VYČIŲ 
STIPENDININKAI 

Su dideliu džiaugsmu sveiki
name 1990 metų Lietuvos Vyčių 
stipendijų gavėjus. Šios stipen
dijos yra teikiamos jau tris
dešimt dvejus metus. 

Šių metų varžovai atstovauja 
jaunimui aktyviai veikiančiam 
Lietuvos Vyčių organizacijoje, 
daug va landų aukojus iam 
visuomeniniam darbui. Be to, 
visi yra puikūs mokiniai, parodę 
gabumų akademiniame darbe. 

Viena šių metų stipendijų yra 
skiriama Irenos K. Sankutės 
prisiminimui pagerbti. J i ski
r iama semina r i s tu i , stu
dijuojančiam Romoje Šv. 
Kazimiero l ie tuvių ponti-
fikalinėje kolegijoje. Gavėjas 
yra Robertas Rėkus, jam jau an
tri metai teikiama 500 dolerių 
premija. 

Kita stipendija, Alice Kark-
lius prisiminimui, yra teikiama 
išskir t inam individui per 
Lietuvos Vyčių fondą. Šios 
stipendijos gavėja Lietuvos 
Vyčių veikloje dalyvauja 
šešerius metus; yra laimėjusi 
lietuvių žurnalizmo premiją ir 
puikiai kalba lietuviškai. Ji 
priklauso Marijos aukštesnio
sios mokyklos l i e tuva ič ių 
,,Rūtos" klubui, yra lietuvių 

nepriklausomybę. Šį kambarį skaučių vadovė ir dalyvauja 
suprojektavo architektas An- Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
tanas Gudaitis. Kambarys buvo 
atidarytas 1940 metų spalio 4 
dieną. 

Tą vakarą laivu iškylavome 
Pittsburgho upėmis. Šį „Meilės 
l a ivą" gerai apžiūrėję 
vyresniems atlikome programą. 
Šokome kalvelį ir kitus tauti 
nius šokius. Prisiminsime tą 
\akarą; tikimės, kad ir kiti 
dalyviai jo neužmirš. 

Penktadienio darbo sesija pra
sidėjo malda. Pirma pasiklau 
sėme vienuolės Nijolės Sadūnai-
tes kalbos, tada pasižiūrėjome 
Jono Baltraus skaidrių iš Lie
tuvos. Elena Kulber kalbėjo 
apie Lietuvą. Po to išvykome j 
Kennyvvood parka pasivažinėti 
karuselėmis. Čia laikas nuosta
biai greitai pralėkė ir reikėjo 
grįžti į viešbutį kultūrinei vaka
ronei. Prisidėjome prie lietuviš
kų dainų... 

Šeštadienį dalyvavome balių 
je prie baseino. 

Mano pareigos, kaip Centro 
valdybos trečios vicepirminin 
kės jaunųjų reikalams, yra arti 
širdies. Dėkui Jonui Baltrui ir 
jo vadovaujamam rengimo 
komitetui u i puikų jaunųjų 
Vyčių programos sutvarkymą. 

Didelis ačiū Aleksui Ged 
rimui, kuris suorganizavo New 
Havcm, CT, 50-tos Lietuvos Vy
čių kuop jaunųjų kuopelę, ku 
riai dabar vadovauja Marija 
Giepel. Bernice Aviža pasisten 
ge. kad Hudson Mohawk, NY. 
136 toji kuopa taip pat suorga 
nizuotų savą jaunųjų kuopelę 
Klementina Miller iš 141 mos 
Bridgeport, CT. kuopos praneša, 
kad pradedama rūpintis jaunų 
jų veikla šioje kuopoje Dėkui 
visiems, susidomėjusiems ir pa 
dedantiems jaunųjų veikloje 

Ačiū ir piniginiai prisi 
dėjusiems prie jaunųjų veiklos. 

grupėje. Jos mokytojai sako ją 
turint visas puikios slaugės 
charakteristikas. Gailė Laverne 
Butts, Chicagos 24-tos kuopos 
narė, gauna 2,500 dolerių 
mokslo stipendiją. 

Trečiasis s t i p e n d i n i n k a s 
veikia Lietuvos Vyčiuose nuo 
1986 metų. Yra ėjęs pirmininko, 
iždininko bei protokolų sekreto 
r iaus pareigas . Mokykloje 
dalyvavo gabiųjų mokinių pro
gramoje, buvo mokykloje 
leidžiamo laikraščio redak
toriumi, priklausė National 
Honor Society, buvo abiturientų 
klasės leidinio redaktoriumi ir 
aukštesniąją mokyklą baigė an
truoju. Ją baigė 98 (iš 100) 
vidurkiu ir yra pri imtas į 
Swarthmore kolegiją. Draugai ji 
vadina ..Knight", o sporte užsi 
tarnavo „Lietuviško žaibo" 
etiketę. Baltramiejus Mykolas 
Yavorosky, Forest City. PA, 
46 tos kuopos narys, gauna 
1,000 dolerių Lietuvos Vyčių 
stipendiją. 

Stipendininke Karen Doma-
lakes yra puiki lietuvaite. J i 
įvairiai parode išskirtinus dar 
bingumo bei c h a r a k t e r i o 
bruožus. Aukštesniąją mokyklą 
baigė viena iš dešimties gabiau
siųjų mokinių Studijuos Allen-
town kolegijoje. Baka l au ro 
laipsni įsigijusi, viliasi stu
dijuoti teisę. Lietuvos Vyčiuose 
veikia nuo 1982 metų. Stovyk
lavo „Aušros" bei „Neringos" 
stovyklose. „Aušros" stovykloje 
buvo komendante. Su jaunai
siais Vyčiais šoko tautinių šokių 
šventėse, buvo įvairiose vai 
dybos pareigose, o 1986-1987 
metais buvo išrinkta jaunųjų 
kuopos pirmininke. Turi ypa 
tmgą vadoves pajėgumą or
ganizaciniame darbe Pasižy 
mejo ir lietuviškų marginių 

dažymo m e n e . F r a c k v i l l e 
144-tos kuopos na rė Karen 
Domalakes gauna 1,000 dolerių 
stipendiją. 

Viena stipendija yra ypatinga 
dėl įvairių priežasčių. J i yra 
v ienkar t inė Naujosios Anglijos 
L i e t u v o s Vyčių apyga rdos 
sk i r i ama premija Alberto Ja-
ričio p r i s imin imui pagerbti . 
Alber tas buvo mylimas šios 
a p y g a r d o s p i r m i n i n k a s ir 
stipendijų komiteto narys. O 
šios stipendijos gavėjas t ikrai 
vertas ją gauti. Jis taip pat daug 
metų y ra buvęs stipendijų komi
t e to narys . I Lietuvos Vyčius 
įstojo 1977 metais ir yra ėjęs be
veik visas savo kuopos valdybos 
pareigas. Jis kuopos bei apygar
dos veikloje yra pasižymėjęs. 
Devynis mėnesius yra tarnybos 
pask i r t a s at l ikt i interno darbą 
mokyklų sistemoje. Chicagos 
112-tos kuopos nariui Povilui 
Binkiui bus įteikta Albert Jari-
čio prisiminimui skiriama 500 
dolerių stipendija ir papildoma 
500 dolerių suma iš bendro 
valdybos iždo. 

Paskut inioj i s t ipendininkė 
y ra palyginti nauja ateivė Lie
tuvos Vyčiuose. Jau antrus 
m e t u s s tudi juoja A l b e r t u s 
M a g n u s kolegijoje. Baigusi 
kolegiją, viliasi taip pa t tęsti 
karjerą teisėje, studijuodama 
teisės mokykloje. Ji yra daly
vavusi daugelyje demonstracijų 
Lietuvos laisvės dėlei. 1990-tųjų 
metų birželio mėnesio Lietuvos 
Vyčių žurnalas „Vytis" atspaus
dino įdomų jos straipsnį „Fight 
for F reedom" . Tai Victoria 
Masto, New Haven, CT, 50-tos 
kuopos narė. J a i paskir ta 300 
dolerių premija. 

Lietuvos Vyčių stipendijų 
komite tas nuoširdžiai dėkoja 
visiems — apygardoms, kuo
poms, bei pavieniams Vyčiams 
— už paramą šiam vert ingam 
projektui. Raginame Jus ir 
tol iau remti stipendijų fondą. 

Karen Domalakes šitaip sako 
savo prašyme: „... žinau, kad ir 
toliau domėsiuos lietuviškąja 
savo kilme...". Džiaugiamės, 
kad d a b a r t i n i s s t ipend i jų 
komiteto nar ių sąstatas savo 
tarpe turi ir buvusią stipen
dininkę Nancy Kober, kuri taip 
pat „toliau domisi lietuviškąja 
ki lme". Džiaugiamės, kad ir 
praėjusiame 77-tame Visuo-
iniame Lietuvos Vyčių su 

Prez. A. Stu ^inskio paroda Detroito Dievo Apvaizdos parapijos salėje spalio 
7 d. Iš kaire-: Vytas ir Marija Petruliai, dr. Jonas ir Daina Juozevičiai ir 
dr. J. Račka iškas. 

bar t inė t u n t i n i n k ė Vida 
Meiluvienė. Paul ius Jankus 
perskaitė raštu gautus sveiki
nimus. Dalyviai ir svečiai 
dainavo prie improvizuoto 
laužo. Po vakar ienės vyko 
šokiai, grojant Rimo Kaspučio 

SKAUTIŠKOS VEIKLOS 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Detroite „Gabijos" ir „Balti
jos" skautų tuntų 40 metų 
veiklos metinės buvo paminėtos 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen- - - -
tre spalio 20 dieną. Trump* orkestrui. Minėjime dalyvavo 
programa „Baltijos" ir „Gabi- daugiau negu 200 svečių, 
jos" tuntų veiklos istoriją apibū- Vyriausios Skautininkės Ste-
dino Česlovas Anužis ir Liuda f o s Gedgaudienės pasikalbę 
Rugienienė. „Gabijos" tunto jimas su Algiu Zaparacku buvo 
steigėjos buvo P e t r o n ė l ė Perduotas „Lietuviškų Melo-
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skelbimų turirų neatsako. Skelbi 
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DR. VUAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
ĮPnKiauso Hcrty C'oss ir Chnst ligon«nerns 

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

įPirm antr . netv penki nuo 12 iki 6 v v 

Pajaujiene. Kunigunda Koda-
tienė ir Irena Kairytė. „Balti
jos" vietinmkijos steigėjas a.a. 
Vytautas Tarvainis. Vyriausia 
Skautininke Stefa Gedgaudienė 
savo sveikinimo žodyje pranešė, 
kad 8-toji Jubiliejinė stovykla 
yra planuojama Lietuvoje. 1993 
metų vasarą Lietuvių Skautų 
sąjungai minint savo 75 metų 
Jubiliejų. Skautininke ragino 
Detroito skautų vadovus toliau 
dirbti ir auklėti jaunimą vado 
vaujantis skautiška programa. 
Susikaupimo minute buvo prisi
minti mirusieji skautų tun tų 
nariai ir buvę tuntininkai bei 
vietininkai — a.a. Vytautas Tar
vainis, a a. Vytautas Bauža ir 
a.a. Antanas Banionis. Buvę 
tuntininkai ir dabartiniai tuntų 
vadovai uždegė s imbol inę 
žvakutę Minėjime dalyvavo šie 
„Baltijos" tunto buvę tunti
ninkai ar vietininkai: Vladas 

«...i.u„^ ~ . -„ -^ Simutis. Algirdas Manvydas, 
važiavime dalyvavo nemažas Leopoldas Heiningas, Česlovas 
buvusių st ipendininkų būrelis, Anužis, Jonas Asminas, Jurgis 
jų t a rp Povilas Strolia, Rita 
Zakarkai tė ir Barbora Mickū-
naitė. Viliamės, kad ateityje šie 
stipendininkai perims organiza
cijos vairą... 

Klementina Miller, 

LIETUVOS VYČIŲ 
„GINTARO" APYGARDOS 

VEIKLA 
Šių metų birželio mėnesį Šv. 

Juozapo parapi jos religinio 
auklėjimo bei kultūriniame cen
tre įvykusio „Gintaro" apygar
dos posėdžio šeimininkais buvo 
Binghamton, NY, 72-roji kuopa. 
Anksti atvykusius delegatus bei 
svečius šiltai priėmė, kavute ir 
pyragaičiais pavaišino globo
jusios kuopos nariai . 

Šv. Mišias parapijos lietu
viškais motyvais papuoštoje mo
dernioje bažnyčioje atnašavo 
k u n . M i k a l a j ū n a s . Choras 
at l iko lietuviškas giesmes, pri
ta r ian t vargonams ir kanklėms. 
Aukojimo dovanas atnešė Cen
t ro valdybos pirmininkė Ona 
Wargo. buvęs pirm. Pranas Pet 
rauskas . „Gintaro" apygardos 
pi rm. Jonas Mickūnas ir 72-ros 
kuopos narė Barbara Miller. 

Po to kul tūr iniame centre 
82 - i ems d a l y v i a m s buvo 
patiekta gardi vakarienė. 72-ros 
kuopos pirm. Mankus pasvei
k i n o s u s i r i n k u s i u s , o J. 
Mickūnas pravedė darbo posėdį 
Sekretorė Agnietė Mickūnas 
perskaitė kovo mėnesio posėdžio 
protokolą ir iždininkas Edmun
d a s C a r i t u s a t l i k o iždo 
p r a n e š i m ą 

Jurgutis. Juozas Orentas. Ša
rūnas Mingėla ir dabartinis 
tuntininkas Jaunutis Zubric-
kas. „Gabijos" buvusios tun-
tininkes - Audronė Tamuliony-
tė, Liuda Rugienienė, Dalia 
Gilvydienė, Rita Matvėkai-
tė-Kasputienė, Danguolė Jurgu-
tienė, Vida Juškiene ir da 

dijų" radijo valandėlės spalio 23 
dienos laidoje. 

