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KREIPIMASIS Į 
AMERIKOS LIETUVIUS 
Lietuviai, 

Sovietinė imperija dar tebelaiko Baltijos valstybes — 
Lietuvą, Latviją ir Estiją — okupaciniame narve, kad ir praver
tame, vykstant ,,persitvarkymui". Nors ir toli mūsų tau ta 
nužygiavo kelyje į laisvę, tačiau ir vėl t i rš t i debesys telkiasi 
virs trijų Baltijos valstybių. Gorbačiovas, pamiršęs demokratiją, 
kurią skelbė prieš vienerius metus, ir susigraibstęs visas im
peratoriaus galias, vėl grasina atkuriamos Lietuvos laisvei. 

Ar ne ironiška, kad JAV-bių prezidentas George Bush. 
verbuodamas politines ir karines jėgas prieš Iraką dėl Kuwaito 
okupacijos, tuo pačiu metu užmiršta už lasivę kovojančią 
Lietuvą? Ar ne kiekviena tauta turi teise i laisvę? 

Tad visi prie darbo už Lietuvos laisvę! 
Mums reikalinga Amerikos pagalba. Ir vėl skambinkime, 

rašykime ir lankykime senatorius ir kongresmanus, dėkodami 
už pagalbą praeityje, laukdami paramos dabar ir ateityje. Pa
sidžiaukime ir jų perrinkimu ar išrinkimu, kasykime ir skam
binkime Baltiesiems rūmams. 

Mes, Amerikos piliečiai ir gyventojai, turime teisę ir parei
gą prašyti šio krašto vadovus, kad žmogaus teisių deklaracija 
būtų įgyvendinta. Todėl, 

* r e ika l auk ime , Lietuvos pripažinimo „de jure" ir „de 
f acto", 

* informuokime, kad sovietine vyriausybė nerodo jokio in
tereso derėtis su Lietuvos Respublika ir grasina nauja 
ekonomine blokada, 

* p r a š y k i m e , kad maistas ir kita humanitar inė parama. 
Vakarų valstybių siunčiama į sovietija, būtų siunčiama tie
siogiai žmonėms, o ne į okupacinį centrą — Gorbačiovo 
vyriausybei, 

* r a šyk ime laikraščiams ir asmeniškai padėkokime 
žurnalistams už mums palankius straipsnius. 

E s a m e L ie tuvos ta lka! 
Iš tesėkime, ik i Lie tuva b u s v is i ška i laisva! 
Vienybėje s u kovojanč ia t au ta ! 

J A V Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 
Kra š to va ldyba 

Maistui reikia 
bilijono dolerių 
Sovietų Federacijos Taryba 

Maskva, 1990 gruodžio 5. - respublikų vadais. O pačioje 
Sovietų Aukščiausioji Taryba Maskvoje saugumiečiai stebėjo 
vakar greitai nubalsavo suteik 50 krautuvių ir nustatė, jog po 
ti dar didesnes teises Gorbačio- jų uždarymo pradeda dirbti 
vui ypatingais kraštui pavojin- „trečia pamaina*, kuri užsiima 
gaiš atvejais, kai Sovietų maisto vagystėmis. Tas pats 
vadas ėmėsi iniciatyvos suval- vykstąs įr iš valstybinių san-
dyti spekuliantus ir maisto dėlių. Todėl buvo leista specia 
vagis per tris savaites. lioms KGB grupėms ir Vidaus 

Gorbačiovas, iškeldamas viso- ministerijos dal iniams p n 
kius maisto trūkumo klausimus žiūrėti maisto įmones, net suda 
ir kovą su šia problema visame rant pačių darbininkų komite 
krašte, pasakė, jog j is tęsia tus. Jis noris užgarantuoti, kad 

Trakų II-aja; vidurinei mokyklai buvo suteiktas Vytauto Didžiojo mokyklos pavadinimas. Vaiz
das iš tų iškilnių Trakuose. 

„Lietuvos aido" nuotrauka 

Vivat, Crescat, Floreat! 
50 metų tylėta apie Vytautą Didįjį 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Lietuvos Episkopato pareiškimas Vilnius (Elta) — Vidaus rei- „Galve" redaktorius J. Vercin-

Kaunas. — Lietuvos Katalikų 
Episkopato vardu, Lietuvos vys
kupų konferencijos pirminin
kas, Kauno arkivyskupas. Vin
centas kardinolas Sladkevičius 
paskelbė šį pareiškimą: 

„Lietuvos katalikų Episkopa
tas, susipažinęs su šių metų 
vasario 27 d. spaudoje paskelbtu 
Lietuvos sąžinės laisvės įsta
tymo projektu ir girdėdamas, 
jog atnaujina darbą jo rengimo 
komisija, kartu atsižvelgdamas 
į Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos jau priimtus 
nutarimus bei aktus , laiko, kad 
atskiras Sąžines laisvės bei 
religinių organizacijų įstatymas 
šiuo metu nėra reikalingas, nes 
specifiniai šios sferos klausimai 
jau išspręsti, o nespecifiniai tu
rės būti apibrėžti kituose atitin
kamuose įstatymuose 

Sąžinės laisvės ir taikaus įsi
tikinimų skleidimo teisės prin 
cipas yra užfiksuotas visų konfe
sijų tikintiesiems ir netikintie 

Antroji sinoikija 
Vilnius. (Elta). — Lapkričio 3 

d. Marijampolėje. Sv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčioje prasidėjusi 
antroji religijos filosofijos ir 
bažnytinio meno studijų savaite 
— Lapkričio sinoikija — persi
kėlė į Lietuvos sostinę. Jos 
dalyviai buvo priimti Lietuvos 
Aukščiausiojoje Taryboje. Po
kalbį pradėjo Stasio Šalkauskio 
fondo valdybos pirmininkas. 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos d e p u t a t a s Virgilijus 
Čepaitis. Jis taip pat perskaitė 
Jo Ekscelencijos vyskupo lietu
viams ka ta l ikams išeivijoje 
Pauliaus A. Baltakio sveiki 
nimo laišką. 

Lapkričio sinoikijos pradžios 
žodį tarė Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos p i r m i n i n k a s 
Vytautas Landsbergis 

Lapkričio sinoikijos dalyvių 
vardu kalbėjo jos organizacinio 
komiteto garbės pirmininkas 
kun. Vaclovas Aliulis. 

šiems Liet u vos" Respublikos Lai 
kinąjame Pagrindiniame Įstaty
me: bažnytinių pastatų naciona 
lizavimas panaikintas dar buv. 
LTSR Aukščiausios Tarybos 
1990 m. vasario 14 d. nutarimu; 
Bažnyčios teisiu atkūrimas, jos 
ir Valstybės bendradarbiavimas 
kultūros bei švietimo ir lab
daros srityse apibrėžtas 1990 m. 
birželio 14 d. Bažnyčios padėties 
restitucijos akte; išspręstas ir 
karinės tarnybos pakeitimas ci
viline dėl sąžinės motyvu. Rei
kia tik, kad Aukščiausioji Tary 
ba priimtų nutarimą taikyti 
..Katalikų Bažnyčios padėties 
restitucijos aktą" visoms Lie 
tuvoje veikiančioms konfesi
joms. Tai ir siūlome padaryti, 
nes katalikų Bažnyčia Lietuvo
je nereikalauja sau išskirtinių 
teisių ar privilegijų. 

Daugumas kitų minėtame 
Įs ta tyme projekte liečiamu 
klausimų nėra specifiniai sąži
nės laisves sričiai ir galės būti 
aptarti atitinkamose Draugijų 
bei organizacijų. Švietimo. So 
cialinės rūpybos ir Mokesčių 
įstatymų straipsniuose, suderin
tuose su Laikinuoju Pagrindi 
niu Įstatymu, Bažnyčios padė
ties restitucijos aktu ir kitais 
galiojančiais teisiniais aktais, 
neįvedant nei privilegijų, nei 
diskriminacijos". 

— Tarp tau t inė žmogaus tei
sių diena pasaulyje yra minima 
gruodžio 10 deną. Tą dieną, 

kalų ministerijos rūmų salėje kevičius. O šiais metais s p a l i o ^ ^ ^ - ^ 2 v a l į J J 
buvo paminėtos Vytauto Di- 4 d. Kultūros ir M e t i m o mi- L i e t u v o s Respublikos prezi-

nisterija suteikė Traku II-jai 
paminėtos \ ytauto 

džiojo mirties 560 metinės. 
Šia proga buvo iškeltas Vy

tauto vaidmuo, reikšmingas 
visos Europos istorijai. Tai 
kariškis, politikas ir žmogus, 
kuris parklupdė Ordiną ir 
sutraukė totorių Aukso Ordos 
tinklus. Totoriai ir karaimai 
buvo atvežti į Lietuvą kaip 
belaisviai ir smėlinga Trakų 
žemė tapo jų tėvyne. Maldose jie 
Vytautą mini šalia savo kalifų, 
kaip šventąjį, kardu prisiekda
mi ištikimybę Lietuvai. Čekai 
savo giesmėse mini Didįjį 
kunigaikštį. Vargu, ar būtų 
išlikusi Europa, jei Vytautas 
nebūtų kovojęs su totoriais. O 
Vosylius I savo testamentu 
Maskvos valstybę pavedė 
Vytauto globai 1425 m. Bet 
netekus Vytauto, nusileido 
Lietuves saulė 

Pirmoji mokykla 
O Trakuose Lietuvos Didysis 

kunigaikštis Vytautas jau 1409 
metais įsteigė pirmąją parapiji
nę mokyklą. Praėjusiais metais, 
minint šios mokyklos 580 metu 
jubiliejų, buvo atidengtas at
minimo akmuo. Tada ir kilo 
idėja pavadinti viena Trakų 
mokyklą Vytauto vardu. Inicia
toriais buvo istorijos mokytoja 
I. Lukšaitė ir Trakų laikraščio 

vidurinei mokyklai Vytauto 
Didžiojo pavadinimą. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
jubiliejiniais 1930 m. Vytauto 
Didžiojo pavadin imas buvo 
suteiktas tik 3 mokymo į t a i 
goms — Kauno universitetui, 
Vilniaus ir Kiaipedos gimnazi
joms. O 1988 m. spalio 27 — 
Vytauto mirties dieną, virš 
Trakų pilies suplevėsavo Tri
spalvė. Tą dieną saugumas 
nesugebėjo uždaryt i pi l ies 
„remontui". 