A.A. STASYS JUZĖNAS 

Spalio 19 d., mirė dipl. ini. dr. 
Stasys Juzėnas, 76 m. amžiaus. 
Buvo Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir a rch i t ek tų 
sąjungos aktyvus narys. Rašė 
spaudoje ir mokytojavo „Žibu
rio" lituanistinėje mokykloje. 
Gedulingos šv. Mišios už velionį 
buvo aukojamos Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje spalio 22 d. 
Velionio pelenai bus patalpinti 
Holy Sepulchre mauzoliejuje, 
kur yra palaidota jo mama. Ve
lionis paliko brolį Vladą Juzėną, 
laidotuves tvarkė Stepanausko 
laidotuvių namai. 

ŠV. ANTANO PARAPIJA 
KVIEČIA 

Šv. Antano parapijos metinis 
piknikas — gegužinė įvyks 
sekmadienį, spalio 28 dieną, 
tuoj po šv. Mišių. Veiks virtuvė, 
bus proga išbandyti laimę įvai
riuose žaidimuose, o taip pat ir 
proga draugų tarpe smagiai pra
leisti sekmadienio popietę. 
Mašinoms bus apsauga. Detroi
to ir apy l ink ių l ietuviai 
kviečiami ir laukiami. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
jRaz. (708)246-0067; arba (704)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILOiNG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Pasaulis yra kaip scena, o 
dauguma žmonių nori užimti 
kritikų kėdes. Anonimas 

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 ir Krauiagyshų Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDvTOJAS IR CHIRURGAS 
SPtCIALYBfc - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St Tai. (70«) 422-0101 
Vdian<*>s pagal sus.tanmą 

Pirmo 3 v p p-7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trefd ožda'yid ketvd 1-3 vpp penktd 

• šeštd 9 v c -12 v p p 

6132 S. Keazte A ve.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

. DR. K. A. JUČAS 
ODOS. LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robert* Rd Hickory Hllls. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemcroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tai. (1 312) 585-2802 

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

Reikalu' esant atvažiuoju ir i namus 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

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

Palo* Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv va! 3-6 vv 

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Ctficago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory HilK. 
Tai. (708) 598-8101 
V.il pao,.Ti SVSiCsraeja 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezips >r skausmo gydymo speoai'Stas 
Sherman ligonine Elgm iL 

Tel. (708) 837-0005 
Skambinti qahma 24 vai 

teto pirm Mankus padeklama
vo Maironio „Senovės dainą". 

46 tos kuopos nariai Beatričė 
Stanis ir Mykolas Yavorsky įsi
gijo Tretįjį Lietuvos Vyčių 
laipsnį 84-tos kuopos nar ių 
Marijos ir Jerome Costello pra
šymai šiam laipsniui buvo 
priimti ir bus patenkinti spalio 
mėnesio posėdžio metu. Apeigas 
atliko ritualų komiteto pirm. 
Elena Chesko, talkinant Onai 
Challan 

Apygardos vicepirmininkė 
Elsie Kosmisky ir J. Mankus 
buvo išrinkti atstovais į 77 tąjį 
Visuotini seimą Pittsburghe. 
Metinius apygardos rengiamus 
laimėjimus, vienintelį iždui pa 
didinti vajų, organizuoja 
143-čios kuopos nariai Leonas 
Butsavage ir O. Challan. Apy 
gardą išreiškė New Yorko 
atstovui Tonko ir Pennsylvani 
jos atstovui Lucyk padėką už jų 
pasitarnavimą Lietuvos laisvės 
labui savų valstijų atstovų 
rūmuose. 

Po posėdžio, dalyviai pasi 
vaišino šaltais patiekalais. Buvo 
išreikšta padėka šeimininkei 

Ki t i apygardos 72-rai kuopai. Kitą posėdį pra 
valdybos nariai bei komitetų 
pirmininkai taip pat pateikė 
pranešimus. Kultūrinio komi 

ves Lehigh Valley 63-čioji 
kuopa 
Verte Aleks. Pakalniškis , Jr. 

tSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS 
LIETUVOJE 

Sekmadienį, lapkričio 4 dieną, 
tuoj to šv. Mišių Šv. Antano 
parapijos patalpose bus trumpi 
kun. Walter Stanevičius ir 
Lietuvos Vyčių Garbės nario 
Robert Boris pranešimai apie jų 
viešnagę Lietuvoje. Pranešimai 
bus pailiustruoti vaizdajuoste, 
filmuota Robert Boris šios 
kelionės me tu . Visuomenė 
kviečiama popietėje dalyvauti. 

MIRTIES DEŠIMTMEČIO 
SUKAKTIS 

Lapkričio 1 dieną sueis 10 me
tų nuo mirties Detroito lietuvių 
teatro režisieriaus ir aktoriaus 
Justino Pusdešrio. Velionis savo 
didelę gyvenimo dalį buvo pa
šventęs lietuviškiems kultūri
niams darbams. Vaidino ir reži
savo vaidinimus, o taip pat 
talkino ir kituose kultūriniuose 
renginiuose. Detroite buvo 
sukūręs teatrinį būrelį „Alka". 
Režisavo ir pastatė muzikinį 
veikalą „Sekminių vainikas". 
Jo dešimties metų mirties 
sukaktį mini žmona Ona Pus-
dešrienė,- sūnūs Donatas ir 
Linas, dukros Jūrate ir Audronė 
ir jų šeimos. 

Im 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Cicero 

Kasd'en i ik-. 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 ; veikia 24 vai | 
Valandos pagal susitanmą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 95 St. 
Oak L a w n , IL 60453-2533 

T e l . 708-636-3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTLl GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

T e l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KUDtKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

Kabineto tai. (1-312)737-1168: 
Rezid. (708)385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai anf 1 4 v p p r ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VV 71st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie 4ustin) 

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 

6-9. antr 12-6. penkt 10-12. 16 

Kab. tai. (1-312) 471-3300. 
Raz. (708) 442.6207 

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

7722 S. Kedzie Ava.. 
Chicago. UI 60652 

Pirm arrtr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

A R A S ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center 

Napervllle Campu* 
1020 E. Ogden Ave.. Suite 310. 

NaparvIHa IL 60563 
Tai. 1 708 5270090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai pirm anf ketv r penkt 3-i 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Brangstant alyvai, ieškomas 
™ • • — • ' • ' • • . . - • • • m 

PAKAITALAS 
GAZOLINUI 

Konfliktui Artimuosiuose Ry
tuose greitai neišsisprendžiant, 
alyvos kompanijų investatoriai 
vis vien neskiria pinigų naujų 
alyvos šaltinių ieškojimui Šiau
rės Amerikoje. Jie skaudžiai 
nusidegino 1970 dešimtmety, 
kai pirmąkart arabai pakėlė 
alyvos kainas. Tada daugelis 
investatorių prarado pinigus, 
investavę į geologinius tyrimus 
naujų šulinių statybai, kai im-

Kitas automobilių kuro pakai
talas yra elektra. Kol alyva pigi, 
elektrinių automobilių paklau
sos nebus. Ir nors metanolis ir 
KND yra stipresnės konku
ren tės , pakeičiant gazoliną 
kylant alyvos kainoms, sujudo 
ir elektros propaguotojai. Angli
joje j a u yra naudojami elektri
niai vežimai pienui po miestą iš
vežioti. Pietinėje Kalifornijoje 
valdiškos įmonės planuoja dalį 

LIETUVOS MOKYKLA 
Ar gali Amerikos mokyklos patirtimi pasinaudoti? 

portuota alyva vėl nupigo. Tad savo automobilių pakeisti elek-
dabar vėl susidomėta pakaitalu 
alyvai. 

Nors bendrai Amerikos pra 
monėje galioja dėsnis — pasiūla 
seka paklausą, yra buvę ir at
virkščiai: paklausa iškilo, atsi
radus pasiūlai, būtent: pirmie
ji automobiliai buvo gaminami 
ir perkami, dar nepasklidus ga
zolino stotims po visą kraštą, 
pasitikint, kad netrukus bus 
galima visur gazolino nusi
pirkti. Panašiai šiandien pra
dėta statyti kompresuotų na
tūralių dujų (KND) parduotu
ves, nors nedaug yra mašinų, 
kurioms jų reikia. Rugsėjo 
mėnesį Pacific Gas & Electric 
kompanija Colorado valstijoje 
atidarė antrąją savo numato
mų septynių stočių, tiekti kom-
presuotas na tū ra l i a s dujas 
automobiliams varyti . Tiki
masi, kad iš šios pasiūlos išaugs 
didelė paklausa, nes natūralios 
dujos yra labai pigus ir labai 
švariai degantis kuras. 

1986 m. visose JAV-ėse buvo 
tik trylika viešai prieinamų sto 
čių, kur buvo galima „prisipilti" 
KND. Pernai miestuose jau vei
kė 50 tokių viešų stočių, o pri
vačios įmonės jų turėjo jau 300. 
Daugiausia jų operuoja vals
tybinės energijos tiekimo įmo
nės. Š.m. spalio mėn. San Diego 
Gas & Electric pranešė suda
riusi sutartį su Unocal alyvos 
kompanija tiekti KND. Viena 
įmonė Denver, CO, turi dvi 
tokias stotis ir dešimties vietų 
automobilių dirbtuvę, kurioje 
gazoliną naudojantys automo
biliai yra perdirbami į KND 
naudojančius. Ši įmonė taip pat 
tiekia dujas dviems Amoco 
stotims, kuriose galima tuos au
tomobilius prisipildyti. 

JAV Kongreso Technikos ver
tinimo įstaigos darbutojas Steve 
Plotkin pareiškė: „Tai labai 
drąsus jų žingsnis. Šiuo momen
tu jie tą daro labiau dėl simbo
linės svarbos, negu komercinės, 
nes .šis momentas' gali užsi
tęsti dar 50 metų". Tiesa, tokie 
automobiliai yra gamtosau
gininku svajonė — jie gamina 
90% mažiau anglies monoksido 
ir 65% mažiau kitų, ozoną 
gaminančių teršėjų. Bet. anot 
Plotkin. Amerikoje tuo tarpu 
tėra tik 30.000 tokių mašinų, 
tuo tarpu kai Italijoje jų jau yra 
300.000 KND naudojančios 
mašinos nėra masiniai gamina
mos, o jų perdirbimas apsimoka 
tik toms. kurios ypatingai daug 
mylių išvažinėja. Gi vienu duju 
pasipildymu galima išvažinėti 
tik 200 mylių. 

KND propaguotojai pripažįs
ta, kad reikės daug pastangų 
sukurti paklausą tam kurui. 
Natūrai Fuels Corp. savininkas 
iki 1991 m. tikisi turėti 12 KND 
stočių. Po to, kai Irakas už
puolė Kuwaitą, patrigubėjo 
skambinimai, teiraujantis apie 
automobilių perdirbimą, kad ga 
lėtų naudoti KND. Kaina: 2.000 
dol. ir į mašinos bagažinę yra 
patalpinamas nedidelis tankas 
dujoms, maždaug tokio dydžio, 
kaip povandeninių narų. 

Norint padidinti šio kuro 
pareikalavimą. KND tiekiančių 
firmų konsortiumas sudėjo mili 
jono dolerių pnmokėjimą Gene
ral Motors kompanijai, kad ji 
ateinančiais metais pagamintų 
1,000 tokių mašinų. 

t ra varomais. Bet stambiausias 
projektas šiuo metu yra vys
tomas General Motors automo
bilių gamybos įmonėje. 1990 de
šimtmečio vidury jie numato į 
r inką išleisti kompaktišką, 
sprausminės išvaizdos elektrinį 
automobil į , pavadintą „Im-
pact". 

GM pirmininkas Robert Stem-
pel neseniai pranešė, kad „Im-
pact" vystymas dabar jau yra 
skubinamas, nustebus jam pa
rodytu dideliu susidomėjimu 
praėjusį sausio mėnesį, kai jo 
prototipas buvo išstatytas Los 
Angeles auto parodoje. „Im-
pact", anot jį suprojektavusių 
inžinierių, nugali kelias iki šiol 
neįveiktas technines kliūtis, 
būtent : Impact gali išvystyti 
greitį nuo nulio iki 60 mylių per 
valandą per mažiau kaip aštuo
nias sekundes, kas yra greičiau, 
negu Mazda Miata sportinė 
mašina. 

Tačiau Impact tebeturi kitus 
elektros t rūkumus, pvz. bateri
jos energijos talpa yra t ik dalis 
to, ką talpina gazolinas. Galione 
gazolino telpa apie 120,000 BTU 
energijos, o panašaus svorio ba
terija talpina tik dešimtadalį to. 
Nors šiuo metu vyksta ban
dymai su įvairių kitų formų'ba-
terijomis, prakt iškiausia te
belieka įprastoji švino-rūgšties 
baterija. Impact automobilyje jų 
yra 32, nes anot GM aplink
raščio, , j a s yra lengviau pigiai, 
masiškai gaminti". 

Tos baterijos veiks 24.000 
mylių, tad skaičiuojant pakro
vimo, baterijų keitimo ir ki tas 
kainas, energijos kaina šiai ma
šinai bus dvigubai t iek. kiek 
gazol inu varomai maš ina i . 
Tačiau jei alyvos kainos kils 
kaip ligšiol ir jei Kongresas 
apmokes t ins gazoliną, ka ip 
ket ina , tas santykis ne t rukus 
gali apsiversti. 

Tačiau net ir pabrangus ga
zolino kainai, liks kitos kliūtys. 
Impact tegali nuvažiuoti 125 
mylias vienu elektros pakro
vimu, kas yra tik pusę to, ką 
gali t ankas gazolino. Be to, net 
ir geriausių baterijų krovimas 
t runka kelias valandas. 

Daugiau vilties teikia hibri
das — dizelinis-elektrinis varik
lis, k u r i a m e veikia vienas 
gazolinu varomas motoras ir 
keturi elektriniai. Gazolinu va
romasis yra mažas, labai greitai 
einantis , dviejų mostų moto
r i u k a s , ga l in t i s va r to t i i r 
metanolį. Tačiau šis motoriukas 
b ū t ų p r i j ung t a s ne p r i e 
transmisijos, o prie elektros 
generatoriaus, kuris gamintų 
e l e k t r ą k e t u r i e m s e lek t r i 
niams motoriukams, kurių po 
vieną at i tenka kiekvienam au
tomobilio ratui . Tai gerokai pa
didintu elektrinių mašinų gali
mą išvažiuoti tolį, jų deginamo 
kuro švarumą ir taupumą 

Bus įdomu stebėti, kaip toliau 
rutuliosis alternatyvių energijos 
šaltinių pažanga. Šiandien kli
ma tas energijai gaunamai iš 
alyvos jau yra skirtingas, negu 
1970 dešimtmety. Net ir jei aly
vos kaina vėl nukristų, rūpestis 
gamtos apsauga yra tiek padi
dėjęs, kad alyva ilgainiui taps 
n e p a g e i d a u j a m a s energi jos 
šaltinis. 

a .e . 

Neseniai čia lankėsi Lietuvos 
švietimo ir kultūros ministras 
Darius Kuolys. „Draugo" kores
pondentas apie jo lankymąsi 
t a ip rašė ; „Jis (ministras) 
nurodė, kad vienas iš jo kelionės 
t iks lų y ra susipažint i su 
Amerikos mokymo sistema. 
Mums, žinantiems Amerikos 
mokymo sistemą, tokia motyva
cija atrodo labai ner imta" 
(„Draugas, 1990.IX.21,6 p.) Ar 
vertėjo mūsų ministro pastan
gas nuneigt i , užuot j a m 
patalkinus? 

Tiesa, buv. JAV švietimo sek
retorius Bennett viešai kėlė šio 
krašto švietimo trūkumus, o L. 
Cavazos, dabar vadovaująs JAV 
švietimui, laiko aliarmuojančiu 
dalyku, kad daugiau kaip 4 
milijonai JAV jaunuolių nėra 
baigę aukštesniosios mokyklos. 
Ir Europoje laikoma aliarmuo
jančiu faktu, kad ten kas dvi
dešimtas asmuo dar nemoka 
skaityti ir rašyti (plg. Encycl. 
Britannica, Book of the year. 
1989). Tačiau nei vienur, nei ki
tur nenuneigiamas visas švie
timas a r jo sistema. 

Norint kalbėti apie JAV švie
timą, reikia pažiūrėti į skaičius, 
statistikas. 1987 m., JAV aukš
tesn iąs ias mokyklas baigė 
73.1%, o 26.9% išstojo nebaigę 
(didžiausią nuošimtį čia sudaro 
ispanai ir juodžiai, o mažiausių 
— iš Azijos atvykę). Kokia link 
mė? Per pastaruosius 10 metų 
išstojusiųjų (dropouts) nuošimtis 
mažėjo, o stojančių į universi
tetus ir kolegijas nuošimtis 
didėjo: 1978 m. 50*5 baigusiųjų 
aukštesniąsias mokyklas įstojo 
į universitetus ir kolegijas, o 
1988 - 59%. atseit, jau didžioji 
dalis. Taip pat didžioji dalis 
įstojusių į universitetus nusi-
stato siekti aukštesnių aka 
deminių laipsnių. JAV universi
tetų lygis yra aukštas. 

Dabartinis JAV prezidentas 
G. Bush pasiryžo būti „švietimo 
prezidentu" ir su valstijų gu
bernator ia is svars tė , k a i p 
pake l t i mokyklų lygį ir 
sumažinti iš mokyklų išsto-
jančiųjų skaičių. Keliamas 
mokytojų paruošimo lygis, pa-
griežtinami reikalavimai, o no
rintiems šiai profesijai ruoštis 
nustatomas minimalus išeito 
mokslo pažymių vidurkis. Da 
r a n t a t ranką ir d id inant 
reikalavimus, keliami ir atly
ginimai: per paskut inius 5 
metus j ie pakelti 31%. 

JAV mokyklos trūkumais ma
tematikos, tiksliųjų mokslų ir 
svetimųjų kalbų mokyme pra
dėta ypatingu būdu rūpintis 
nuo 1955 m. Lygiui kelti Kong 
resas per keliolika metų spe-

J O N A S KAVALIŪNAS 

cialiu NDEA aktu skyrė dideles 
lėšas, o universitetai vykdė 
tyr imus ir organizavo matema
tikos, tiksliųjų mokslų ir sve
timųjų kalbų vasarinius in
st i tutus nuo 6 ligi 10 savaičių 
mokytojams tobulintis bei refor 
moms vykdyti. 

Svetimųjų kalbų institutai 
vyko JAV universitetuose ir 
užsienio kraštuose, kur ati
t inkama kalba kalbama. (Man, 
pvz., dėstančiam vokiečių kalbą, 
teko dalyvauti tokiuose ins
titutuose Amerikoje ir Vokie
tijoje). Institutuose buvo gili
namos kalb< > ir literatūros 
žinios, analizuojami įvairūs 
metodai ir aptariami vadovėliai. 
Kalbos mokyme pasukta nauja 
l inkme — pirmiausia kalbėti ir 
t ik po to skaityti ir rašyti . Šiuo 
metodu, vad audio-lingual, 
parengti naųj. vadovėliai, įreng
tos laboratorijos. Vėliau jas pra
dėjo pavaduot; magnetofonai, o 
r eng ian t naujas vadovėlių 
laidas, šalia naujojo metodo pra
dėta vėl vartoti ir tradicinį 
metodą ir tok u būdu naudoti 
vieną ir kitą. kur kas tinka 
miau. Apskrita;, parengta daug 
gerų vadovėliu, ir mokyklos turi 
iš ko pasirinkti. 

Ar Lietuvi- mokykla gali 
Amerikos m< yklos patirtimi 
pasinaudoti? Lyginant sve
timųjų kalbų mokymą Ameri
koje ir Lietuvoje nepriklau
somybės metius bei šiuo metu, 
kiek iš spaudi - bei asmeniškai 
t enka patirti, reikia manyti. 
kad gali. Teki nepriklausomoj 
Lietuvoj vokiečių kalbos 
mokytis, o vėliau ir tąją kalbą 
mokyti Lietuvos gimnazijose ir 
Amerikos aukš tesn ios iose 
mokyklose Mokin ia i , jų 
gabumai panašūs. Bet pats 
mokymas čia žymiai intensy
vesnis . Per mokslo metus 
daugiau pasiekiama. Savo, 
žinoma, čia daro 5 pamokos 
savaitėje , puikiai paruošt i 
vadovėliai, pratimų knygos, 
žu rna l iuka i ir va izdinės 
priemonės: plokštelės, magneto
fono juostelės, filmai, skaidrės, 
t ransparentai , s ieniniai pa
veiksla i . Nereta gal imybė 
mokytojams ir mok in i ams 
lankytis vasaros metu Vokie
tijoj, Prancūzijoj, Ispanijoj. Mek
sikoj ir tenai tiesiog patirti 
kalba, mokykloj dėstomą 

Cia populiari nauja linkmė — 
audio-lingual metodu mokyti 
pirmiausia kalbėti ir tik po to 
skaityti ir rašyti. Ši linkmė bei 
jos vadovėliai verti ir Lietuvos 
mokyklos dėmesio, kai san

tykiai su Vakarais gausėja ir 
didėja reikalas mokėti, pvz., 
angliškai, vokiškai, prancūziš
kai ne tik skaityti ar parašyti, 
bet ir susikalbėti. 

Lietuvos mokyklai tiesiant 
naujus kelius, būtų pravartu 
susipažinti ir apskri tai su 
Amerikos svetimųjų kalbų 
mokymu, jo tikslais, apimtimi, 
metodais, priemonėmis, moky
tojų konferencijomis, kurios čia 
kas rudenį visame krašte vyks
ta. Susipažinti nereiškia kopi
juoti, o žiūrėti, ar ir kas galima 
pritaikyti savoje situacijoje. 
Kai, pvz., 1967 m. pradėjome 
rengti Dainavoje Mokytojų 
studijų savaites, naudojomės 
Amerikos NDEA ins t i tu tų 
patirtimi, bet darėme savaip: 
svarstėme savo aktualiąsias li
tuanistinio švietimo problemas, 
metodus, mokslo priemones ir 
darėme tai koncentruotu būdu 
per vieną savaitę, o ne per 6, 8 
ar 10 savaičių, kaip NDEA 
institutai, nes l i tuanistinių 
mokyklų mokytojai paprastai ir 
vasaros metu dirba įmonėse ar 
įstaigose. Šios studijų savaitės 
visai pasiteisino ir tapo tra
dicija, kuri ligi šiolei tęsiasi. 
Darant konferencijas mokslo 
metų savaitgaliais, tenka jų 
apimtį aiškiai apriboti. 

Labai ak tua lus Lietuvoje 
mokslo priemonių reikalas. 
Čionai, Amerikoje, mokytojas, 
parengęs kurią nors medžiagą, 
konspektą a r testą, gali 
mokykloje lengvai pasidauginti 
ir tuojau pat mokiniams iš
dalyti. O Lietuvoje, kaip iš 
ministro D. Kuolio patyrėme, 
mokytojai, parengę konspektus, 
turi klasėje diktuoti. „Trukdosi 
darbas, sugaištama daug laiko" 
(„Darbininkas", 1990. nr. 37. 1 
p.). Arba vėl projekcijos apara 
tai (overhead projectors). Labai 
paveiki, laiką taupanti prie
monė ir. palyginti nelabai 
brangi. Kokia didelė parama 
būtų Lietuvos mokykloms, jei, 
pvz.. Lietuvių Bendruomenė, 
paskelbusi vajų. galėtų parū
pinti joms tokių elementarių 
pagalbinių priemonių, kaip dau
ginimo ir projekcijos aparatų, 
magnetofonų ir kt. 

KELIOS MINTYS 
ATKURIANT 

VIENSĖDIJAS 
LIETUVOJE 

JUOZAS VALIŪNAS 

BEDARBIAI 

Illinois valstijoje bedarbių pa
šalpą gauna 395,000, bet jau tas 
skaičius sumažėjęs dviem tūks
tančiais. 

90 MIL. BUTAMS 

Chicagos pigesnių butų vady
ba gavo 90 mil. dol. paramos iš 
federalinio iždo 

Pateko man į rankas atgims
tančios Lietuvos ,,Ūkininko 
patarėjas". Koks man didelis 
džiaugsmas. Reiškia. Lietuvoje 
jau įteisinami ūkininkai, nors 
prieš 50 metų jie buvo pasmerk
ti išnaikinimui kolektyvizmo 
hidros ir daug tūkstančių ge
riausių ūkininkų paguldė savo 
galvas neišmatuojamuose Sibi
ro plotuose. 

Subankrutavo kolektyvizmo 
sistema ir vėl grįžtama prie in
dividualaus bei privataus ūki
ninkavimo. Be atodairos išnai
kinti puikūs Lietuvos vienkie
miai ir jos gyventojai ūkininkai. 
Per tuos 50 m. komunistinio šei
mininkavimo išaugo miestai ir 
įjuos suvažiavo iš kaimų mūsų 
jaunimas, ieškodamas pato
gesnio ir lengvesnio gyvenimo. 
Dabar kyla milžiniška pro
blema, kaip bent dalį to jaunimo 
grąžinti į kaimą, nes kaip pa 
versi tuos kolūkius į vienkie
mius be jaunimo. Nors dabar 
Lietuvoje dar yra 30% kaime 
gyvenančių, bet jų dauguma jau 
vyresnio amžiaus. 

Jei kokiu nors beveik ste
buklingu būdu, ypač, jei atsiras
tų maisto trūkumas mieste ir 
nedarbas, tuomet kad ir sumies-
čionėję gal eitų į žemės ūkį, 
ieškodami pas tovaus pra
gyvenimo. Tačiau ir su tuo dar 
iškils daug techniškų problemų 
ir pagaliau, su kokiu žemės 
plotu pradėti ūk in inkau t i . 
Gal ir teisingai numatytas 
minimalus naujai sukuriamu 
nauju ūkiu 10 ha plotas, bet juk 
nelygi žemės kokybė ir jos pa
dėtis. Girdėti, kad latviams lei
džia skilti į mažesnius ūkius 
negu 10 ha plotas, gal jie turi 
kokį realų pagrindą tai daryti. 
Kitas klausimas, ar įmanoma 
sukurti naujus ūkius,pritaikant 
senus ūkininkavimo būdus, 
kaip tas buvo prieš 1940 m., gal 
bent dalinai bus sukuriami 
dideli ūkiai, kaip tai yra JAV. 
Juk vien mechanizavimas pa 
keičia ūkininkavimo būdą, kur 
reikalinga traukiamoji jėga ar
klio ar traktoriaus, kuri remsis 
naujuose vienkiemiuose. Arklių 
nedaug beliko. Nelengva bus su 
žemės ūkio inventoriaus įsi
gijimu ir pritaikymu priva
čiame ūkininkavime. Bet čia į 
pagalbą gali ateiti kolūkiai, 
nors jų gyvenimas, koks buvo 
iki šiol, pasmerktas. Reiktų kur 

ti žemės ūkio mašinų naudojimo 
punktus ir palengvinti finan
siškai t iems a tg imstanč ios 
Lietuvos naujakuriams. 