Gilinantis į pirmos parapi
jinės mokyklos istoriją, buvo 
nustatyta jos įkūrimo data. ir 
tai. kad ją globojo Vilniaus uni
versitetas. Tad gal ir užrašas 
šios mokyklos vėliavoje „Vivat, 
crescat, floreat". (Tegyvuoja, 
teauga, težydi1 yra universiteto 
padovanotas. 

Iškilmės 

T r a k u o s e spalio 27 d. 
bažnyčioje buvo pašvent inta 
Vy tau to Didžioj* mokyklos 
vėliava ir Vytauto Didžiojo 

Lietuvoje šią vasarą lankėsi AT pirmininko bro'us i? Australijos. Ta proga 
Šioje nuotraukoje matome Gražina l>and*beryiene. Gabrielių Žemkalnį. 
Vytautą Landsbergį ir Vytautą Landaberjri-Žemkalnt. 

paveikslas, kur; 
rapijos klebone 
Rūkas, o jį nul 
Vėliavos „krik-
Kauno Vytaut. 
siteto rektorių 
žienis, Lietu\ 
šv ie t imo mi: 
Kuolys, istoril" 
ir Tautybių d 
rektorė Halin. 
prie Vytauto h 
lo sargyboje -* 
karaimai'!) 

Daug telegr 
nimų gavo m 
r ius Jonas B;-
mas atsiunt* 
Ukrainos. MH-
daug Lie tuv 
įstaigų. O Trak 

menėje įvyko r 
Ciūnio past; j 

istorines dran; 
t i s " spektakl, 

adovanojo pa 
*un. Vytautas 
pė A. Balsys. 

" įtėviais" buvo 
įdžiojo univer-
Algirdas Avi-

- Kultūros ir 
-teris Dar ius 
ngė Lukstaitė 
ir tamento di-
•\obeckaite. O 
ižiojo paveiks-
vėjo mokiniai 

nų ir sveiki-
<yklos direkto-
onas. Telegra-
įrtu mokykla, 
oš mokyklos ir 
mokyklų bei 

pilies didžiojoje 
įaieriaus Leono 
• tos Maironio 
„Kęstučio mir 

toliau savo pastangas gauti 
maistui paskolas iš užsienio 
kraštų. Jis taip pat pranešė, kad 
vyriausybė paskyrė daugiau 
negu 10 milijonų akrų žemės 
mažesniems ūk i ams . „Mes 
manome, k a d mes galime 
sukontroliuoti šią situaciją", 
pasakė Gorbačiovas deputatams 
pabrėždamas, jog seniai valsty 
binių krautuvių darbininkai ir 
maisto pask i r s ty to ja i ,,nu 
džiauja" didelius kiekius maisto 
ir paskui parduoda juodojoje 
rinkoje arba iškeičia į kitas 
prekes 

Patar iamoji t a r y b a 

Lietuvos 
dentą Vytautą Landsbergį 
Baltuosiuose rūmuose priima 
JAV prez. G Bushas. Į Wa-
shingtoną iš Toronto Lands
bergis atskrenda sekmadienio 
vakare ir apsistos Lietuvos 
pasiuntinybėje. Antradienį po 
spaudos konferencijos, kur i 
įvyksta 11:30 vai. dieną, tuoj 
išskrenda į Maskvą. 

— Kanadoje prez. Landsber
gis ketvirtadienį, gruodžio 6 d., 
tarėsi su Kanados ministeriu 
pirmininku Brian Mulroney, ir 
taip pat su Užsienio reikalų 
ministeriu Joe Clark ir daly
vavo parlamento sesijoje. Par
lamento vadai surengė jam va
karienę. Ottavvoje prez. Lands
bergis buvo vežamas vyriau
sybės limuzinu ir lydimas 
karai ikškosios policijos. Pre
zidentą Vytautą Landsbergį 
lydi dešimties žmonių lietuvių 
parlamentarų, vyriausybės na
rių ir žurnalistų delegacija. 

— I r a k o prezidento pareiški
mas buvo perskaitytas per radi
jo žinias Bagdade, kad visi 
užsieniečiai gali išvykti iš 
Kuwaito ir Irako, nes jie dau
giau nebereikalingi apsaugai 
prieš Amerikos ir jos sąjungi
ninkų užpuolimą. Prez. Hus-
seinas pasakė, jog tai yra gestas, 
kad būtų daromi diplomatiniai 
žygiai išvengti karo. 

— S a d d a m a s Husse ina s , 
Irako prezidentas, taip pat 
atsiprašė visų sulaikytųjų užsie
niečių, kad gal kartais buvo 
jiems neįprastos sąlygos „pagal 
žmonių priimtas normas". Jis 
taip pat pripažino, kad tai 
nebuvo,.pagal humanitarinius 
principus", bet reikėję juos 
turėt i įkaitais, kad Iranas 
nebūtų užpultas. 

— Va t ikanas atnaujino dip
lomatinius ryšius su Bulgarijos 
vyriausybe. 

— Lenkijoje neabejojama, 
kad rytoj prezidento rinkimus 
laimės Lech VValesa. 

iš užsienio atsiųstas maistas 
nebus pavogtas. 

Tuo pačiu metu Gorbačiovas 
pranešė , jog. j i s perorga
nizuoja ir visą vykdomąją 
valdžią. Todėl sudaroma Sau 
gumo Taryba, kuri rūpinsis 
krašto saugumu ir kariškais rei
kala is . (Amerikoje t o k i a 
Saugumo taryba nuolat veikia 
Baltuosiuose rūmuose). Sovietų 
vyriausybe taip pat turėsianti 
naujas agentūras, kurios prižiū 
rės, kad būtų vykdomi prezi
dento dekretai, kurių paskuti
niu metu niekas nevykdė. Prez. 
Gorbačiovas taip pat turės ir vi
ceprezidentą — „Prezidento de 

Aukščiausioji Taryba pasi- šiniąją ranką', kaip jis pasakė 
ruošė suteikti jam dar daugiau deputatams. 
teisių, kad j is galėtų daug tvir 
čiau kon t ro l iuo t i Sovietų 
respublikas per Federacijos 
Tarybą, kurią sudarys pataria 
muoju balsu 15-kos respublikų 
atstovai. Gorbačiovas pats pasi-
liksiąs sau galutini žodį visunee 
sprendimuose pertvarkytoje 
sistemoje ir pažadėjo, jog Taryba 
ne tik kad privalės žiūrėti savo 
respublikų gerovės, bet ir dalin
tis vadovavimo teisėmis. 

Netikėtas pake i t imas 
Bet vienas netikėtas konstitu

cinis pakeitimas yra , jog prez. 
Gorbačiovas pertvarkytame ka 
binete nepanaikina ministerio 
pirmininko posto, kaip kad buvo 
anksčiau sutarta. Tos pozicijos 
panaikinimas ir ministerio pir
mininko Nikalojaus Ryžkovo at 
leidimas iš pareigų, kaip tik 
buvo vienas iš pagrindinių ra 
dikaliųjų deputatų reikalavimų 
lapkričio 17 d. sesijoje. Ryžkovas 
tada buvo kaltinamas, kad jo 
vadovaujama vyriausybė yra 
neveikli ir su savo korupciniais 
metodais nori ir toliau diktuoti 
krašto ekonominiuose reika 
luose. 

Bet dabar, kai ministerio pir 
mininko postas išsaugotas ir 
Gorbačiovo bendras planas buvo 
patvirtintas, jis bus įteiktas 
Liaudies Deputatų kongresui 
ratifikuoti, nors jame yra daug 
neaiškių detalių. Nežiūrint to. 
Gorbačiovas reikalavo, ir jam ta 
teisė buvo duota, kad jis tuoj pat 
gali daryti pertvarkymus vy 
riausybėje. 

V a d o garant i ja 
Gorbačiovas pareiškė, jog 

daugel užsienio kraštų nori 
suteikti humanitarinę pagalbą 
sovietams ir duoti paskolas 
nusipirkti maistui. Jis sudarė 
specialią komisija, kun dirba 24 
valandas, kad paruoštu planą 
kaip paskirstyti gautą maistą î  
užsienio. Jis pažadėjo tą planą 
po kelių dienų išdiskutuoti su 

— Sovietų Gynybos ministeri 
ja paskelbė, kad šiemet 35,000 
jaunų vyrų atsisakė tarnauti 
Sovietų Sąjungos kariuomenėje 
„Tasso" agentūra sako, kad 
atsisakiusieji yra iš tų respub 
likų, kuriose vyksta kova už 
nepriklausomybę 

Reikia bilijono 
Ir svarbiausia - reikia dau 

giau kaip bilijono dolerių pirkti 
maistui užsienyje keturiems 
mėnesiams, kad užpi ldytų 
vidaus gamybos t rūkumus — 
visai aiškiai p:saKė jis deputatų 
sesijoje Po II Pasaulinio karo 
dar nebuvo tokios baisios padė
ties Sovietu Sąjungoje, kaip 
šiuo metu, ypač tai jaučia didieji 
miestai. Trūksta miltų, kiauši 
nių. aliejaus ir kitų būtiniausiu 
produktų. Kad išgyventų žiemą, 
maždaug iki balandžio mėnesio, 
jiems reikia 1.28 bilijono dolerių 
vertės maisto gaminių. Vakarų 
Europos valstybės jau pažadėjo 
suteikti paskolas su mažomis 
palūkanomis 

P r i t a r imas ty la 

Užsienio žurnalistai praneša, 
jog Aukščiausio Sovieto nariai 
tuos Gorbačiovo pasiūlymus 
sutiko tylėdami arba net ir 
bruzdėjimu, pavyzdžiui, kai jis 
kalbėjo apie Žemės Ūkio minis
terijos įsteigimą, tai delegatai 
murmėjo, pareik ^dami savo abe 
jones, kud tai bus dar viena 
biurokratinė jstaiga prižiūrėti 
ūkininkams. 

Visus Gorbačiovo pasiūlymus 
priėmusio galios ir teises būtų 
didesnes ir už Amerikos prezi
dento teises. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 8 d.: švč. M Mari 
jos Nekalto Prasidėjimo švente 
Zenonas, Gailė. (iedmintė. Gun 
tildą. Romankas. Vaidginas 

Gruodžio 9 d.: Restitutas. 
Leokadija. Valerija, Gedenė. 
Delfiną. Vakaris 

Gruodžio 10 d.: Melchijadas. 
Eulali ja. E i d i m t a s , Urna. 
Loreta 

Gruodžio 11 d.: Damazas 
Aistis, Dovydas. Garbu tas 
Tautvalde. Visginis 
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siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn. IL 60453. Tel. 708-424-4150 

ATEITININKŲ NAMUOSE 

Ateitininkų namų visuotinis 
nar ių sus i r ink imas įvyko 
lapkričio 25 d. 

Narių dalyvavimas, akivaiz
džiai, nebuvo gausus. Buvo 
gausus tik savo balsų jėga — 
įgaliojimais. Tai irgi neblogai, 
reiškia, sava vieta, savi organi
zacijos namai dar rūpi. Pateisi
nimas neatvykusiems, Chicago-
je gyvenantiems, yra tik vienas 
— esame lietuviškos veiklos 
lenktynėse ir grumtynėse: įvai
riausių „kultūrinių" vienetų 
gausa iš Lietuvos, visokios 
vakarienės ir vakaronės, kon
cer ta i , ansambl ia i i r an-
sambliukai (visi „garsūs"); o 
kur vestuvės draugų ir jų vaikų; 
krikštynos, ,,showers" ir drau
gų, išeinančių iš šios žemės 
klonio, palyda ir daug kitų, 
pačio gyvenimo pakištų, svarbių 
reikalų. Na, ir galų gale, duon-
pelnystės valandos laiką ryte 
suryja. Prieš Lietuvos atgi
mimą, dirbome savo išeivijos 
tautiniam išsilaikymui svetur. 
Po tokios įžangos susirinkimui, 
grįžtu į salę Ateitininkų namuo
se. Ilgametis Namų Tarybos pir
mininkas A. Pargauskas pa
kvietė dalyvius susikaupimo 
minutei, pagerbiant neseniai 
mirusį aktyvų ateitininką a.a. 
kun. Vikt. Dabušį. Dr. A. Da-
mušį paprašė pirmininkauti, o 
dr. Aldoną Rimkienę — sekre
tor iaut i . Mandatų komisija 
išrinkta — įėjo P. Kazlauskas ir 
V. Sinkus. 

Sus i r ink imo eiga: pereito 
susirinkimo protokolo skaity
mas (J. Lieponienė jį labai 
kruopščiai ir tiksliai parengus 
ir perskaičius), na ir visų 
Taryboje esančių pozicijų 
pranešimai, leigos neblogos, 
išlaidų daug, ypač dabar, kai 
pripirkta žemės prie namų, apie 
kurios pirkimo detales aiškino 
Namų advokatas S. Kuprys, 
k u r i ? A te i t i n inkų n a m ų 
reikalus j au yra įvedęs į savo 
asmeninį kompiuterį. 

Sus ipaž in t a su visa e i le 
a t l ik tų ir at l ikt inų darbų, 
kuriais labai nuoširdžiai rūpi
nasi A. Pargauskas su talka, ir 
su apmokėjimais. Šiemet Namų 
kieme pastatytas dar vienas A. 
Foskočimo sukurtas kryžius, 
gražesnis net ir už pirmąjį. J is 
buvo numatytas PLC-rui, bet. 
nesusitarus dėl jam tinkamos 
vietos, prisiglaudė Ateitininkų 
namų kieme. 

Diskusijos visais reikalais ėjo 
draugingoje dvasioje ir dėl 
namų reikalingumo jokių abe 
jonių nebuvo, nes padidėjus 
lankytojams iš Lietuvos, čia ne 
vienas randa ir laikiną pastogę. 

Šiuo metu Namuose nuolati
nai gyvena Marijos seserys iš 
Putnamo — ses. Margarita ir 
sesele Onute. Jos talkina PLC 
esančioje Maironio lituanis
tinėje mokykloje, kurią iš šių 
namų gali lengvai pasiekti 
pėsčiomis. Namuose jau dau
giau negu metai gyvena šeima 
pernai atvykusi iš Lietuvos, tai 
Stasiulių šeima. Nors šeimos 
galva dirba nuolatinį darbą 
įmonėje, bet abu Stasiuliai labai 
daug darbu atlieka ir Atei
tininkų namuose Šitie nuolati
niai namu gyventojai teikia 
namams daug gyvybes. (Na
muose laikinai yra prisi
g laudus i ir k i t a šeima iš 
Lietuvos, atvykusi čia prieš 
pusmetį). 

Visus reikalus apkalbėjus eita 

prie pačio sunkiausio visuose 
sus i r ink imuose p u n k t o — 
rinkimų. Vienas kitas bandė at
sisakinėti, bet... ačiū Dievui, 
j ausdami r e i k a l ą namus 
išlaikyti pagaliau visi siūlytieji 
sutiko įeiti į valdybą, žinomajei 
A. Pargauskas pasiliks joje kaip 
„coach" naujokams. Primestos 
pareigos A.P. džiaugsmo netei
kė, bet sutiko naujokams padėti 
(norėjo visai pas i t raukt i iš 
Tarybos). 

Į naują Tarybą dvejiems me
tams buvo išrinkti: A. Ankienė, 
Irena ir P. Kazlauskai, Seselė 
Margar i t a , Mi lda ir St. 
Tamulioniai, R. Patlabienė ir 
Chicagos sendraugių atstovė 
(šiuo metu Jadv. Damušienė). Į 
Ateitininkų namų valdybą bus 
koptuojama po vieną atstovą iš 
studentų ir moksleivių draugo
vių, ir jaunųjų ateit ininkų 
globėjų. 

Kol kas pareigomis nepasis-
kirstyta, nes dėl aukščiau 
minėtų priežasčių — dalyvau
jant išeivijos darbų lenktynėse 
ir įsuktiems į prieškalėdinių rū
pesčių sriautą, laiko stokojam 
suėjimui. Tikimasi , kad po 
švenčių bus paskelbtos visų 
išrinktųjų pozicijos Taryboje. 
(Jumoras lengvina darbo įtam
pą, todėl ir susirinkimo apra
šymui pas i r inkau šį kelią, 
neminėdama nei kas ką sakė, 
nei numatytų darbų eigas. Kai 
bus padaryta — bus ir parašyta, 
o dažnai, juk dalis „numatytų" 
lieka nepadarytų, tik aprašytų). 

J d v . 

Dr. Birute Dailidienė, Partizano Daumanto kuopos Lemonte globėja, 
jaunučiams Vytukui Norusiui, Linui Dailidei, Juliui Ringui ir Petrui Kupriui 
aiškina kaip pasigaminti kalėdinius papuošalus. 

Nuoįr. Lidijos Ringienes 

ATEITIES" LEIDYKLOS ŽINIOS 
Šie metai „Ateities" leidyklai 

buvo našūs. Metų pradžioje 
buvo išleista Nijolės Sadūnaitės 
p r i s im in imų antroji dal is , 
pavadinta „Gerojo Dievo globo
je" , š iems prisiminimams įžan
gą parašė Vytautas Skuodis. 
L a i m i n g a i šios k n y g u t ė s 
pasirodymas sutapo su Nijolės 
atvykimu Amerikon, tad kny
gos sutiktuvėse Chicagoje galėjo 
dalyvauti ir pati autorė. Knyga 
iš kart tapo populiari skaitytojų 
tarpe ir buvo gausiai perkama. 
Jos atsargų beliko kelios dešim
tys knygų, todėl netrukus, nė 
metams nepraėjus, gali būti 
visai išsemta. 

Metams įpusėjus, prieš pat 
Ateitininkų studijų dienas, iš 
spaudos išėjo prel.Prano Kurai
čio „Filosofijos raštų rinktinė". 
Tai stambus veikalas, siekiąs 
arti 400 psl. Kuraičio raštų 
rinktinę spaudai paruošė Anta
nas Vaičiulaitis, talkinamas 
Juozo Girniaus. Joje įdėti 
įvairūs Kuraičio raš ta i .nuo 
filosofiškų iki visuomeniškų. 
Filosofiškai neįgudusiam skai 
tytojui padėti geriau knygoje 
susivokti, šio veikalo gale yra 

Partizano Daumanto kuopos susirinkime kalėdinius papuošalus iš molio daro 
jaunutės Auryte Sušinskaitė, Karolina Lieponytė. Austė Ringutė ir Maria 
Domanskytė Šio darbštaus būrelio viduryje Lora Krumplytė, būrelio vadoves 

p a N'uotr. Lidi jos R i n g i e n ė s 

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
CENTRO VALDYBOS RINKIMAI 

Dabartinės, dr. Petro Kauf-
mano vadovaujamos, ateitinin
kų sendraugių sąjungos centro 
valdybos kadencija baigiasi. 
Skelbiami naujos valdybos rin
kimai. Valdyba buvo sudaryta 
iš VVashingtono apylinkes gyve
nančių sendraugių ateitininkų. 