Man prisimena tie laikai 19 
šimtmetyje, kai už lietuviškos 
knygos leidimą buvo tremiami 
išt isai visi ka ima i . Buvo 
pasiūlyta t ok ius l i e t u v i ų 
kaimus persikelti ben- 200 km 
nuo Lietuvos i Baltgudiją — 
Vitebsko. Mogilevo gubernijas, 
kur jiems buvo parduodamas 
koks susibankrotavęs dvaras 
už ketvirtadalį kainos. Tie trem
tiniai ūkininkai ten nuvažiavę 
su savo gyvuliais ir žemės ūkio 
įrankiais, bendromis jėgomis 
pradėjo atstatyti žemės ūkį. Iš 
pradžių, vasaros dienomis jie 
dirbo laukuose, o vakarais kirs
davo miškus, kad parūpintų 
medžiagą trobesiams. O vėliau 
iš tokio bendro kooperatyvinio 
ūkininkavimo perėjo į pavienį 
ūkininkavimą 

Man kyla mintis, ar koopera 
tinis ūkininkavimo būdas, kaip 
pereinamoji stadija nebūtų 
galima pritaikyti dabartinėje 
Lietuvoje. Kaip ir ar įmanoma 
paversti kolūkius ir valsty
binius ūkius į kooperatinius 
ūkius. Dažnai ieškoma ūkinin
kavimo pavyzdžių Skandinavi
joje, Olandijoje ar kitur. Reikėtų 
pažvelgti į Lenkiją. Ten yra pa 
vieniai ūkiai, kolektyviniai ir 
berods kooperatyviniai ūkiai. 
Patyrimas ten esamos padėties, 
kaip ir kas daroma, gal geri pa
vyzdžiai palengvintų ir pagrei
tintų pereiti į vienkiemius nau
jiems žemės ūkio entuziastams 
Lietuvoje. Kooperatyvinių ūkių 
yra ir Izraelyje. 

Ir vis del to tik svarbiausias 
klausimas lieka naujas ūki
ninkas, kaip sugrąžinti bent 
dalį sumiesčionėjusio jaunimo į 
kaimą. Kas kita buvo prieš 1940 
m., kai nuo vaikystės nauja kar
ta priprasdavo prie kaimo gana 
nelengvo gyvenimo sąlygų. 
Kaip atsisakyti nuo visokių 
miesto linksmybių ir pereiti iš 8 
vai. darbo dienos į darbą nuo 
ryto iki vėlyvo vakaro? Padėtį 
apsunkina ir alkoholizmas su 
savo visomis pasekmėmis. Bet 
argi visų alkoholikų vaikai yra 
puspročiai, ir baudžiavos laikais 
dvarininkai priverstinai pa
reikalavo gerti jų bravoruose 
gaminamą degtinę. Ar atsiras 
dabar naujas Valančius masi-

(Nukelta į 4 psl.) 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė per p e n i u s kon t inen tus 

STASYS DALIUS 

Rio de J a n e i r o 

Pakilom Brazilijos link geroje nuotaik"-, bet 
daugelis turėjo slogą, nes iš šalto Kanados oro paikom 
į tropikinį klimatą ir šaldomus viešbučio kamb irius, 
kurie prie to prisidėjo. Tai dabar lėktuve gird' * i tik 
čiaudėjimas ir kranksėjimas. Man irgi nosis užgulusi, 
kad sunku kvėpuoti. Brazilijos Rio pasiekiame p Šešių 
valandų skridimo,padarę 2,640 mylias. Kol iš aerouos
to atvykstam į Oton Palace viešbutį ir kol g; -ome 
kambarius, jau buvo po vidurnakčio. Lėktuvu pra
dedant nusileisti žemyn pradėjo vėl nežm<>r škai 
skaudėti ausis, kad vos galėjau iškentėti belauk'', imas 
nusileidimo. Lėktuvui beriedant nusileidi m" taku 
skausmas pradingo, bet jau pradėjau bijot kitų 
nusileidimų į k i tas kelionės vietas. 

Ryte pakilus, pirmiausia pasiskundžiau -Javo 
negalia grupės vadovei Joan, kuri patarė kreip' ; pas 
daktarę. Mat mūsų keliauninkų grupė turi of ialų 
daktarą, kuris rūpinasi keleivių sveikata ! čiau 
sunkiai galėjau daktarę pagauti tiek buvo užimt iso-
kiom negerovėm besiskundžiančių. Priėjęs gava ?erą 
pa ta r imą kramty t i k r a m t o m ą gumą ir r ies 
n u s i l e i d ž i a n t n n « i cnononcH-i r»irS4oic Vo/f „, .;~.» 

Ir tikrai vėliau taip elgiantis visi skausmai dingo 
nepasikartodami, nes nosies kanalas buvo slogos 
užblokuotas. 

Po pusryčių turistinis autobusas su dideliais 
langais paima mus miesto apžiūrėjimui ir kelionei iki 
pagarsėjusios Kristaus statulos. Prieš keletą metų 
aš čia buvau lankęsis, bet kalnų traukinėliu važia
vimas aukštyn per tankiai žalumynais ir medžiais 
apaugusias pašlaites vis tiek malonus, teikiąs gražius 
aplinkos vaizdus. 

Corcovado kalnas, ant kurio stovi Kristaus statula, 
yra 2400 pėdų aukščio, o pati statula dar turi 124 pėdas 
aukščio. Traukinėlis nepriveža iki Kristaus statulos, 
dar reikia kopti aukštyn cementiniais laiptais, kurie 
sudaro 224 pakopas. Tačiau palengva lipant aukštyn 
nepabosta.nes, stabtelėjus ir pažvelgus žemyn, akys 
ganosi puikiais miesto vaizdais su jo paplūdimiais. O 
laiptu šonuose išsistačiusios įvairios suvenyrų 
krautuvėlės ir restoranai. Laiptais nepertraukiamai 
plūsta srautas žmonių į abi puses. Daugybė žmonių 
lanko Kristaus statulą. Pasiekę statulos papėdę daro 
nuotraukas sustoję prie jos ir atokiau paėję fotografuoja 
Kristaus statulą, kuri, išskėtusi rankas, tarsi laimina 
Rio de Janeiro miestą. 

Apžiūrėję statulą ir pasižvalgę į po kojomis išsiplė
tusi miestą, tuo pačiu traukinėliu nudardam žemyn. 
Laukiantieji autobusai paima į savo globą.nuveždami 
į paplūdimius; Čia nesustojam tik pravažiuojame pro 
garsų Copacabana paplūdimį, netoli pro tuneli pralin 
dus ir kitą Ipanema paplūdimį, kur ant gelsvo smėlio 
daug poilsiautojų guli prieš saulę ir maudosi, daug 
žaidžia futbolu. Ypatingai garsus keletą mylių nusi-

dienomis, ypač savaitgaliais, yra labai mėgstamas, kur 
tūkstančiai žmonių susirenka. 

Pietus valgome geram.pagarsintam restorane, kur 
gauname įvairios mėsos keptos ant žarijų. Po pietų at
vykome iki labai moderniškos statybos katedros, 
turinčios piramidės stilių. Viduje keturi didžiuliai 
langai spalvoto stiklo, šiaip nieko daug nepasižymi tik. 
kad dižiulėje erdvėje sakoma telpa 25,000 žmonių. 
Mums neatrodė įspūdinga, visai nepanaši į bažnyčią. 
Prie katedros tolėliau tokia pat moderniška varpinė 
atvirais šonais, kur kabo bent šeši įvairaus dydžio var
pai. Diena pasitaikė saulėta, tad bevaikščiojant aplink 
katedrą saulė negailestingai kaitino ir temperatūra 
siekė 28 C. 

Vakare naktiniame klube stebėjome kabaret inę 
programą. Tai daugiau tautiniais šokiais pagrįsta pro
grama su labai turtingais ir spalvingais drabužiais. 
Didelė grupe šoko ir dainavo su triukšminga orkestro 
palyda. Jaunos ir gražios moterys atliko beveik į baletą 
panašią programą. Dainose ir šokiuose buvo pavaiz
duoti Brazilijos istoriniai laikotarpiai. į kuriuos turėjo 
įtakos Portugalija ir jos kalba. Pabaigoje iškalbingas 
pranešėjas įtraukė publiką iš (vairių tautybių.) dainas 
ir šokius iškviesdamas i sceną parodyti savo suge
bėjimus. Reikia stebėtis, kiek atsirado iš kitų valsty
bių turistų, kurie lipo į sceną savo dainai ar šokiui pa
demonstruoti. O pranešėjas nuostabiai sugebėjo bent 
dešimčia kalbų kreiptis į žiūrovus. Visa programa 
užtruko daugiau kaip pusantros valandos. J viešbuti 
grįžom jau gan vėlai. 

(Bus daucriau) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Ma. 

LIETUVIŠKŲ DIRBINIŲ 
P A R O D Ė L Ė 

Teresė Miliauskaitė iš Marl-
boro. ir Louise Comeau (Letus-
key) iš Medway, suruošė lietu
viškų dirbinių meno parodėlę 
Medway miestelio (prie Bostono) 
bibliotekoje. Išs tatyta: lėlės 
tautiniais drabužiais, įvairūs 
gintaro dirbiniai, medžio droži
niai, lino staltiesės, rankšluos
čiai, margučiai ir kitos puoš
menos. Šalia eksponatų ir 
įvairios knygos anglų kalba 
apie L ie tuvos istoriją bei 
knygos su maisto paruošimo 
receptais. Parodėlė bus visą 
spalio mėn. Amerikiečiai labai 
domisi šia parodėle. Rugsėjo 28 
d. Marlboro ,,Enterprise/Hud-
son Daily Sun" aprašė parodėlę 
ir to laikraščio reporteris turėjo 
pasikalbėjimą su parodėlės ini
ciatorėmis. T. Mil iauskai tė 
l a ik raš t in inką supažindino 
plačiau su Lietuva ir jos var
gais, stengiantis išsivaduoti iš 
Gorbačiovo replių. 

MAIRONIO P A R K O 
D R A U G I J O S ŠVENTĖ 

Rugsėjo 30 d. už visus gyvus 
ir mirusius Lietuvių Labdaros 
Maironio P a r k o draugi jos 
narius-es Sv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje klebonas kun. V. 
Parulis. MIC, aukojo šv. Mišias 
ir pasakė pamokslą. Įspūdingai 
giedojo parapijos choras ir solo 
viešnia iš Lietuvos. Chorui 
vadovauja vargonin inkė O. 
Valinskienė. 1 vai. p.p. draugija 
Maironio Parke savo nariams 
nemokamai, o svečiams labai 
žema kaina patiekė pietus į ku
riuos p r i s i r i nko a r t i 500 
asmenų. Užpildė parko sales. 

Būtų labai džiuginantis reiš
kinys, jei nors du trečdalius šių 
žmonių matytume ir kituose 
renginiuose, deja. daugelį jų ma
tome tik kartą per metus šios 
draugijos šventėje, kur per 
pietus gali valgyti kiek širdis 
trokšta, ir gaunama bilietėliai 
už kuriuos veltui duodami 
„vaistai" troškuliui numalšinti. 

Buvo atvykę ir miesto bur
mistras J. Levy, miesto valdžios 
atstovas T. Early. Massachu-
setts valstijos seimo atstovas W. 
Glodis. J i e visi t r u m p a i 
pakalbėjo. 

Maldą prieš vaišes sukalbėjo 
klebonas kun. V. Parulis, MIC. 
Dalyvavo ir parapijos asistentas 
kun. J. Petrauskas. MIC. Auš
ros Vartų parapijos klebonas 
kun. A. Volungis ir svečis kun. 
A. Yankauskas. 

Šokiams grojo puikus vieno 
žmogaus orkestras, o jis t ikrai 
reikalingas, nes po tokių vaišių 

ir tiek daug pnsivalgius būtina 
kojas pamiklinti. 

Draugijai jau daugelį metų 
s u m a n i a i vadovauja p i rm 
Kazys Adomavičius. 

MINĖSIME LIETUVOS 
K A R I U O M E N Ė S ŠVENTĘ 

Lapkričio 25 d., sekmadienį, 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa ir skautai.-ės ruošia 
Lietuvos kariuomenes šventės 
minėjimą. 

10 vai. ryto uniformuoti šau
liai ir skautai su vėliavomis or
ganizuotai dalyvaus šv. Mišiose 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje. Po Mišių vyks trumpos žu
vusių pagerbimo iškilmės prie 
paminklo šventoriuje. 

3 vai. p.p. Maironio Parko 
patalpose minėjimas: paskaita 
ir vaizdajuostė „Nepriklau
somos Lietuvos P a v a s a r i s 
1990". Labai įdomi ir jaudi
nant i , nes apima ne tik Nepri 
klausomybes laikotarpį, bet 
blokadą ir kt. Po minėjimo sesės 
šaulės visus dalyvius pavaišins 
kavute ir užkandėliais. 

Rengėjai kviečia visus skirti 
minėtą sekmadienį pagerbimui 
žuvusių karių, šaulių, parti
zanų, o jų žuvo labai daug 
kovose dėl Lietuvos laisvės ne 
t ik per pirmąjį, bet ir antrąjį 
pasaulinį karą bei partizaninėse 
kovose prieš sovietinę okupa 
ciją. Dalyvaukime pamaldose, 
minėjime ir prisiminkime juos 
visus. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

STANKUS 
(708)425-7161 

RE/MAX GREIT 
REAI.TORS PARDUODA 

RIMAS L 
(312)586-5959 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią staiga prašome 
paminėti, kad esate arba.norite Pūti 
Rimo Stankau* Klientais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

G3 MLS KOMPIUTERIŲ 
paca'Ca yame PIBKTI a' PARDUOTI 
NAMĄ "veaie ' pr iešėse uose Saž.-
nrtga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
SE-.-3ACE °£ALTORS 

INCOUB TAX ~ INSURANCE 
• 3 «.E2Z:t 

778-2233 

Lietuvos užsienio reik. ministeris Algirdas Saudargas su „Draugo" administracijos pareigūnėmis. 
Iš kairės, skelbimų skvnaus vedėja Nijolė L'žubalienė. A. Saudargas ir sol. Dana Stankaityte 
— kartotekos vedėja 

Nuotr. J . Tamulaičio 

KUN. VINCAS PARULIS -
SUKAKTUVININKAS 

Kun. Vincas Parulis. MIC. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas Worcester. MA, šiais 
metais švenčia dvigubas su
kaktis . Rugpjūčio 13 d. suėjo 46 
metai, kaip įšventintas kunigu. 
o spalio 8 d. — 76 metai 
amžiaus . Parapijos taryba, 
prisimindama šias sukaktis, 
spalio 7 d. surengė kleb. kun. V. 
Paruliui, MIC, pagerbimą. 