Rinkiminę komisiją sudaro 
Philadelphijos apylinkės atei
tininkai: Bronius Krokys, pir 
mininkas, Genovaite Mačiūnie
nė ir Ramunė Krokytė — komi
sijos narės. 

Kandidatai iki 1991 m. vasa
rio mėn. 15 dienos siūlomi rin
kiminei komisijai, pasiunčiant 
kandidato ar kandidates vardą 
ir navarde. adresą, tel. nr.. kas 

siūlo ir neformalų pažymėjimą, 
kad siūlomas kandidatas sutin
ka įeiti i valdybą. Kiekvienas 
k a n d i d a t a s , ar kand ida tų 
sąrašas, turi būti pasiūlytas 
bent trijų ateitininkų sendrau 
gių. Valdyba renkama trejiems 
metams. Siūlomų kandidatų 
pava rdes p rašome s iųs t i : 
Bronius Krokys. 1124 Hedge 
row Lane. Pbiladelphia. PA 
19115, tel. (215)671-0397. 

Rinkimai bus vykdomi 1991 
m. kovo mėnesį. 

Ateitininkai sendraugiai, o 
ypač skyrių vadovybes, prašomi 
pasirūpinti kandidatų siūlymu. 
kad sąjungos veikla tęstųsi be 
sutrukdvmų. -,_. . . 

C V Inf. 

pridėtas filosofinių te rminų 
žodynėlis, p a r u o š t a s Rimo 
Černiaus. Labai knygą pra
turtina J. Girniaus, buvusio 
Kuraičio mokinio, parašyta P. 
Kuraičio biografinė apybraiža. 
Knyga yra didelio išminties tur
to telkinys, tai dvasinė dovana 
atgimstanačai Lietuvai. 

P. Kuraičio veikalui esant 
stamboko dydžio — nemažo for
mato bei gausiu puslapių skai
čium — jo išleidimas daug 
kainavo — arti 9,000 dol. Šią fi
nansinę naštą palengvino Juozo 
Laučkos suorganizuotas garbės 
prenumeratorių vajus. Tiek J. 
Laučkai, tiek visiems aukoto
jams reiškiame gilią padėką. Iš 
jokio fondo ..Ateities" leidykla 
negavo paramos, o aukų šiuo 
metu reikia, nes prieš ak is dar 
stovi nemažai uždavinių. Ame
rikoje Kuraičio raštai , tikriau
siai, nebus gausiai perkami, ta
čiau Lietuvoje jie yra labai 
laukiami. Todėl stengsimės kuo 
didesnį Kuraičio raštų kiekį pa
siųsti j Lietuvą. Ta ip pat 
planuojama išleisti eilę kitų 
veikalų. 

Šiuo metu jau ruošiamasi at
skiru atspaudu išleisti J . Gir
niaus parašytą Prano Kuraičio 
biografine apybraižą, kuri yra 
Kuraičio raštuose. Jos išleidi
mas pagrindinai sk i r iamas 
Lietuvos žmonėms. 

Taip pat jau yra spausdinimui 
visai paruošta, tik spaustuvėje 
laukia savo eigos, Jus t ino 
Pikūnn knyga ,,Nuo asmens iki 
asmenybės". Šioje knygoje yra 
svarstomi žmogaus vystimosi, 
auklėjimo, psichologinio gerbū
vio ir kiti klausimai. Tai bene 
bus pirma tokio pobūdžio knyga 
lietuviu kalba. Ji , manome, do
mins skaitytoją išeivijoje ir 
Lietuvoje. 

Jau surinktas Antano Ma
sionio veikalas apie moksleivių 
ateitininkų veiklos draudimo 
laikotarpi Nepriklausomybės 
metais. Knyga tri jų dalių: 
paties A. Masionio prisimi
nimai, svarstymas klausimo, 
kodėl moksleivių veikla buvo 
uždrausta ir kitų asmenų pri
siminimai iš veiklos draudimo 
laikotarpio. 

Dabar numatyta, kad ir atei
nant ie j i m e t a i , . A t e i t i e s " 
leidyklai bus derlingi. „Atei
ties" leidykla visiems dėkoja už 
moral inę be i medž i ag inę 
paramą 

..Ateities" leidyklos adresas: 
..Ateities'* leidykla, 
4036 VV 91st PL, 
Chicago. IL 60453. 

A. Norv i las 

Ar tTĖJA ATEITININKŲ 
KŪČIOS 

Ateitininkų kūčios Chicagoje 
ruošiamos gruodžio 23 d., 3 v. 
p.p., Jaunimo centro didž. salėje. 
Šventę pradėsime šv. MiSiomis. 
Apie dalyvavimą prašoma iš 
anksto pranešti dr. Aldonai, tel. 
708-499-2447, arba Valerijai, 
tel. 708424-4150. 

PRISIMINSIM 
A.A. KUN. DABUŠI 

A.a. kun. Viktoro Dabušio 
ketur ių savaičių pomirt inis 
paminėjimas bus gruodžio 9 d. 
Ateitininkų namuose, po šv. 
Mišių Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Akademija su menine 
programa prasidės 1 vai. p.p. 
Visi, o ypač velionį asmeniškai 
pažinojusieji, kviečiami daly
vauti . 

MOKSLEIVIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Moksleivių ateitininkų Prez. 
A. Stulginskio kuopos susirin
kimas penktadienį, gruodžio 14 
d., vyks pas Kristiną Jakštytę, 
5240 E r n s t C t . , VVestern 
Spr ings , IL. S u s i r i n k i m o 
pradžia 7:30 vai. vak. Kun. A. 
Markus papasakos apie savo 
lankymąsi Lietuvoje kar tu su 
Chicagos kardinolu J. Bernar-
din. Visi gimnazistai kviečiami. 
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ATEITININKAI REMIA 
LIETUVOS VYRIAUSYBĖS 

DARBUS 

Dr. Arvydas Žygas, Lietuvos 
Ateitininkijos p i rmin inkas , 
kalbėdamas per Vilniaus radiją 
paminėjo, kad gruodžio 1 ir 2 
dienomis Vilniuje vyko ateiti
ninkų suvažiavimas. Dalyvavo 
ar t i 1000 a t e i t i n i n k ų . Iš 
praneš imų paa i škė jo , kad 
Lietuvoje veikia daugiau negu 
100 kuopų. Suvažiavimas labai 
stipriai ir besąlyginiai remia 
Aukščiausiosios Tarybos ir Lie
tuvos vyriausybės darbus. 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
•441 S. Pulaekl Rd., Chicago. IL 

Ra*. (1 312)778-7879 
Kab. (1-312) 562-0221 

Valandos susitarus 

DR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 We*t Burtlngtoft, to l . (708) 512-0084 
We*tmont. IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgiĮa 
M L (708) 857-4059. 425-8353 

4400 W 95th St . Oak Lawn 
2701 W 68th St. Holy Cross 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LEUS 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tol. (1-312)735-7709 

217 E I27st St 
Lemont. IL 60439 

T#1.(708) 257-2285 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9358 t . Robertą Road 
Hlcttory HHts 

Tol. (708)588-2131 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W 71 Stroot, Chicago 
To*. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

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

Namai turi du gerus mo
mentus: kai į juos grįžti ir kai 
gali iš jų išeiti. 

Bulgarų priežodis 

Kob. (1-312) 735-4477. 
Ros. (708)246-0087; aroa (708)248 6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

D R . E. 8 . GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU LIGOS 

3900 W 95 St. Tel. (708) 422 0101 
Valandos pagal Susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30- 3 v p p 
trečd uioa'yta ketvd i-3 v p p penetd 

'n šesid 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keozle Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Daga! susitarimą 

Cardiac Diagnosis . Ltd 
Marųuette Medica l Buildmg 

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 >r Kraujagyslių Ligos 
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. Robertą Rd., Hlckory Hllla. IL 
1 rnyha i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgmis 'šsipietusių venų 

ir heiioroidų gydymas 
5540 S. Puia»k> Road. 
Tol . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal SuS'tanmą 
Pirm . antr . penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir ; namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St . Cvcago. R. 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave HeCborf H6)S 
Tai . (708) 598-8101 
Vai paqai su<".:,"-i"-..') 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba iietuv>škan 

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

T*l . (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palo* Vision Center. 7152W. 127thSt. 
Paic^ Hgts UI Ketv vai 3-6 v v 

Tel (708) 448-1777 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 k; 8 va! vak 
išskyrus treč Sešt 12 >ki 4 vai popie! 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydyto,as .r chirurgas 

mesteziios ir skausmo gvdyrno specialistas 
Sherman hcĮomne Eigin IL 

Tol. 708-854-1050 
S>K.amr>inti galima 2A va' 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 St. 
Oak Laram, IL 60453-2533 

Tol- 708 -636 -3113 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLES'R PROSTATOS 

GVDVMAS BEI CH'RURGUA 
155 N. Michigan Ave.. Sulte 324 ir 

5835 S. Pulaski Rd Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

To l . (1-312) 565-2960 įveikia 24 vai ) 
Valandos pagal suS'ta'.mą 

D R . D A N A M . S A L I K U S 
D A N T Ų GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

T e l . 708 531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

ŽIEMOS STOVYKLA 

Studentai ateitininkai žiemos 
stovyklą rengia . .Neringos" 
s tovyklavie tė je . V e r m o n t o 
valstijoje. S tovyk la v y k s 
gruodžio 26-sausio 1 dienomis. 
Registruotis pas Vytą Čup 
linską. tel. 819-595-9451. 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS Ifl CHIRURGAS 

FalHlPy MV>8JM|IC8I C ™ l i C 

217 C. 127 St. — lamorrt. IL »043« 
Priklauso Palos Community Mos&tal ir 

S'tver Cross Hospitai 
Valandos pagai sus'tarmą 

Tai. (700) 2S72288 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)767-7575 
5780 Archer Avo. 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto to l . (1-312) 737-1168: 
Rozld. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71«t Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

Ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. KtMNtTM J. Y6RKE8 
DR. MAOOALCN BCUCKA6 

DANTŲ GYDYTOJAI 
•enelnlnkame rmoteMa 

4007 W. 56 St. 
Tol. (312)736-5558 

507 8. OHbert, UrGrang* • » 
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A R A S ZLIOBA. M.D. 
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Lietuviškoji veikla ir 

NAUJŲ TALENTŲ 
IEŠKOJIMAS 

Šviesios atminties prelatas 
Jonas Balkūnas vienoj paskaitoj 
taip apibūdino lietuvišką veiklą 
ir veikėjus: vienus išeivius rei
kia laikyti veiklos judintojais, 
antrus — ta i tuos, kuriuos 
galima išjudinti, o trečiuosius 
apgailėti — jie nepajudinami. 
Pirmosios kategorijos yra ma
žiausia, trečiosios daugiausia. 
Kiekvienoje kolonijoj politinė, 
kultūrinė ar labdaringa veikla 
priklauso nuo to, kiek ir kokio 
pajėgumo yra anos pirmos gru
pės taut ieč ių . P r ak t i ška i 
matome, kad tie keli, keliolika 
ar daugiau veža veiklos vežimą 
k a r t a i s i lgus metus , iki 
išsekimo, kol jų jėgos leidžia. 
Atrodo, lyg jie būtų arba 
nepakeičiami, arba nėra kas 
juos pakeičia. Ilgainiui susidaro 
opinija, kad be jų dalyvavimo 
sustotų klubo, organizcijos, są
jungos veikimas, būtų baigta ir 
su lietuvybe; kad jis ar jie tik ir 
yra autoritetas, sumanūs, viską 
žiną, be jo ar jų patarimo ar pri
tarimo negalimas joks darbas, 
jokia iniciatyva. 

Antra vertus toks veiklus vi
suomenininkas paverčiamas 
vergu. Reikia ką nors padaryti, 
nueiti, suorganizuoti — jis turi 
t a i a t l ik t i . P i rmin inkaut i , 
parašy t i memorandumą, ji 
įteikti kam reikia, surinkti 
pinigų tam ar kitam reikalui — 
viską turi jis padaryti ar reikia 
nuo jo pradėti. J is pirmas turi 
ir pinigą duoti, tokią sumelę, 
kad kit iems būtų sarmata 
mažiau pakloti. Kai nėra kam, 
tas pirmininkas privalo per 
minėjimą ir paskaitą paruošti, 
rezoliucijas suredaguoti (kurių 
niekas nevykdo, nors priėmimo 
metu dėl jų kartais būna ir 
karštų kalbų). O visi kiti jau
čiasi teisūs, davę dolerį ar kitą 
labai būtinam reikalui, pabal
savę, atsilankę į susirinkimą, 
posėdį, minėjimą. Dar daugiau: 
tas , kuris tą visą naštą veža, 
tu r i įvykdyti visokius sumany
mus, pageidavimus, išklausyti 
priekaištus, apkaltinimus bloga 
veikla, nieku neveikimu, nesu
gebėjimu iš anksto numatyti to, 
kas jau įvyko ir jau nepatai
soma. Jis dėl visko kaltas; teisūs 
t ik tie, kurie viską žino, kaip 
reikėjo arba reikia daryti. 

Tokia yra mūsų nusistovėjusi, 
surembėjusi veikla. Gan nuo
bodu, nepatrauklu vis matyti 
prieky tuos pačius asmenis, vis 
priminti, kartoti jų neatliktus 
da rbus ir t i k re tkarč ia is 
pastebėti, įvertinti jų pastangas, 
dar rečiau padėkoti. Tai visuo
menininko dalia. Ne retas 
atsitikimas, kad už ilgų metų 
darbą toks visuomenininkas iš
eikvojęs jėgas, invalidas palie
kamas užmaršty. Prisimenam ir 
kartais jau perdėtu žodžiu liaup
siname jį tik, kai jis negirdi, kai 
jis karste, kai jam nei šilta, nei 
šalta. 

O jeigu veiklą truputi pakore
guoti kiek kitaip: pripažinti, 
kad nėra nei nepakeičiamųjų, 
nei tokių, kurie galėtų jį ar juos 
pakeisti. Sakoma, kad nauja 
šluota gražiai šluoja. Jei orga
nizacija ar koks kitas junginys 
amžinai matys tą ar tuos pačius 
vadovus, jos nariai savaime at
sipalaiduoja nuo atsakomybės, 
nuo iniciatyvos. Gaunasi 
stagnacija, jokio naujo vėjo, 
dažnai kartojamos tos pačios 
klaidos. Tokiu būdu nepastebim 
kitų galimų veikėjų, neiššau-
kiam naujų talentų. Nebūtinai 
nauji vardai ir bus geresni, 

AR LAUKSIM DAR 
SEPTYNIS ŠIMTMEČIUS? 

sumanesni, bet gal jie duos 
naujų idėjų, tuos pačius reikalus 
pastatys kitoj šviesoj. Jeigu tie, 
kurie juos išstatė, pastebės, kad 
einama netinkamu keliu arba iš 
viso nejudama, tai kas demokra
tiškai juos pastatė, demokra
tiškai gali ir nuimti. 

Iš t ikrųjų nepake ič iamų 
veikėjų nėra. Užaugo, užsiaugi
nom šaunių jaunų žmonių, ir jie 
gali k i tus pakeist i visuose 
sektoriuose, daug k u r net 
geriau už mus. Užaugę, išsi
mokslinę šiam krašte, geriau 
žino metodus, Amerikos, Kana
dos ar kitų gyvenamų kraštų 
tradicijas, kanalus ir veiklos 
būdus. Jeigu jų dabar neįjung-
sim į lietuvišką veiklą per 
ilgesnį la iką gero jaunimo 
galime netekti , o tokių atvejų 
daug sykių yra buvę. 

Organizacijos nesusideda vien 
iš pirmininkų ar sekretorių, j a s 
sudaro na r i a i . Daugiau a r 
mažiau visi t inka sudaryt i 
valdybas, t inka visokiom pa
reigom. Tik žinome iš prakti
kos, kad daug kas atsisakinėjo 
riuo bet kokio įsipareigojimo, 
nesutinka įeiti į valdybas, l inkę 
daugiau dirbančius kri t ikuoti , 
pasirodyti visa žinančiais. To
kiais atvejais patart ina daryt i 
taip, kaip ka i kur draugijose a r 
sąjūdžiuose, jų skyriuose da
roma: valdybas ne rinkti, ne 
ieškoti kandidatų, bet į valdybas 
skirti iš eilės alfabetiškai pagal 
narių sąrašą- Tokiu būdu visi 
nariai, nori ar nenori, turi malo
nią progą padirbėti savo organi
zacijai, jei nenori būt i išbrauk
tais iš narių sąrašo. Tokiu atve
ju kai kas ir „netyčia" pakliu
vęs į pirmininko ar sekretoriaus 
pa r e iga s , i šskle idžia s a v o 
gabumus, pasidaro veiklus. At
randamas naujas talentas. Tai 
geras ir rekomenduotinas būdas 
greit ir be skausmo sudaryti 
naują valdybą. Buvę vadovybėje 
per tą laiką pailsi, įgauna naujų 
jėgų, sumanumų, pasimoko iš 
savo ir buvusių valdybų klaidų 
ir laukia eilės, kai vėl reikės 
perimti vairą. 

į t raukiant vis naujus žmones 
į savo organizacijos n a r i ų 
valdybas ir kitus postus, pat i 
organizacija pagyvės. Jos nariai 
išsiners iš pasyvaus stebėtojo ro
lės ir, reikalui iškilus, patys ims 
veikti, jei bus svarbus, skubus 
reikalas, nelaukdami, kol vado
vybė pastebės ir paragins. Tuo 
grindžiama ir mūsuose dažnai 
pasireiškusi privati iniciatyva. 
Nesvarbu, kad kai kam ir ne
patinka, jei kas nors daro
ma be aukštesnių organų prita
rimo a r a ts ik laus imo. Gal 
tik būtų pageidavimas, kad 
privati iniciatyva būtų suderin
ta su bendra veikla ir nebūtų 
kartojama, kas jau k i tų dir
bama. 

Reikia džiaugtis, jei atsiranda 
naujų veikėjų, o jei jų nėra, 
ieškokime. Kiekviename lietu
viško veikimo sektoriuje reikia 
naujų jėgų, o nusipelniusieji vei
kėjai gali būti naudingais pa
tarėjais jaunesniems. Paskuti
nieji reiškiniai parodė, kad 
tu r ime gražaus pr ieaugl io, 
kurie reiškiasi naujais sumany
mais, veikia kitais metodais. 
Pasitikėkime jais. Pagal prel. 
Balkūno suskirstymą padau
ginkime eiles pirmos katego
rijos veikėjų; ištraukime, suieš
kokime tarp tų, kurie atsargiai 
laikosi antroj. 

č.g. 