10 vai. ryto Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje sukaktuvi
ninkas koncelebravo šv. Mišias. 
Kar tu su juo koncelebravo šios 
parapijos asistentas kun. J. 
Petrauskas. MIC. kun. A. Yan 
kauskas. kun. dr. V. Cukuras iš 
Putnamo, kuris pamoksle pa
reiškė, kad ši lietuviška pa
rapija išugdė Kristaus vynuo
gynui kun. V. Parulį.. MIC. Jis 
prieš 46 metus išgirdo Viešpa
ties balsą, kviečiantį jį į savo 
vynuogyną ir paklausęs, įstojo 
į Palaiminto Jurgio Matulaičio 
būrį. Šventais aliejais pateptos 
šio kunigo rankos ir šiandien 
neša Viešpaties palaimą sak
ramentų būdu. Jo sieloj visada 
sklido lietuviškas žodis. Džiugu 
su juo ne tik lietuviškai pasi
kalbėti, bet ir matyti kiek daug 

jis prisidėjo prie lietuviško dar
bo įvair iose parapijose 
, ,Draugo" įstaigoje, Maria-
napoiio gimnazijoje ir kitose 
pastoracijos vietose dirbdamas. 
Kun. V. Parulis, MIC. pasižymi 
paprastumu, švelnumu, atvi
rumu ir pasiaukojimu. Dary
kime visa, kad ši parapija ir 
toliau neštu Kristaus vynuo
gynui geriausią vaisių ir Vieš
paties malonė visada telydi kun. 
V. Parulį MIC. 

Aukojimui dovanas nešė 
s u k a k t u v i n i n k o brolis E. 
Parų i. s ir jo žmona Gražiu gie
dojimu parapijos''choras teikė 
pamaldų ualvviajms aukštesnį 
dvasios paikilimą Chorui vado
vauja vargonininkė O. Va
linskienė. 

1 vai. p.p. Maironio parko di
džiojoje salėje vyko klebono kun. 
V. Parulio, MIC, pagerbimas. 
Susirinko ne tik Worcesterio. 
bet ir aplinkinių telkinių 
lietuviai, nekalbant apie plačią 
s u k a k t u v i n i n k o gimine, 
atvykusią iš įvairių vietovių. 
Atvyko svečių kunigų. Tėvai 
Marijonai iš Marianapolio. Kun. 
J. Steponaitis iš Westbrook. 
Conn., Aušros Vartų parapijos 
kleb. kun. A. Volungis, Šv. 
Kazimiero parapijos asistentas 
kun. J. Petrauskas, MIC, kun. 
A. Yankauskas. Dalyvavo mies
to valdžios atstovas T. Early ir 
jo žmona. 

Parapijos choras, vadovauja
mas vargonininkės O. Valins
kienės, padainavo klebono pa
gerb imui paruoštą dainą. 
Invokaciją prieš vaišes sukai 

Valinskienės, padainavo šešias 
dainas. Sveik:no įvairių organi
zacijų pirmininkai ar jų paskirti 
atstovai. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo parapijos tarybos pirmi
ninkas P. Moiis, kur is suglaus
tai lietuvių ir anglų kalbomis 
nušvietė kleb kun. V. Parulio. 
MIC, nueitą gyvenimo kelią nuo 
jaunų dienų iki kunigystės ir 
jam tapus kunigu. Nėra darbu 
ir pareigų, kurių kleb. kun. V. 
Parulis. MIC. negalėtų atlikti 
ka ip kunigas ir vienuol is . 
Pareiškė, kad jis mėgsta sportą 
ir muziką. Dažnai ir dabar 
skambina pianinu. Linkėjo 
daug metų darbuotis mūsų pa
rapijoje, per ateinančiu metų 
parapijos pietus paskambinti 
pianinu ir auksinį kunigystės 
Jubiliejų švęsti mūsų tarpe 
Worcesteryje. Kalbėjo miesto 
valdžios a ts tovas T. Early 
pareikšdamas, kad jis labai 
įvertina jo darbą, pasišventimą, 
bei draugiškumą. Įteikė simbo
linį miesto raktą, primindamas, 
kad galėtų atrakint i visų Wor-
cesterio žmonių širdis. 

Prabilo ir sukaktuvininkas 
klebonas kun. V. Parulis. MIC. 
Jis pareiškė, kad jam neatėjo 
mintis, kad kada nors jis bus 
savo gimtinės Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonu Worces-
teryje. Prisiminė savo klasės 
draugus, mokslo draugus iš 
kurių šiame pagerbime daly
vavo tik du. Kunigas Jonas 
Savukynas. MIC. ir Juozas Pili-
ponis. Padėkojo visiems prisidė
jusiems prie jo pagerbimo ir už 
visų rodomą meilę jam. ypa-

LIETUVOS 
SIAMO DVYNĖS 1^ 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainoiimas veltui! 
Perkame -r parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Pe'kame-parcuoaame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietme įstaiga 

ALEXANOER J . MOCKUS 
REALTORS. LTD 

6610 S. Pulaski. Chicagc I I 60629 I 
(312) 767-6655 

-viams žioomas i: paiiK-.masvarGas Į 

O MIS 
ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. 

Ncnntiej: pirKti ar parduot, namus, 
p-ašau kreiptis į BUDRAITĮ . 
312-778-3971 arba 312-767-0600 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Š ima i t i s .Rea l to r 
Nuosavybių pardavimas Income "I 

5953 S. Kedzie Ave 
Tel. 436-7878 

inVOKaCIją pnes> v a i š e s a u n a i - . . . .„ . » , . ».„«;;,*e 
bėjo Aušros Vartų parapijos tingai padėką įsretske pa apijos 
kleb kun. A. Volungis. 

Programos vedėja J. Pali-
liūniene pakvietė visus svečius, 
kurių buvo prisirinkusi pilna 
salė. pakelti vyno taureles į 
solenizanto sveikatą. Po to ji 
supažindino su garbės svečiais, 
kurių tarpe buvo ir Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuolijos 
seselės iš Putnam. Conn. 

Po vaišių parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininkes O. 

s u r u o š u s i a i 

KELIOS MINTYS 
i Atkelta iš 3 psl.) 

niai įvesdamas blaivybę Lie
tuvoje. 

Visi daktarai pripažįsta, kad 
įvairiaspalvis gyvenimas ir dar 
bas gryname ore yra sveikiau
sias, o jo kaime yra daug ir tos 
darbo va landos n e a t i m a 
sveikatos. 

Štai kodėl aš džiaugiuos turė
damas rankoje ..Ūkininko pa
tarėją", manydamas, kad tai 
kaip dainoje ..Aušra naujos ga
dynes teka", o tas spindulys 
apšvies atnaujintas visoje Lietu 
voje naujas viensėdijas su 
žaliais gojeliais, sodeliais ir 
žinoma taip gražiai apdainuo 
tais rūtų darželiais. Tas įvyks 
ne taip greitai, bet būkime 
optimistais Lietuvos viensėdijos 
atkūrimo, nors aš jau nebesu
lauksiu, nes baigiu 94 metus. 
Aš tikiu, kad atgimstančios 
Lietuvos entuziastai išspręs 
visas Lietuvos problemas 

t a ryba i , 
pagerbimą. 

Klebonas kun. V. Parulis. 
MIC, per 46 metų kunigystės 
kelią atliko daug didelių ir 
gražių darbų, nes teko darbuo
tis įvairiose pareigose Džiau
giamės, kari kun. V. Parulis po 
daugelio metų sugrįžo į Šv. 
Kazimiero lietuvių parapiją, ku
rioje jis gimė, augo, brendo, 
mokėsi. Dovanos, gražūs sveiki
nimai ir linkėjimai. Manau ir 
karštesne malda prisiminėme 
kleboną, negu paprastai. Tad 
geriausios sveikatos, kad dar 
daug metų galėtumėte darbuo
tis Dievo ir žmonių tarnyboje. 

J . M. 

Po pasirodžiusių straipsnelių 
apie Lietuvos Siamo dvynes Vi
talija ir Viliją Tamulevičiūtės 
(„Draugas" 1990.9.7 ir 15 d.. 
„Tėviškės žiburiai" 1990.9.4 d.), 
esu sujaudintas ir išreiškiu 
nuoširdžią padėką visiems, 
kurie nedvejodami atsiliepė 
savo kilnia auka. Deja, būtinos 
operacijos Dalias International 
Cranioiacial institute atidėtos 
iki 1991 m. vasario mėnesio, 
kadangi nespėjome sutelkti rei-
kiamos'sumos. Sunku buvo pra
nešti apie tai sesučių mamytei 
ir girdėti liūdesio gaidelę jos 
balse. Mes nepraradome vilties. 
žinodami Jūsų visų bei minėtos 
neurochi rurginės kl inikos 
gydytojų nuoširdžius norus. 
Lėšų telkimas pasigėrėtinai 
eina gera linkme ir tęsiamas 
toliau, ir iki šventų Kalėdų 
reikalaujama suma turėtų būti 
surinkta. 

Jungt inės Tautos neseniai 
baigė konferenciją dėl pasaulyje 
užmirštų ir likimo nuskriaustų 
vaikų. Kiek daug jų yra! 
Norėtųsi kiekvieną jų pakel
ti, paguosti, suteikti vilties, 
sudary t i sąlygas prasmin
gam gyvenimui. Dar kartą 
kreipiuosi Vitalijos ir Vilijos 
vardu į mielus lietuvius Šiaurės 
Amerikoje, prašydamas prisidė
ti prie taip reikalingų sesutėms 
operacijų. 

Aukas galima siųsti sesučių 
vardu Amerikoje: Lithuanian 
Catholic Charities. 2636 VV 71 
St., Chicago. 111. 60629. 

International Craniofacial In
stitute, 7777 Forest Lane, Suite 
C-717, Dalias. Texas 75230. Au
kos nurašomos nuo mokesčių. 

Kanado je : „Parama". 1573 
Bloor St. We?t. Toronto. Onta-
rio M6P 1A6, Canada. Sąskaitos 
Nr. 9759. 

Išreiškiu širdingą padėką Da
nai Gylienei Dalias. Marijai 
černiūte i bei dr. Linui Sidriui. 
Chicago. gelbstintiems Vitalijai 
ir Vilijai. 

Telydi Jus visus, prisidėjusius 
prie šio tauraus tikslo, palai
minimas 

Homa for Sale In Lerr.ont 
Unsurpassed settlng 

Gorgeous grounc & pretty home CM 2''t 
aeres. wail-to-wail carpet.ng & aecorating 
toucnes wili Sūrely piease yc j . iarge kit-
chen. gracious dmng area 4 iarge Ddrms 

For more 'nfo piease ca!' 
Mary Jo Povallsh and 

Monig Reslty Inc. 
708-460-7090 orte. 
708-301-0001 home 

Cfentuifc a KMIEOtC REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
m u - , kreipkitės j Danute Mayer. )i 
p ro tes iona i i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
vel tui 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
, ;-•• 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Ch'cngos miesto leidimą. CNrtMi • 
užmiesty Dirpo greitai yarantuotai ir sąž'-
nmgai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas: vandens ir 
kambarių 

A. Banys 
Tel. 1-708-447 8805 

HELP VVANTEO 

Ieškau moters namų ruošai, 
padėti ligonei ir gyventi kartu 
Floridoje Skambinti po 6 v.v. 
708-385-8924. 

Bron ius Jonušas 

LITHUANIAN MARCHES 
ANO SONGS 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg. 
butas Marquette Parko apyl. arti 
72 St. irCalifomia Ave. Galima tuoj 
Dat užimti ..Security deposit". 

Tel. 312-737-2030 

Brighton Parke išnuomojamas 
butas 4 kamb su šiluma, pir
mame aukšte. Suaugusiems be 
vaikų ir gyvuliukų. 

Tel. 312-376-5992 

Brighton Parke išnuomojamas 
apšildomas butas 4 kamb. pir
mame aukšte. Be vaikų. 

Tel. 312-376-5992 

Marquette Parke išnuomo
jamas 5 kambarių butas. Saulė
tas, švesus. švarus, du miegamie
ji. Reikalui esant ir garažas. 

Tel. 312-434-2655 

„DRAUGO" Ekskursija 
[ ARGENTINĄ, BRAZILIJĄ IR ČILĘ. 

Išvyksta 1990 m. lapkričio 26 d. 
ir grįžta gruodžio 9 d. 

(14 dienų) 

Svertai i* Lietuvos buvo apdovanoti Architoktu sąjungos medaliais Is kaires: 
archit Albertas Kerelis - Pasaulio Lietuviu architektų ir inž. sąjungos pirmi 
ninkas. archit Edmundas Arbas ir arebit Juozas Vaškevičius - Lietuvos 
architektų sąjungos pirmininkas 

Bus aplankyta Buenos Aires. Iguassu kriokliai. Rio 
de Janeiro ir Santiago. Čilėje. 
Keliones kaina (gyvenant dviese kambaryje) iš Či
kagos $2090... iš New Yorko $1990... iš Miami 
$1900 Gyvenant vienam kambaryje $400 papil
domas mokestis 
Paskutinė ragiatracljoa data spalio 26 d. 