Vytautas Skuodis, straipsnyje 
„Kita klausimo pusė" lapkričio 
15-16 d. „Draugo" laidoje, 
svarsto Mažosios Lietuvos šian
d ien inę padėt į ryšyje su 
galimybe jungtis į bendrą Lietu
vos valstybę. Ta i visos tautos 
gilus rūpestis, susijęs su isto
rijos skaudžiais l ikiminiais 
keliais. Paminėjęs Lietuvos Res
publikos atstovo S. Lozoraičio 
pareiškimą, jog lenkai, skan
d inavai ir n e t g i vokiečiai 
bevelytų, kad t a s kraštas būtų 
ne Sovietų Sąjungos sudėtyje, 
bet ger iau p r i jung tas prie 
Lietuvos, Vytautas Skuodis 
nustebina pasakymu: „Kažin ar 
dabar, kada pati Lietuva dabar
tinėse savo ribose dar neišsiva
davusi, Rytprūsių prijungimo 
prie Lietuvos klausimą tikslin
ga šiuo metu Lietuvoje kelti". 
Dar nuostabiau, kad ir toliau 
autorius kalba apie Mažosios > 
Lietuvos išlaisvinimo reikalą 
lyg apie kokį tolimą proginio pa
togumo objektą, o ne apie kraštą 
„kur bėga Šešupė, k u r Nemu
nas teka", su kuriuo bendri 
ryšiai ne t i k kad niekada 
nebuvo nutrūkę, bet lietuvi
ninkai vystė sąmoningą tautinį 
gyvenimą dar tais laikais, kai 
Didžioji L i e tuva skendėjo 
blaškydamasi lenkiško menka
ver t i škumo mėšlungiuose . 
Spaudos draudimo laikais jie iš
tiesė brolišką pagalbos ranką. 
kartu ir patys į šias epochines 
pastangas jungėsi. Nuo Bret
kūno iki Vydūno krašto lietuvi
ninkų darbai byloja patys už 
save . Drąsus Ti lžės Akto 
paske lb imas 1918 metų 
lapkričio 30 dieną buvo išraiška 
tų bendrų lietuviškumo gelmių, 
kaip ir Vasario 16-tosios signa
tarų Vilniuje. Argi etiška dabar 
sunkiose tautos prisikėlimo 
pastangose vieną jos dalį ska
tinti ir morališkai remti, o kitos 
tokias pat, t ik dar sunkesnes pa
stangas, slėpti, jų nekelti ir tuo 
pačiu slopinti. 

Jeigu pakreipsime akis ap
link, tai ki tos tautos nežvelgia 
regresyviai į jų nemažiau kom
plikuotas teritorines problema
tikas. Šiauriniai airiai, pales
tiniečiai, žydai, armėnai drebi
na atitinkamų valstybių val
džias ir stebina pasaulį jų sąjū
džių ryžtingomis pastangomis ir 
gyvybės a u k o m i s . Gal ne 
visiems jų veiksmai patinka, bet 
tarptautinės institucijos atidžiai 
stebi, svarsto ir ieško būdų šių 
tautų reikalavimus spręsti jų 
aspiracijų linkme. Gi Vytauto 
Skuodžio mintimi „šiuo metu" 

ALGIS A. REGIS 

jau iš anksto atsisakytume 
Mažosios Lietuvos klausimą 
kelti net jeigu kas tą kraštą rim
tai ir pasiūlytų. Betgi būdamas 
įsitikinęs, kad tas kraštas „kada 
nors" turėtų tapti Lietuvos 
Respublikos provincija, Vytau
tas Skuodis mano, kad „viskam 
yra savas laikas". Kyla labai 
nejaukus klausimas: argi po 700 
metų genocidiškos trukmės dar 
vis ne „savas laikas" belstis į 
pasaulio forumų duris, o taip 
pat ir kiekvieno dar nenubudu-
sio lietuvio širdį, kad Mažoji 
Lietuva pagaliau grįžtų prie 
savos tautos kamieno? Prie šio 
klausimo sprendimo eidami 
„ypatingai atsargiai", kaip Vy
tautas Skuodis pataria, mes jau 
taip sustabarėjome ciniškoje ne
veikioje, kad mūsų kaimynai 
rusai, lenkai, vokiečiai ir netgi 
gudai viešais ir slaptais planais 
s tengiasi nusavinti Mažąją 
Lietuvą kaip ..niekieno žemę", 
mums patiems dar vis laukiant 
geresnių laikų 

Dairydamasis atgrasių pavyz
džių to krašto šiuometinėse 
komplikacijose Vytautas Skuo
dis jų randa. Jis bauginasi pusės 
milijono svetimų sovietinės san
t v a r k o s kolonistų grėsme. 
Neginčytina, toks elementas di
džiai apmaudus Bet išviršinis 
baubas pernelyg perdėtas. Kai 
lietuvio sodiečio namus apnik
davo blusos, tai jis problemą 
spręsdavo ne bėgdamas iš 
namų, atsisakęs sodybos, bet 
rasdamas priemonių parazitiniu 
įnamiu atsikratyti. Sovietinių 
kolonistų dauguma yra priklau
santi nuo masinių karinių bazių 
išlaikymo ir jų aptarnavimo. 
Nežiūrint kelinta kar ta jie be
būtų, jie nėra ūkiniai ar indust
riniai įsigyvenę šioje jiems sve
timoje žemėje. Su šiuo kraštu 
juos sieja ne kūrybinio darbo 
sa i t a i , be t au toma t i škos 
rublinės algos. Pasikeitus aplin
kybėms, kolonistai, ne tekę 
benaudiškos paramos, dingtų iš 
kur atvykę. To masyvaus skai
čiaus likučiai priklausytų nuo 
Lietuvos vyriausybės vidaus 
politikos poreikių. Ar Vytautui 
Skuodžiui yra žinoma, kad 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo pereinamajame laiko
tarpyje Vilniuje, Klaipėdoje, ir 
net Kaune buvo sunkiai beįma
noma susikalbėti lietuviškai, o 
prielankumo nepriklausomai 
Lietuvai juose nebuvo daug? 
Argi tiems Lietuvos centrams 

su apylinkėmis ta ip pat dar ne
buvo laikas jungt i s į prisike
liančią Lietuvą? Laukimas jo
kių stebuklų nesukuria. 

Lietuvos nepriklausomybės 
kūrėjai ir kovotojai-savanoriai 
neturėjo valstybinio patyrimo 
nei a t i t inkamo išprusimo, bet 
jie netūnojo menkavertiškumo 
kompleksuose. J ie vykdė sudė
tingas valstybinio gyvenimo 
problemas be atidėliojimo rem
damiesi tautos ateities vizija ir 
ryžtu. Neįtikėtinai drąsiu žygiu 
jie nuginklavo Pasaulinį karą 
laimėjusių Alijantų laivyno įgu
las, iš laisvindami Klaipėdos 
kraštą! L e n k a m s užgrobus 
Vilnių, buvo nutraukti visi vals
tybiniai santykiai ir keliamos 
prailgusios pasaulinio dėmesio 
bylos Tautų Sąjungoje ir Tarp
tautiniame Hagos Tribunole. 
Šiandieninėje'Baltijos platesnės 
erdvės būklėje Lietuva vėl 
galėtų prasiveržti nauju isto
riniu sprendimu, jeigu tauta ir 
jos vadovai nenutoltų nuo gyve
namojo t a r p s n i o p l a t e sn ių 
įvykių ir netaptų tik būkš-
taujančiais stebėtojais. Faktas, 
kad niekas Europoje nenori 
matyti Rusiją pasiliekant Kali
n i n g r a d o s r i ty je , su t e ik i a 
dėkingą tų sunkiai sprendžia
mų problemų atomazgą. Kai
m y n i n i a i va ržova i , a š t r i a i 
nepritardami vieni kitų ekspan-
sionistinėms užmačioms, galu
tinėje išdavoje apsispręstų susi
derinti su natūraliomis ir teisė
tomis lietuvių tautos aspira
cijomis. Kaliningrado priklau
somybė galėtų būti išspręsta 
Lietuvos suvereniteto apimtyje 
visiškai panašiai kaip Klaipė 
dos krašto prieš septynetą de
šimtmečių. Apgailėtina, kad 
mūsų „vadavimo" veiksniai ir 
politiniai pašnekovai per prabė
gusį pusšimtį metų neišvystė 
jokios vizijos Lietuvos ateitį 
liečiančių tarptautinių proble
mų perspektyvose. Neišstudija
vę, bet pripuolamai prabildami, 
vietoj kad parėmę stiprias ir 
teisėtas lietuvių tautos aspira
cijas, nejučiomis įsijaučia į jau 
„gatavas" oponentų versijas, 
tuo klaidindami save ir visuo
menę. To neišvengė nei Vytau
t a s Skuodis savo straipsnyje. 

Bendra Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos valstybinė ne
priklausomybė nėra pasirink-
t ies re ikalas , bet gyvybinė 
tautos išlikimo sąlyga. Laikas 
veikia mūsų nenaudai dideliais 
šuoliais. Pasaulinės technolo
gijos spar taus vystymosi aki
vaizdoje nelieka abejonės, kad 

Rimties valandėlei 

NE VĖJO LINGUOJAMA 
NENDRĖ 

Keistas tas Jonas Krikštyto
jas, ka i mes žiūrime į jį ir į jo 
darbus dabar. Bet jis nebuvo 
keistas anais laikais, kai išrink
tosios tautos vaikai norėjo 
daryti atgailą, bet nemokėjo ir 
nesuprato jos prasmės. Jonas 
Krikštytojas griežtai jiems sako: 
„Angių veisle, kas jus pamokė 
bėgti nuo ateinančios rūstybės? 
Duokite tat vertingų atgailos 
vaisių (Mt 2, 7). Ir jis prisi
pažįsta, kad nėra Kristus, kuris 
juos krikštys vanden iu ir 
dvasia. 

Vėliau pats Kristus apie Joną 
pasakė aiškiai, kad jis yra ty
ruose šaukiančio balsas. Ir dar 
pridėjo: „Ko išėjote į dykumą 
pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos 
nendrės? O ko išėjote pamatyti? 
Ar švelniais drabužiais vilkin
čio žmogaus? Švelniais drabu
žiais vilkintys gyvena aure 
karal iaus rūmuose. Tai ko gi 
išėjote? Ar pamatyti pranašo? 
Taip, sakau jums, ir kur kas 
daugiau, negu pranašo. Jis yra 
tasai , apie kurį parašyta: ,Stai 
aš siunčiu pirm tavęs savo pa
siuntinį, ir jis nuties tau kelią'. 
Iš tiesų sakau jums: tarp gimu
sių iš moterų nėra buvę didesnio 
už Joną Krikštytoją" (Mt. 
11,7-11). Jonas Krikštytojas 
buvo tas didysis pranašas, kuris 
atėjo Dievo Sūnui žemėje taisyti 
kelią, paruošti jam dirvą savo 
griežtumu ir savo asketišku gy
venimu, kad Kristaus pavyzdys 
būtų ne žmonių, o Dievo meilės 
atspindys. 