Naujai jrekorduota plokštelė. 
Atheka Lietuvos televizijos ir radi
jo choras. Raimondas Katinas, 
direktorius. Irena Milkevičiūtė 

Česlovas Va ičys sopranas Orkestracija S'mfonijos 
orkestrui paruošė Stasys 
Domarkas Rekordavo Lietuvos 
filharmonijos orkesfas. Vilnius 
1989 m Dirigentas Juozas Domar
kas Išleido AG Rekords. Emili
ja Jonušas mecenatė 

Maršai — Ei. pasauli' Suardęs 
vėl laisves damos Graudžia trimi
tai. Kur bakūžė samanota, šer-au 
žirgelj. Laukų dama. Leiskit į 
Tėvynę ir kitos 

Plokštelė su persiuntimu 
kamuoja 12 dol. Illinois gyventojai 
dar pndeda 80 et. valstijos 
mokesčio Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 Wast 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę. Brolio 
sode Du raitu JOJO. Leliūnų 
Kadnhs. Parovėja. Rolenderis. 
Pjesė skrabalams. Untytė. Į 
šventę. Kadrilis ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dingentas — 
Vidas Aleksandravičius Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abans Kanklių grupės 
vadove — Daiva Čičmskiene 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989 
: Kaina su persiuntimu 12 dol 

Užsakymus siųsti 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

< 
-



Lietuvą su kard. J. Bernardm delegacija lankę Maria ir Antanas Rudžiai. 
Iš kairės: Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis, Maria Rudienė irAntanas Rudis Vilniuje. 

BALFAS GYVAIS 
LIETUVOS KELIAIS 

VYTAUTAS KASNIŪNAS 

Balfas 46 metų veikloje, kaip 
labdaros organizacija, daug kur 
asmeniškai buvo pažįstamas 
laisvajame pasaulyje gyve
nantiems lietuviams. įvairiuose 
kraštuose lankėsi organizacijos 
pirmininkai, valdybos nariai, 
įgaliotiniai, balfininkai. Tik 
Lietuva ir lietuviai gyveną 
komunistiniuose kraštuose, 
gavę įvairiopą pašalpą, negalėjo 
ir nežinojo geradario, kuriam 
galėtų padėkos ranką paspausti, 
akis akin pažiūrėt i , eitus 
gyvenimo žingsnius išsakyti. 
Tik vėju sklido jų šauksmai iš 
tėvynės, Sibiro ir kalėjimų, juos 
girdėjo, lietaus lašuose jų ašaras 
matė Amerikos lietuviai, įkūrė 
Bendrą Amerikos Lietuvių 
Fondą. Kad Balfas geraširdis ir 
saviškų keliu eina prisideda 
prie Lietuvos vadavimo darbu, 
ten gyveną tėvynainiai suprato 
tik iš spaudos piktų žodžių apie 
jį, tarp eilučių išskaitydavo ir 
matydavo jų veidus, o žurnalis
tų keiksnojimais, apipintas 
balfininkų pavardes, šventiš
kumu papuošdavo. 

Prieš kelerius metus Balfo 
pirmininkė Marija Rudienė su 
vyru Antanu pirmą kartą 
ap l ankė lenkų komunis tų 
valdomame Suvalkų trikampyje 
gyvenančius lietuvius, nuvežė 
asmeninių dovanų ir vaistų. Jie 
susipažino su gyvenimo saly 
gomis, žmonėmis. Lankėsi Pun
ske, Seinuose, įvairiuose kai
muose. Jie matė, kaip skursta 
vietos valdytojai lenkai, bet dar 
l ab iau l ietuviai , pažaboti 
dvierr. apynasriais: virviniais 
— krašto gamyklos, geležiniais 
— komunistinės sistemos. Buvo 
daug graudulio, abipusio 
džiaugsmo, užmegzti artimi 
ryšiai. Tie tūkstančiai laišku, 
gaut i Balfo. dabar kalbėjo 
gyvais žodžiais. Dar kartą buvo 
patikrinta Balfo turima kar
toteka, sąrašai, kad siunčiama 
pagalba pasiektu jos labiausiai 
reikalinguosius. Juk visada 
duonos kąsniu pi rmiausia i 
dalinsies su savo giminės broliu, 
tikėdamas, kad anajam savas 
brolis padės Reikia saugotis. 
kad pagalba nepatektų į blogas 
rankas, kurie visokiariopai me 
džioja siuntėjų adresus. O t u 
svetimų išnaudotojų sąrašus, 
tu r i keleriopai pa t ik r in tus 
Balfas. 

Prieš kelias savaites Balfo 
pirmininke Marija Rudienė ir 
inž. Antanas Rudis lankėsi Lie 
tuvoje su kardinolo Bernardino 
delegacija. Po oficialios dalies, 
delegacijai grįžus į Chicagą. 
Marija ir Antanas Rudžiai dar 
kuriam laikui pasiliko Vilnių 
je ir Kaune Kalbėjosi su Lie 
tuvos prezidentu Vytautu 
Landsbergiu, turėjo spaudos 
konferenciją, kalbėjo radijo ir 
televizijos programose, šalpos 
reikalais kalbėjosi su Tremtinių 
sąjungos valdybos nariais bei 

Politinių Kalinių sąjungos orga
n iza to r i a i s . K a r š t l i g i š k u 
skubėjimu sukūrus įvairius fon
dus bei fondelius siųsti vaistus 
į Lietuvą, atsirado daug painia
vos. Mūsų kraš te pasinaudojo 
juodoji r anka ir r inka , Ameriko
je buvo varstomos geradarių 
aukotojų d u r y s net ke l ių 
prašytojų. P a s i g a r s i n i m a i 
sujaukė normalų darbą, blogu 
o rgan izuo tumu pas i rodėme 
amerikiečiams, nesmagiai jau
tėmės ir mes nuogąstaudami, 
kad n e s u g e b a m e vieningai 
dirbti. 

Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas, 46 me tus veikęs vie
ningame labdaros darbe, buvo ir 
yra ištikimas savo paskirčiai — 
rūpintis nelaimės ištiktais ligo
niais, seneliais, vaikais, poli
tiniais kaliniais, tremtiniais. 
Kalėjo ir kentėjo visa Lietuva, 

vargana dalis lankė ir kai ku
riuos visame pasaulyje gyve
nančius lietuvius, bet labiausiai 
nukentėjo, daugiausiai vargo 
patyrė Sibiro tremtiniai , poli
t iniai kaliniai. Balfas, radęs 
kelius j iems padėti, niekada 
neatstūmęs nė vieno prašančio, 
pagalbos reikalingo, pats su
rasdamas kam pasiųsti ar gavęs 
pavardes ir adresus — visiems 
padėjo. Balfo t v a r k i n g a i 
vedamos atskaitomybės kny
gos, mėnesiniai pranešimai 
skyriams rodo, kiek, kur, kam 
buvo s iunč iama re ika l inga 
pagalba. Archyve yra laiškų iš 
Sibiro, o tie buvę politiniai 
kaliniai bei tremtiniai , kurie 
lankosi JAV dėkoja Balfo" auko
tojams, kad jų siųsta pagalba iš
gelbėjo iŠ mirties nasrų. 

Balfo p i r m i n i n k ė Marija 
Rudienė, grįžusi iš Lietuvos, 
c en t ro valdybos posėdyje 
išsamiai pranešė apie turėtus 
p a s i t a r i m u s su Tremt in ių 
sąjungos valdybos nariais bei 
Politinių Kalinių sąjungos or
g a n i z a t o r i a i s . T remt in ių 
sąjunga, turinti per Šimtą pen
kiasdešimt tūkstančių narių, 
gautą iš Balfo pašalpą paskirs
to labai tvarkingai, nieko neiš
s k i r i a n t dėl po l i t in ių ar 
religinių įsitikinimų. Gautą me
dicinos pagalbą vaistais, me
dikamentais , instrumentais , 
skirsto pasiaukojantys gydytojai 
bei vaistininkės. Taip daroma 
centre Vilniuje ir Kaune taip 
pat ir provincijos skyriuose. 
Atskaitomybės knygos vedamos 
labai tvarkingai, pavyzdingai. 
Neišskiriant reikalingos pa
galbos kitiems, su Tremtinių 
ir Politinių kalinių sąjungomis 
Balfas laiko artimus ryšius. Da
bar vykstantis Balfo vajus yra 
širdis su širdimi Lietuvoje. 
Kilnu, kai į labdaros darbą įsi
jungė naujos jėgos, bet dar 
kilniau ir gražiau, kad visą tą 
veiklą subordinuotumėm. taip 
plačiai skleidžiamą ir garsiai 
šaukiamą vieningumą vykdytu-
mėm. 

Kai gera darome kitiems, at- Pasaulis — amžinas klausi-
rodo daug; kai kiti mums — mas; noras į jį atsakyti sukuria 
atrodo niekis. žmogų. 

Šv. Pranciškus salezietis Anonimą* 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. spalio men. 25 d. 

LIETUVOJE MIRĖ 
ANTANINA 

RAULINAITYTĖ-
KAZLAUSKIENĖ 

Iš Lietuvos neseniai gauta 
žinia, kad Prienuose mirė An
tanina Raulinaitytė-Kazlaus-
kienė. 1929 m. ba igus i 
„Žiburio" gimnaziją Prienuose, 
penkerius m e t u s s tudi javo 
Humbolto universitete Berlyne. 
Vokietijoje kur į laiką ir dirbo, 
bet, kaip ji kadaise laiške rašė, 
tėvynės ilgesio kamuojama, 
grįžo į Lietuvą. Dirbo Lietuvos 
Eksporto bendrovėje Klaipėdoje, 
vesdama visą prekybinę kores
pondenciją su užsienio firmomis 
vokiečių, anglų ir prancūzų kal
bomis Uoliai dalyvavo visuome
ninėje veikloje ir choruose. 1939 
m. ištekėjo už Jurgio Kazlaus
ko, baigusio aukštąją komerci
jos mokyklą (jo brolis kun. dr. 
Vytautas Kazlauskas — ilgalai
kis Vatikano lietuviškų radijo 
programų vedėjas). 

Hitleriui jėga atplėšus Klaipė
dos kraštą ir prijungus jį prie 
Vokietijos, Kazlauskai persi
kėlė į Lietuvą. Čia Antanina 
gavo mokytojos vietą Marijam
polės mokytojų seminarijoje, 
kurioje dėstė vokiečių kalbą. 
Dir. kan. P. Martišiui pakvie
tus. 1942 m. persikėlė į Prienų 
gimnaziją. Iš pradžių dėstė 

vokiečių kalbą, o vėliau (baigusi 
Vilniaus pedagoginį institutą 
neakivaizdiniu būdu) — anglų 
kalbą. 1970 m. išėjusi pensijon 
pavaduodavo vidurinėje mokyk
loje susirgusius mokytojus. 
Prieš penkerius metus mirus 
vyrui, apsigyveno pas savo 
dukterį Dalią Prienuose. Čia ją 
praėjusiais metais buvo aplan
kęs bendraklasis inž. J. Mikaila 
su žmona iš Floridos. 

Su a.a. Antanina mokiausi 
Prienų gimnazijoje penkerius 
metus vienoje klasėje iki 1928 
m., kol tą rudenį susižeidęs koją 
vienerius metus mokslą buvau 
nutraukęs. Antanina buvo labai 
išsilavinusi, draugiška, kilnios 
sielos asmenybė. J gyvenimą 
žiūrėjo laba i optimist iškai . 
Viename savo laiške bendra
klasiui į Ameriką rašė: „Man 
gyven ime pas i sekė- tu rė jau 
mėgiamą darbą ir gyvenime 
sut ikau daug gerų žmonių, 
blogų, atrodo, visai nebuvo". 

JAV gyvena daug Antaniną 
paž inojus ių , su ku r i a i s ji 
kadaise lankė gimnaziją. Bet iš 
1929 m. gimnaziją baigusių 23 
abiturientų gyvųjų likę tik 7. 

Ig. Medž iukas 

A.tA. 
VIKTORIJAI LUKIENEI 

mirus duk ra i DANUTEI ir VYTAUTUI MAŽEI 
KAMS, a n ū k a m s ANDRIUI i r VIKTORUI širdinga 
užuojauta. 

Aldona ir Pranas Mažeikai 

A.tA. 
LAIMA ŽEMAITIENĖ 

KRIPKAUSKAITĖ 

Po ilgos ir sunkios ligos Amžinybėn iškeliavo mylima 
Žmona, Motina ir Močiutė, sulaukusi 54 m. amžiaus. 

Mirė 1990 m. spalio 23 d. 
Gimė Lietuvoje, Žemaitijoje. Platelių valsč., Panotėnų 

kaime. 
Atvyk jsi j Ameriką su tėvais gyveno Chicagoje. Ištekėjusi 

pasišventė šeimai ir pastoviai apsigyveno Plymouth, 
Michigan 

Pasiliko didžiame skausme ir liūdesyje: vyras dr Petras 
Žemaitis, dukros: Rasa ir Vilija Žemaitytės, Rūta Bloomfield, 
žentas Ker.. anūkai Andrius ir Gaile; Daina Rudd. žentas 
David, anūKas Mykolas; taip pat liko artimi gimines Chica
goje, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Velior.t priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. Fronto 
bičiuliaus Lietuvių Skautų sąjungai ir ateitininkams 

Kūną- aasarvotas trečiadienį, spalio 24 d nuo 4 iki 9 v.v. 
ir ketvirtadienį, spalio 25 d. nuo 12 iki 9 v.v. Harris Funeral 
Home 154^1 Farmington Rd., Livonia, MI. 

Atsis\-ikinimas ketvirtadienį 7:30 v.v. 
Laido:avės įvyks penktadienį, spalio 26 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bua atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią. 
Southfielc ML, kurioje įvyks 10 v. ryto gedulingos pamaldos 
už velion*•> sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Holy Sepulchre 
kapines. 

Nuoši džiai prašome dalyvauti palydint velionę j Amži 
no Poilsk vietą. 

Nuliūcc- vyras, dukros, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Y. Zaparackienė. Tel. 3134226720. 