Prisitaikymas savo kūrėjo įsa
kymams ir įstatymams yra 
t ikro krikščionio gyvenimas, 
siekimas būti ne tiek šventojo 
Jono, kiek Kristaus mokiniu. Ir 
vėliau apaštalas šv. Paulius 
sakys sau ir savo sekėjams: 
..Juk, kaip vidinis žmogus, aš 
žaviuosi Dievo įstatymu. Deja, 
aš jaučiu savo kūno nariuose 
kitą įstatymą, kovojantį su 
mano proto įstatymu. Jis pa
verčia mane belaisviu nuodė
mės įstatymo, kuris glūdi mano 
nariuose... Vargšas aš žmogus! 
Kas mane išvaduos iš šito mir
tingo kūno! Bet ačiū Dievui — 
per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų! 
(Rm. 7,22-25). Ir ta Dievo 
malone mes galime pasitikėti, 
nes Kristus atėjo, nešdamas 

pasilikusi dabartiniame statuse 
Kaliningrado sritis bus lengvai 
išvystyta į keleto milijonų 

(Nukelta į 6 psl.) 

malones žmonėms, net kūnu pa 
linkusiems nusidėti. 

Bet taip pat Kristus įspėja 
pataisydamas senąjį mokslą i 
primindamas naująjį — 
geliją. kurios turi laik. 
sekėjai. Kristus primin« 
..jūsų protėviams 
pasakyta: .Nežudyk', o 
nužudo, turės atsakyti t e i sm 
O aš jums sakau: jei kas pyks* 
ant savo brolio, turi atsakyti 
teisme" M t . 5,21-22). 

„Jūs esate girdėję, jog buvo 
pasakyta: .Nesvetimauk!' O aš 
jums sakau: kiekvienas, kur is 
geidulingai žvelgia į moterį, jau 
svetimauja savo širdimi. Je-gu 
tavo dešinioji akis skatina tav 
nusidėti, išlupk ją ir mesk ša 
Verčiau tau netekti vieno na 
negu kad visas kūnas bu tų 
įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo 
dešinioji ranka gundo ta*", e 
nusidėti, nukirsk ją ir nu 
šalin. Verčiau tau netekti vier • 
nario, negu kad visas kūna^ 
patektų į pragarą" (Mt.5,27-30). 

Jėzus palygina, kas senie 
šiems pasakyta su savo meilės 
evangelija, kurią reikia vykdyti 
net tokiu atveju, jei reiktų 
išlupti akį ar nukirsti ranką. 
Mylėti savo brolį, susitaikyti su 
juo reikia kiekvienam krikš 
čioniui. kad jis neįmestų 
teismą. Bet mylėti save pat 
mylėti savo kūną. kuris piktir. 
ir gali įstumti į amžiną pražū* 
yra būtina Kristaus sekėjui. < 
malonės atneštos iš dangau-, 
nuo Kūrėjo — Dievo Tėvo. kuris 
j au pradžioje, p i rmies iems 
žmonėms nusidėjus, pažadėjo 
j iems Išgelbėtoją. J i s Sus 
žmogus ne iš žmonių, jis a» 
Mokytojas dievišku mokslu, 
žmogui duos ne t ik na> ią 
mokslą, bet ir savo pavyzdi 

Viešpats Jėzus ir priminė, ka< 
nėra didesnio iš moters gimu:u. 
kaip šv. Jonas Krikštytojas. -> 
priminė nusidėjusiai tau 
da ry t i atgailą, p r i k a i š ' 
bėgimą nuo Dievo rūstybės.«, 
pats primine savo mokslą, na-
Evangeliją, ne tą, kuri buvo 
duota seniesiems. Reikia r .lė
ti savo artimą ne tik dėl to. Kad 
jis gali patraukti į teismą, b* 
mylėti dėl to. kad jis yra k rau 
brolis, kad užjj kiekvienas tur 
nešti dalį atsakomybes net ta 
da, kai jis nusikalsta. Jėzus savo 
apaštalo šv. Jono lūpomis i 
priminė: „Nugalėtojui aš duosi" 
valgyti nuo gyvybėm *nedži< 
(Apr 2,7). 

B.A. 

Kultūra yra tautos siela. 
Gimsta žmogus tėvų tautoje, bet 
į kurią tautą jis įsijungs,pri
klauso nuo to, kurios tautos 
kultūrą jis įsisavina. 

Dr Juozas Girnius 

Didžiausias pasaulyje yra tas 
žmogus, kuris kovoja su savo 
likimo negerovėmis; bet yra dar 
didesnis už šį: tasai, kur i s at
siskubina tokiam pagelbėti. 

Goldsmith 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

Jie j au ėjo kalnu. Greit bėgančios dienos prietemoje 
tolumoje stūksojo Teatras, didingas ir mielas. Danutės 
kvėpavimas greitėjo, rankose bejėgiškai lamdė 
piniginę. Kiek kar tų bijojo šito pašnekesio ir drauge 
jautė, kad sykį t am laikas turės ateiti Jau nuo tų 
vakarų jos kambarėlyje persunktų kartais lengvais 
juokais, k a r t a i s r imtom politinėm problemom, 
kvepiančia arbata ir Vilniaus rudens grož... kada Min
daugas a te idavo pi lnas entuziazme prakt iškų 
patarimų ir geros nuotaikos — jos maža ^rdelė ilsė
davosi jo nerūpestingume, jo mėlynų akių vižtikrintame 
žvilgsnyje. O drauge jautė, kad gyveno \yn -kirtingose 
planetose, kad nešė troškimai juos skirtingomis kryp
timis. Kaip visa tai suderinti, kaip l a i k y t i tą 
palaimintą ramybę, kuria alsavo jo artum-»je,ir drauge 
nepames t i s avęs , nea t s i s aky t i s a v t roškimų 
išpildymo? Kas buvo svarbiau gyvenime - būti tylia 
kambarine gėle, pasiaukoti mylimam žm'kcui, pamirš
ti save ir stengtis padaryti jį laimingu, ar eiti akis 
užmerkus toliau nuosavu vienišu keliu, t įčiau žinoti, 
kad kiekvienas pasisekimas yra iškovot.;s, išvargtas 
ir dėl to toks saldus? Kur liktų pagarba f ačiai sau ir 
pagaliau, ar l iktų daug pagarbos tam žmogui, kuris 
iš jos to reikalauja? 

Tyla buvo nepakeliama, Mindaugą- žingsniavo 
paniuręs ir nustebęs. Danutės tylėjimas j . *eidė ir jam 
buvo nesuprantamas. Iš kur ir prasidėjo '.okia keista 
kalba — apie operą! Be abejo, operos buvo < 'ažua daly

kas ir kultūringam žmogui reikalingos, bet gi negali 
jis leisti savo merginai tapti artiste! 

— Mindaugai, — švelniai nutraukė jo mintis mer
gaitės balsas. — Štai mes jau ir prie mano namų. Šitoje 
nuotaikoje nebūtų t au malonu nei arbata, nei mano 
artumas. Klausei, ar turiu tau jausmo, ar galėčiau tave 
mylėti. Noriu atsakyti nuoširdžiai ir teisingai — esi 
man vienintelis, apie kurį svajoju. Bet turi mane mylėti 
tokią, kokia esu ir neturi sunaikinti manyje pagarbos 
pačiai sau. Aš noriu baigti mokyklą ir būti dainininke. 
Pagalvok apie tai, mielas, o dabar iki pasimatymo prie 
Filharmonijos, jei dar norėsi mane matyti. 

Lengvas rankos paspaudimas ir ji dingo tamsiame 
prieangyje. Mindaugas Varkala dar kiek laiko stovėjo 
priblokštas ir nesugaudąs minčių, paskui lėtais 
žingsniais ir piktas grįžo į miestą. 

Šviežiu girgždančiu sniegu Jūratė ir Valius traukė 
namų l ink. Fi lharmoni jos koncer tas visuomet 
pakeldavo nuotaiką, nukreipdavo mintis nuo karo, 
nepritekliaus ir nežinios. Lyg apsilankymas kokiame 
kitame krašte, ku r viešpatavo laisvė, pagarba ir grožis. 
Tas kelias valandas jie dalyvaudavo didelėje šventėje, 
jautė žmogaus didybę ir jo kritimą į dulkes. Todėl ir 
dabar jie kalbėjo nedaug, žengė susikaupę, susikabinę 
rankomis, lyg du dideli vaikai. Kas gi įžvelgs į žmogaus 
širdį? Štai Valius vedė sužadėtinę tokia tvirta ir pasi-
tikinčia ranka, o šios Širdelė daužėsi menkutė ir 
nelaiminga. 

— Keista, kodėl nebuvo Danutės su Mindaugu? 
Nejaugi bus pakei tę savo dienotvarkę? 

— Mindaugui nei menas, nei muzika neįdomu. Bus 
perkalbėjęs mūsų gražuolę ir nusivedęs kur į kiną. Iš 
viso, kaip manai , ar ta draugystė nepasidarė visai 
rimta? 