Mylimam tėveliui 

A.tA. 
ANTANUI RŪKŠTELEI 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo duk
roms, Dainavos ansambl io narei RAMINTAI DLR-
MANTIENEI ir EGLEI RŪKŠTELYTEI-SUNDST-
ROM. jų šeimoms ir k i t i ems artimiesiems. 

LMA Dainava 

DEŠIMTIES IR DVIDEŠIMT PENKERIŲ 
METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. KĘSTUČIO ir 
A.tA. KAZIMIERO PAUKŠČIŲ 

Nestovėk prie mano kapt/ ir neverk 
Manės ten nėra! Aš nemiegu 
Aš esu tūkstančiai veju. kurie pučia. 
Esu deimantas, spindintis ant sniego. 
Esu sauks šviesa ant nokstančm grūdo. 

Esu malonus rudens lietus. 
Kada Tu pabundi ryto tyloje. 
Esu srovė, šveniai nešanti paukščius. 
Esu švelnus žvaigtdiių iibėjimas nokti 
Sestovėk prie mano kapo ir neverk. *• 
Manės ten nėra. Aš nemiriau 

Anonimas 

K>>tuti, liūdną spalio 25 dieną mes Tavęs po dešimties 
metų ir Tėtės Kazimiero po dvidešimt penkerių metų labai 
ilgime- Ilsėkitės ramybėje! 

Jus mylinti šeima 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 

V>Hnei yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

yra didžioji rimties švente, kurtoje katalikai organizuota malda 
tuos. kurie, iš šio pasaulio atsiskyrė, nebegali sau padėti 
ų koply^oie (prie ..Draugo ),pradedant Vėlimų dieną, per 8 
atnašaujamos Sv Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš

parai už r^ridradarbius. geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusius s. 

Kv.eč įme visjs (si)ungti | šias ypatingas pamaldas Savo brangių 
miruS'Ujv, ardus siųskite. 

Maria- athara, «33« *©. Kllboum Ava., CNcago. W. «0«2S 

M M 
nukrypsta 

Ma" 
dienas, t -

§,a : įga prašau prisimmti šių man brangių mirusiųjų sielas 

Mano va' 

Adresas 

as ir pavarde 

Pridedu ką bendr šv Mišioms $ 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

n u o 1916 metu 
PRANEŠA 

kad a t i da ro n a u j u s la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Pa rke 

Kit i S. C . Lack la ido tuvių n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t Hvvy. * Palos Hil ls 
9236 S. R o b e r t s R d . * Hickory Hil ls 

2424 VV. 69 St . * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VV.-st 7M Stirti 

Chicago, Illinois o<*>2̂  
l-m2>-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Mills Illinois M)46̂  

708-4 W-44<^ 

Petkus Funeral Home 
1410 ^nuth 50th Aveniu-

( kero, Illinois 606^0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South Slth Aveniu-

( kero, Illinois fcOroO 
708-6S2-1003 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(3l2)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKUS 
DONAI.D A PFTKUS 

DON AID M PETKUS 
l 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 Ave . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652^5245 

file:///1arquette


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. spalio mėn. 25 d. 

x Spalio 28 d., sekmadienį , 
l a ikrodis jau bus pasuktas 
viena valanda atgal. Pagal 
naują laikrodžio valandą bus pa
maldos bažnyčiose, eismas ir 
atidarytos parduotuvės. Geriau
siai laikrodį pasukt i viena 
va landa a tga l šeš tad ienio 
vakare, prieš einant gulti. 

x Stella Kaulak ienė kviečia 
visus Chicagos apskritis Mari
jonų bendradarbius lapkričio 4 
d. žaidimų popietei. Prasidės 1 
vai. p.p. ir bus Marijonų salėje. 
Popietėje bus galima laimėti 
gražių ir vertingų dovanų. Po 
žaidimų bus vaišės. 

x Marijos aukš t . mokyk la 
kviečia visas šešto, septinto ir 
aštunto skyrių mokines apžiū
rėti mokyklą. Pirmas apžiūrėji
mas bus sekmadienį, lapkričio 
11d. nuo 1 vai. iki 3 vai. po pie
tų. Antras apžiūrėjimas bus 
trečiadienį, gruodžio 5 d., nuo 7 
iki 9 vai. vakaro. Kviečiami tė
vai ir globėjai dalyvauti ir pasi
kalbėti su mokyklos vedėja ar 
mokytojomis. 

x J a u n i m o c e n t r o Moterų 
klubo veiklos dešimtmetį mi
nint, šį penktadienį, spalio 26 
d. 7:30v.v. Jaunimo centro ka
vinėje ruošiama vakaronė . 
Irena Kriaučeliūnienė, buvusi 
direktorė ir Moterų klubo stei
gėja, taip pat ir Salomėja Endri-
joniene. dabartinė direktorė ir 
Moterų klubo pirmininkė pasi
dalins žiniomis apie Moterų klu
bo atliekamus darbus ir reikšmę 
Jaun imo cen t ro veikloje. 
Dalyviai pamatys ir vaizdajuos
tėje jamžintus Moterų klubo 
darbus. 

x Anglijos l ie tuvių k lubas 
Chicagoje kviečia visus narius 
šį sekmadienį, spalio 28 d., daly
vauti 11:15 vai. ryto Jėzuitų 
koplyčioje aukojamose šv. Mi
šiose už mirusius klubo narius. 

x „Spalvų S ū k u r y s " , Kris
tijono Donelaičio mokyklų tra
dicinė madų paroda bus 
lapkričio 4 d. Užsukite į mo
kyklos raštinę šeštadienį ir 
užsisakykite visai šeimai ir 
draugams stalą. Laukiame jūsų 
atvykstant! 

x Lietuvių ekskurs i j a 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: Amer ican Trave l Service 
Bureau , 9727 S. Wes t e rn 
Ave., Chicago, IL 60643. Tel. 
312-238-9787. ( s k ) 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
pigia i perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garant i ja 
VIDEOaparatūrai . TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir 1.1. Viską galim pers iųst i 
apmokėtu muitu ir pr is tatyt i 
į namus Lietuvoje . TRANS
PAK 2638 W. 69th St.. Chica
go, IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

x „ D r a u g o " administracija 
p r imena , kad nuo lapkričio 1 d. 
„Draugo"' prenumerata bus pa
kelta, nes tai verčia daryti pašto 
pakeltos kainos, spaudos reik
menų pabrangimas, laikraščių 
suvaržymai . Amerikoje bus 
metams 80 dol.. pusei metų 45 
dol. Kitur Amerikos doleriais 
bus metams 90 dol.. pusei metų 
50 dol. Šeštadienio laida bus 
metams 50 dol., pusei metų 30 
dol. Užsimokėjusiej i i k i 
lapkričio 1 d. moka senąja 
kaina. 

x Sol. Dana Stankaitytė yra 
pakviesta dalyvauti sukaktuvi
niame Vilniaus teatro ir baleto 
minėjime gruodžio 29 d. J i 
pakviesta taip pat yra to mi
nėjimo dalyve. 

x C h i c a g o s u n i v e r s i t e t o 
p o u n i v e r s i t e t i n i o švietimo 
skyriaus suorganizuota ekskur
sija apžiūrėjo lietuviškas įstai
gas Chicagoje. Dvi dienas po 
daugiau šimtas žmonių lankėsi 
„Drauge'", Balzeko muziejuje, 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje, kur valgė pietus, Sv 
Kazimiero kapinėse. Jaunimo 
centre. „Drauge" spaudos dar
bus jiems aiškino redaktore 
Aldona Zailskaite. 

x „Lituanicos" futbolo klu
bo vyrų komanda paskutines 
šio sezono pirmenybių rung
tynes, kuriose rungsis dėl 
vicemeisterystės major divizijo
je, žais šį sekmadienį, spalio 28 
d., 3 vai. p.p. Buffalo Grove prie
miestyje. Rungtynės vyks su 
vokiečių ,.Schwaben" komanda. 
Visi lietuviai futbolo entuzias
tai kviečiami savo atsilankymu 
rungtynėse paskatinti komandą 
la imėj imui . Norintieji į 
rungtynes vykti autobusu, pra
šomi registruotis „Lituanicos" 
futbolo klube. 

x Leo Grumulai t i s iš Jack-
sonville. Fla.. lankėsi Chicagoje. 
ta proga aplankė .Draugą", 
pratęsė prenumerata. įsigijo 
naujausių leidiniu ir paaukojo 
20 dol. dienraščio palaikymui. 
L. Gmmulaitį įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auka dėkojame. 

x Solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai giedos šv Mišių 
metu spalio 28 d. 10:00 vai. ryto 
tėvų jėzuitų koplyčioje Šv. Mi
šios bus aukojamos už mirusius 
Lietuvių Fondo narius. Visuo
mene kviečiama dalyvauti. 

<sk> 

x Po tr iumfališkų koncer
tų Bostone , menininkai iš Lie-
t ivos — A. Budrys ir D Sadaus
kas — atliks koncertą ir spek
taklį „Tautos atgimimas"' Jau
nimo centre sekmadienį, lap
kr ič io 4 d. 3 v. p.p. Bilietai 
P a t r i a parduotuvėje . 

<ski 

x Lietuvių Opera maloniai 
primena, kad jau laikas gražinti 
laimėjimo bilietų šakneles, ku 
rie dar negrąžino, nes tų bilie
tų traukimas bus Operos ba 
liaus metu lapkričio 3 d. Jau
n imo centre Grąžinusiems 
Operos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja. Taip pat kviečia daly 
vauti Operos baliuje. Vietas dar 
galima užsisakyti pas valdybos 
sekretorę Reginą Smolinskie-
n ę šiuo telefonu 582-1771. 
Baliaus meninę programa atliks 
Opero^ choras, diriguojamas 
Alvydo Vasaičio ir solistai 
A u d r o n ė G a i ž i ū n i e n ė ir 
J u l i u s Sav r imas . Akompa 
nooja Manigi rdas Motekaitis. 
Vį?as pelnas skiriamas „Lie-
tuv iu" 4 veiksmų operos spėk 
taJių išlaidoms sumažinti 

(sk) 

x Solistė D. S tanka i ty t ė ir 
muz. M. Motekaitis maloniai su
tiko atlikti programą Lietuvos 
Dukterų Rudens baliuje, kuris 
įvyks š.m. spalio 27 d. 7 v.v. Jau
nimo centre. Visi nuoširdžiai 
kviečiami. Bilietai gaunami 
draugijos raštinėj, 2735 W. 71 st 
St. kasdien 10 v.r.—2 v.v. 

(sk) 
x Milžiniška Kr is taus Ka

ral iaus s tovyla . Sugar Loaf 
kalnas, vaizdingi Copacabanos 
ir Ipanema pajūriai — tai tik 
dalis įdomių vaizdų, kuriais 
džiaugsis „Draugo" ekskursijos 
dalyviai Rio de Janeiro mieste. 
Kelione vyks š.m. lapkričio 26 
diena Informacija ir registracija 
— American Service Bureau. 
9727 So. Western Ave., Chica
go, IL 60643. t e l . (1-312) 
238-97H7. 

(ski 

x Lietuvių Filatelistų drau
gi jos C h i c a g o j e p a r o d o s 
metu, spalio 26-28 dienomis 
Jaunimo centre veiks JAV 
pašto stotis. Galima bus įsigyti 
naujausius ir kalėdinius pašto 
ženklus. 

x Į v a i r ū s Š i a u r ė s Ame
rikos d r a m o s vienetai su
plauks į Chicagą lapkričio 
15-18 dienomis VIII Teatro fes
tivaliui. Festivalį rengia JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros taryba. Festivalyje daly
vaus Toronto „Ai tva ra s " , 
Hamiltono „Aukuras" , Los 
Angeles Dramos sambūris, 
Chicagos „Vaidilutės teatras" ir 
Chicagos Lietuvių vaidintojų 
grupė. Fest ival is užsibaigs 
lapkričio 18 d. iškilminga vaka
riene ir žymenų įteikimu. 

x „El ta-Pressedienst" , vo 
kiškai leidžiamas informacijos 
biuletenis, pasiekė redakciją. 
Šiame numeryje aprašyti Sovie
tai šiandien, lietuvių noras 
surasti savo tapatybę, laisvę ir 
nepriklausomybę. Naudojantieji 
vokiečių kalbą galės pasinau
doti šia svarbia informacija. 

x LITHPEX XXIII - Lie 
tuvių f i la te l is tų draugijos 
„Lietuva" filatelijos ir numiz
matikos paroda vyks Jaunimo 
centro apa t inė je salėje šį 
savaitgalį, spalio 26-28 d. Ofi 
cialus atidarymas šeštadienį 10 
v.r. Įėjimas laisvas. Visi kvie
čiami. 

x Sol . Roma Mastis, Hins-
dale. 111., Donatas Januta, Ber-
keley, Cal., Aleksandra Gylys, 
Olympia, Wash. August Paulio-
nis, St. Petersburg Beach. Fla., 
Pet ras Petra i t is , Richmond 
Hills. N.Y., Vacys Platakis, St. 
Ca tha r ines , Ont. , Kanada, 
nuoširdūs „Draugo"' rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai, su pre
numeratos pratęsimo mokesčiu 
kiekvienas paaukjo po 30 dol. 
d ienraščio s t ipr inimui . 
Nuoširdus ačiū. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l Federa l Savings, 
2212 West Ce rmak Road — ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x Vytas Miceika, įvairių gė
rimų parduotuvės savininkas, 
pristato gėrimus lietuvių pobū
viams urmo kaina. Kreiptis; 
„Select Wines and Liąuors", 
318 Hobson Rd. , Woodridge, 
IL 60517, tel . 708-969-3880. 

(sk) 
x Lietuvoje parduodamos 

maš inos : Lada 2106 - $3,500, 
Lada 2107 - $3,900, Lada 2108 
- $3,500, Lada 2109 - $3,900, 
Maskvičius — $3,700, Volga 
24-10 - $6,500, Mini autobusas 
„Latvija" dešimties vietų — 
$6,500. Visos mašinos naujos. 
Taip pat keičiame dolerius į rub
lius aukštu santykiu. Perveža-
me dolerius į Lietuvą ir įteikia
me jūsų giminėm į rankas. 
Skambinti: 708-839-2899 10 
A M - 4 P M i r 6PM-9PM. 

(sk) 

Lietuvos užs.enio reikalų ministeris ir jo padėjėjas su „Draugo"' redaktorium. Iš kairės: O. Jusys, 
red. V Radrus ir A Saudargas. 

Nuotr J. Tamulaičio 

CHICAGOJE TR APYLINKĖSE 
„DIRVOS" J U B I L I E J A U S 

BANKETAS 

Užbaigiant „Dirvos" 75 m. 
jubiliejaus lėšų teLamo vajų 
Chicagoje Martiniąue restorane 
spalio 21 d. buvo balius, kurį 
sumaniai pravedė jaunosios 
kartos atstovė Vida Jonušienė. 
Pasveikinusi gausiai susirinku
sius svečius, pakvietė vajaus 
rengimo komiteto pirmininkę 
Ireną Kriaučeliūnienę, kuri 
savo brandžioje kalboje priminė 
spaudos reikšmę, tardama St. 
Šalkauskio žodžius, kad ta i 
dvasios penas, tai visos tautos 
mokykla, tik laukiniai žmonės 
laikraščių neskaito. Spauda tai 
Lietuvą mylinčiųjų žmonių 
jungtis. Pasidžiaugė, kad „Dir
v a " savo misiją re ikiamai 
atlieka. . 

Bankete dalyvavo $50 svečių. 
Jį rengiant pirmininkei I. 
Kr iauče l iūn ienė : t a l k i n o 
komisija, į kurią įėjo Vida 
Jonušienė, Oskarai ir Bronė 
Kremeriai, Petras Buchas, R. 
Rudaitienė. 

I. Kriaučeliūnienė supažin
dino svečius su atvykusiu iš Cle-
velando „Dirvos" redaktorium 
Vytau tu Gedgaudu, pažy
mėdama, kad tai gilios dvasios 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyneVČikaga. New Yor-
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Cika-
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00, Vilnius Berly-
nas/New Yorkas kaina nuo 
$944.00 i k i $1261.00 ir 
Vilnius/Berlynas Los Angeles 
k a i n a nuo $1223.00 iki 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raštinės 
atstovė Vilniuje Prašome kreip
tis: G.T. INTERNATIONAL, 
I N C . . 9525 S. 79th Ave., 
Hickory Hills. IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x KALĖDOS - ŠEIMOS 
ŠVENTĖ! Gera pre<ra šią šven
tę atšvęsti su giminėmis Lietu
voje, bei sutikti Naujuosius 
1991 metus su savo artimaisiais 
t radiciniame T R A V I A T O S 
spektaklyje Kelionės datos 
gruodžio 25 (vakare iki sausio 
10 dienos. 14 naktų Lietuvoje 
i r 1 nakt i s Berlyne. Čika
ga/Berlynas/ Vilnių- pilna kai 
n a $1675. New Yorkas Berly
nas Vi ln ius pi lna k a i n a 
$1575.00. Kreiptis G. T. In
ternational, Inc. 9525 So. 79th 
Ave. Hickory Hills IL 60457, 
641. 708-430-7272. 

(sk) 

x Marija Noreikienė pr ime
na , kad dabar yra geriausias 
laikas pasiųsti siu r* nius į Lie
tuvą Kalėdoms Priimu p i rma
dienį ir trečiadienį nuo 10 
v.r.-4 v.p.p., 2543 W. 71 St . , 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
708-857-7281. S k a m b i n t i 
vakara i s . 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " \ R . 10 -
skanios rūkytos iešros i r 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
darbų dienų laik< arpyje. 4 
kg lietuviško skilar džio. 2 kg 
„Žalgirio" dešros. 2 kg „Suval
kietiškos"' dešros. I kg „So
džiaus" dešros. 1 ..r fįlė plė
velėje. Pilna kaina $100.00 — 
kreiptis „Žaibas" 9S25 S o u t h 
79th Ave., Hickorv Hills, 111. 
60457. Te le fonas (708) 
430-8090. 

(sk> 

kul tūros žmogus, studijas ėjęs 
Paryžiuje . Jauna tvė je mėgo 
b u r i a v i m o s p o r t ą ir buvo 
nuburiavęs į Estiją, Latviją, net 
Prancūziją. Tarnavo Prancūzų 
užsienio legione ir užsitarnavo 
medalį. Buvo „Draugo" ko
respondentas iš Paryžiaus „Dir
vą" redaguoja j au nuo 1958 m. 
V. Jonušiene į te ikėjam dai!. P. 
Vėbros sukur tą žymenį. 

Tą dieną oficialiai baigiant 
lėšų telkimo vajų, buvo padėko
t a d a u g pas ida rbavus ia i I. 
K r i a u č e l i ū n i e n e i be i ja i 
t a lk inus iam komitetui . Gilią 
padėką j iems išreiškė red. V. 
Gedgaudas, dėkodamas rėmė
jams , skaitytojams. 

Savo sveikinime gen. konsl. 
V. Kleiza išryškino, kad „Dir
vai" galėjo jo būti parinktas var
das ka ip primenančiai tėvynės 
laukus , o gal t u r in t minty, kad 
laikraščio žodžiai kristų kaip į 
derl inga dirvą. Linkėjo laikraš
čiui s u l a u k t i 100 me tų ir 
daugiau , pažymėdamas, kad 
ilgiausiai išsilaikanti mūsų pe
riodika būna ir išeivijoje. 

..Dirvą"' sveikino leidėjų „Vil
t ies" draugijos pirm. V. Stan
kus, dėkodamas gabiam re
daktoriui . Taut inės sąjungos 
pirm. dr . P. Švarcas, atvykęs iš 
Los Angeles, į teikė žymenį va
jaus pirmininkei I. Kriaučeliū
nienei. Lietuvių fondo valdybos 
ir tarybos vardu sveikindamas 
St. Baras pasakė, kad fondas 
š i e m e t j au u ž b a i g s savo 
užsimotą 5 mil. dol. telkimą, pa
vedė Juodvalkiui įteikti „Dir
vos" vajaus vadovei čekį 2000 
dol. Neol i tuanų korp. pirm. J . 
Lendraitis įteikė jau trečią tūks
tant inę savo organizacijos aukų. 
Iš D e t r o i t o a t v y k u s i t en 
veikusio vajaus komiteto pirm. 
Eug. Bulotienė sveikino su 
auka 1100 dol. Iš Toronto 
a t sk r idus i B. Abromait ienė 
sveikindama įteikė 880 dol., o iš 
Los Angeles J . Petronis su 
sveikinimais atvežė net 15.000 
dol. I. Kriaučeliūnienė padėkojo 
visiems, reikšdama padėką ir 
s u k a k č i a i s u r e d a g a v u s i a m 
leidinį J . Žygui, dail. A. Sutku
vienei už emblemos sukūrimą. 
B u v o p a ž y m ė t a , k a d iš 

Clevelando buvo atsiųsta 5000 
dol. 

Bankete prel. J . Prunskiui 
sukalbėjus maldą, vyko t ikrai 
gerai paruošta vakarienė. Meni
nę programą atliko solistas Eug. 
Mažintas, atvykęs iš Kauno. 
Buvo lietuvių, italų ir kitų 
k raš tų kūrėjų operų pynė. 
Dainuodamas net pašokdino 
k o m i t e t o pirm. I. K r i a u 
čeliūnienę. Dainavimas buvo 
patriotiškas, romantiškas, pa
trauklus. Akompanavo R. Zubo
vas. 

Visa programa buvo pravesta 
sklandžiai, niekas nevargino il
gomis kalbomis, vaišės buvo 
skanios, o pabaigoje svečiai dar 
galėjo pasišokti grojant Žaros 
orkestrui. 

Lėšų telkimo vajus atnešė 
arti 100.000 do! . bet jis dar bus 
tęsiamas iki šių metų pabaigos. 
Puiki organizatorė I. Kriau
čeliūnienė.. 

J u o z . P r . 

KVIEČIAME IR 
LAUKIAME 

Vis daugiau ir daugiau tėvy
nainiu atvyksta į šį kraštą. 
Vieni paviešėję grįžta namo, 
kiti dar pasilieka ilgiau pa
gyventi a r net nuolatiniai apsi
gyvena. Mes tiesiame rankas 
norėdami artimiau susipažinti 
ir pasidalinti savo žiniomis. 
Ba lzeko l ie tuvių k u l t ū r o s 
muziejus jus kviečia vieną kartą 
mėnesyje praleisti vakarą pa
bendraujant ir kartais naujų 
minčių išgirstant. 

Lapkričio 9 dieną 7 vai . vak. 
mūsų žinomas bankų spe
cialistas Henrikas Juknai t i s 
supažindins klausytojus su 
Amerikos bankų sistema. Jau
kioje muzie jaus apl inkoje , 
pašnekesių būdu galėsite pana 
gr inėt i įvairius k laus imus , 
kurie gal nėra visiškai aiškūs. 
Pinigai, jų taupymas ir įvairios 
bankines operacijos yra ir bus 
svarbūs dalykai mūsų bui
t in iame gyvenime. Tikimės, 
kad šis pirmasis susitikimas bus 
naudingas ne tik čia pasiliekan
tiems, bet ir svečiams. Susi
domėjusieji prašome skambinti 

Gailutei Valiulienei muziejaus 
darbo valandomis. Visuomet 
jums suteiks daugiau informa
cijų- įėjimas visiems laisvas. 

Gai lu tė Valiulienė 

ŽAGARĖS KLUBAS 

Lietuvių Žagarės klubo po-
atostoginis narių susirinkimas 
buvo rugsėjo 20 dieną. Pirm. 
Emily Nemchausky atidarė 
susirinkimą 1 vai. po pietų, 
sveikindama narius taip seniai 
bematytus. Džiaugėsi , kad 
sustiprėjus yra po ligos. Nu
tarimų rašt ininkė perskaitė 
iš pereito susirinkimo proto
kolą, kuris buvo priimtas su pa
gyrimu. Valdybos raportas pri
imtas, kaip perskaitytas. 

Taipgi gautas laiškas iš lietu
vių Mercy Lift. Dėkojo už auką 
100 dolerių vaistams Lietuvai. 
Buvo pranešta, kad vicepirm. 
Helen Wenge l i auskas yra 
serganti. Buvo linkėta greitai 
sustiprėti ir pasveikti. 

Pirmininkė pranešė , kad 
klubo kitas susirinkimas bus 
lapkričio 15 dieną 1 vai. po 
pietų. Po susirinkimo visi nariai 
buvo pavaišinti skaniu šiltu 
maistu ir l inksmi skirstėsi 
namo. 

Rožė Didžgalvis 
PAGARBUS MIRTIES 

M I N Ė J I M A S 

Prieš 15 metų iškeliavo 
Amžinybėn a.a. dantų gyd. Rožė 
Tijūnienė ir tais pačiais metais 
sūnus Vytautas. Liūdna, nors 
Dievo keliai nežinomi, bet 
gyvieji savo maldomis prašo 
Viešpaties gailestingumo — 
prašykite ir bus išklausyta, tai 
mistiškas pas lapt ingų ant
gamtinių dalykų reiškinys. 

Spalio 18 d. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje buvo atnašautos 
Mišios, kur dalyvavo artimieji 
ir bičiuliai per 50 asmenų, tai 
tyli malda, kuri dėka mistikos 
išskrido į Aukštybes. 

Po pamaldų, pagal lietuvišką 
tradiciją, buvo suruošti gedulo 
pietūs Seklyčioje, kur prie gerai 
ir skoningai paruoštų valgių 
pasistiprinta — pasidalinta 
įspūdžiais ir paskut inėmis 
naujienomis, kurių dabartiniu 
laiku užtenkamai turime, net ir 
susigaudyti nebegalima. Pietų 
eigą pravedė gražiai ir sumaniai 
ne eilinį patyrimą turįs mielas 
bičiulis Vasiukevičius. Maldą 
sukalbėjo kun. Kuzminskas. 
Kas be to, neapsieita ir be 
kalbų, tas paįvairino suėjimą. 

Velionė a.a. dr. Rožė buvo 
stipri rėmėja LKB Kronikos lei
dimo dalyvė, tad 10-tam ir 
paskutiniam tomui išleisti, 
vyras Tijūnas aukojo 500 dol. 
mirusios žmonos atminimui. 

Po visų paguodžiančių ir stip
rinančių kalbų Tijūnas jaus
mingai padėkojo už dalyvavimą 
ir pareikštą užuojautą bei pa
guodą sunkiame vienišame 
gyvenime. Gi mes paki lę 
dvasiškai ir sustiprėję fiziškai 
išsiskirstėme rudenio lapų 
nubertais keliais. 

Dalyvis 

Rima Binderienė ir Brenda Edgar kalbasi suruoštoje kavutėje Užgiriu 

Nuotr I. T. 

PABRANGS TELEFONAI 

ATT bendrovė paskelbė, kad 
mokestis už tolimų distancijų 
telefono šaukimus nuo lapkričio 
2 d. pakeliamas 2,2<fc — apie 
trečdalį cento už minutę, bet tas 
bendrovei atneš apie 39,4 mil. 
dol. naujų pajamų. 

A R T Ė J A RINKIMAI 

Jau lapkričio 6 d. turėsime 
naujus r i n k i m u s . H. Wa-
shingtono partija, neprileista 
prie r i n k i m ų , iškėlė bylą 
Aukščiausiam teisme. Tas gali 
atidėt balsavimus. 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo va! nuo 9 iki 7 vai vak 
$e*tad 9 v r iki 1 vai d 