— J a m Danute labai patinka. Ir iš tiesų, juk ji 
nuostabiai graži mergaitė, o balsas, balsas! Tiesa 

pasakius, aš truputį nustebau, kai ji palinko i tokį sau 
priešingą charakterį, bet, kaip sakoma, priešingybės 
traukia. Mindaugas dažnai mamai mėgsta pasako: 
apie ją, tačiau ar jis ją supranta ir myli. aš abejoji* 

— Nepyk, Jūrate, bet jis man per praktiškas ir p» 
sausas. Su tos profesijos žmonėmis nelengva gyventi 

— Ak, iš viso turbūt nelengva dviem svetimiem 
žmonėm suaugti į vieną. 

— Vaikai padeda. 
— Vaikai? — Jūratės balsas vėl toks beviltiškas 

— Argi be vaikų neįmanoma gera šeima? 
— Įmanoma, bet sunkiau. Žmogus turi įgimtą norą 

po savęs ką nors palikti, atrodo, nemirsi visiškai, jei 
tavo vaikai neš tavęs dalelę ir toliau. Senatvėje turi 
kuo didžiuotis ir remtis, jautiesi atlikęs pareigą žem-1 
ir tėvynei. Štai, tavo tėvelis kažkur nežinioje, bet jei 
tebėra gyvas, jis raminasi tuo, kad yra likusi jo duktė 
— jo dalis ir jo paveikslas 

— O Dieve. Dieve, — sudejavo Jūra, ir VaUus apg! 
bė jos pečius. 

— Neturėčiau minėti tau tėvelio, atleisk Jūra , jt 
tave įskaudinau. 

Tylomis priėjo namus. Jūra pakelė aš;* - otą veidą 
atsisveikinimui ir Valius užjausdamas pngla idė jį prie 
savojo. 

— Būk sveikutė, mažyte. Aš užbėgsiu radęs pirmą 
laisvą valandėlę. Labos nakties, Jūrate . 

Nebyliai linktelėjusi galva. Jūratė užbėgo laiptais 
aukštyn. Šios paskutines dienos buvoja iškankinusios 
ir ašaros labai jau lengvai pasirodydavo jos akyse. O 
kasdienybė buvo pilna akių, kurios sekė kiekvieną žodį 
ir kiekvieną žingsnį, kasdienybė buvo pilna veidų, 
kuriems reikėjo meluoti. Štai virtuvėje sėdėjo lauk
dama jautri u gera mama, kunos vargų maišelis ir taip 
buvo pilnas. Argi pndeti jai dar vieną skausmą? 

(Bus daugiau * 
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V A L A N D Ė L E SU 
A R Ū N U P E M K U M 

tva. kiekvienais metais reikia 
a p s k a i t y t i su vaMžia pajamų 
mokesčių reikalu, per devyne
rius metus juos apskaičiuodavo 
icformas užpildydavo Baltinio 
rėję gyvenęs ekonomistas I. 

~r*rasauskas. Tačiau jis prieš 
kurį laiką mirė ir šiai paslaugai 
atl ikti t eko ieškoti kito žmo
g u s . Žmona paminėjo Arūną 
Pemkų. kurs anksčiau dirbo 
buhalterijos srityje. Tai išgirdęs, 
a š suabejojau, juk Arūnas dirba 
Amerikos Valstybės departa-
nc#nte, yra nemenko rango 
pare igūnas ir negi jis tokiais 
reikalais, kaip kažkieno mokes
čiai, užsiims. Bet žmona sakė, 
kad pabandys paprašyt i . Ir 
Arūnas sutiko, pusiau juokais 
paprašęs, kad už tai, kai jis gaus 
pakėlimą, parašyčiau Horizon 
tuose. Tai buvo kovo mėn. 
pabaigoje. 

"Kai susi t ikome po lietuviškų 
!faišių spalio paskutinį sek
madienį. Arūnas prasi tarė, kad 
t ągera žinia j au greitai pasitvir 
t'ips Nuo 1989 m. liepos pra 
iJSios dirbęs Valstybės depar 
tamento Žmogaus teisių skyriu
je. Arūnas Pemkus gavo pake 
įu~na ir nuo lapkričio \'-\ d. 
perkeltas į Diplomatines apsau
gos skyrių pasekretor iaus asis
tento paieigoms. Tai paaukšti 
nerias, nes, šalia didesnio at
lyginimo, su t e ik t a daugiau 
atsakomybės, kur turi prižiūrėti 
vienos specialios programos fi 
nans in ius reikalus. 

Chicagos tolimuosiuose prie 
miesčiuose gydytojo šeimoje 
^Kauges A. Pemkus buvo vėžio 
j a m a s j Dariaus Girėno lit. mo
kyklą Chicagoje. pradžioje j 
vieną galą sukanan t 120 myliM. 
o vėliau tėvams persikėlus į kitą 
vieta . 7(Vmylių. Taip 6 metus 
Arūnas l ankė Dariaus-Girėno 
m o k y k l ą . 4 m. C h i c a g o s 
'Aukštesniąją lit. mokyklą ir 3 
m Pedagoginį lit. institutą. Lie
tuviškai kalba be akcento, ta ip 
pat skaito ir rado. 

Kadangi Arūną- kaip jis pasa
kojo, visa laika domino užsienio 
politika, tai jis baigęs gimnaziją, 
po kelerių metu Northwestern 
univers i te te , Chicagoje. baka
l a u r o laipsniu baigė politinius 
mokslus ir i usu kalba Studijuo 
d a m a s paprašė, kad jam būtų 
įužskaityta ir lietuvių kalba. 
,kurios t re jus me tus mokėsi 
Pedagoginiam lituanistikos ins 
•titute. North\vestern unrversi 
t ė t e kartu su Dalia Garūnai te . 
savo sesute it ki tais atgaivino 
t e n v e i k u s i l i e tuv iu k lubą 

ĮVYKDĖ SAVO SVAJONE 

Baigės universitetą, vykdė 
"savo svajone: pamatyt i sostine 
•\V — hmgtona Amerikos poli 
t in i centrą Čia apsidairęs ir įsi 
t ikinę^, kaip sunku i politinius 
postus patekt i . 19H2 m. įstojo i 
t ; . orgetovrno universitetą studi
juoti realaus mokslo — ekonomi
kos , kuria baigė magistro laips
n i u Pasak A Pemkaus . kadan 
t 

gi politiniu mokslu srityje sun
kiau Mirasti darbą, tad ..ir nore 
jau turėti antrą specialybe, iš 
kurio- užsitikrinčiau pragyve 
n ima" 
- Baigės ekonomika, pasiliko 
\Vashingtone. kur dirbo buhal
teriu komerciniu pastatų vys
tymo r statybos firmoje. Vėliau 
kuri laika dirbo kontrolieriumi 
profesinei mokslininką sąjun 
gai Tačiau neužmiršo ir poli 
t ikos, kuri u jau senokai vilio
ju, n<>rs kelias prasimušti <ia 
^e l engva^ ir. Salia talento. 
teikia nemažai pastangų bei ip 
sukrumo. Tuo tarpu Arimas yra 
kuklus ir labai mandagus 
" 1984 m. A. Pemkus aavano 
riu. iH-iiaudama-- atlyginimo 

Įsi jungė į Reagano Busho Į < 
rinkimo kampaniją, ku>- pei in 

Arūnas Pemkus 

kimo komitete dirbo lietuvių 
skyriaus direktoriaus pareigose. 
Prasidėjus Busho Quayle rinki
minei kampanijai 1988 m., dir
bo tos kampanijos vidaus ir 
užsienio skyriuose. Bushui ir 
kartu respublikonų partijai rin
kimus laimėjus, vyko tam tik
ras pereinamasis laikotarpis. 
Tada Arūnas Pemkus dirbo 300 
asmenų komitete, kuris tvarkė 
naujosios adminis t rac i jos 
perėmimą, kai buv. prezidento 
Reagano paskirti žmonės po 
truputi buvo pakeičiami naujai 
išrinkto prezidento žmonėmis. 
Pasak Arūno, jei būtų laimėjęs 
demokratų partijos kandidatas. 

LIETUVIAI 
RESPUBLIKONŲ 

VEIKLOJE 

Californijos lietuviai plačiai 
reiškiasi šio krašto respubli
konų partijos apimtyje. Jų 
veikla ypač suintensyvėjo pas
tarųjų kelių metų laike. Įvairūs 
įvykiai neleido mums snausti. 
Atstovaudami Californijos lietu
viams, dalyvavome Respubli
konų partijos konvencijose, jose 
turėjome priėmimo kambarius, 
ku r atsilankydavo nemažai 
Respublikonų partijos veikėjų ir 
valdžios pareigūnų. Priėmimų 
kambariuose, vaišindami lietu
viškais patiekalais, svečiams 
t e ikėme informaciją apie 
Lietuvos ir jos naujai išrinktos 
vyr iausybės pr ipažinimo 
svarbą. 

Abejose šių metu konvencijose 
pateikėme ir apgynėme rezoliu
cijas, l iečiančias Lietuvos 
Nepriklausomybės, jos vyriau
sybės pripažinimo ir blokados 
pana ik inmo r e i k a l u s . Abi 
rezoliucijos Californijos 
Respublikonų partijos buvo 
priimtos ir pasiųstos prez. G. 
Bush. jo kabineto, senato bei 
kongreso nariams. Californijos 
Respublikonų partijos vardu. 
Californijos Resp. konvencijoje, 
vykusioje Santa Clara mieste 

VVilson — Califo: rijos naująjį 
gubernatorių ir d:.:augiamės,jo 
asmenyje turėda" i nuoširdų 
draugą. Guberna' rius Wilson 
yra išsamiai su- pažinęs su 
Lietuvos reikalai ir vispusiškai 
remia jos laisvės -ekius. Kiek
vienoje savo kalb je išskirtinai 
mini lietuvius, L -tuvą. 

31 d., 8 vai. vakaro. Gros Dobilo 
Steikūno orkestras ir dainuos 
Nijolė Sparkytė. Vakarienę 
paruoš Genovaitė Plukienė. Visi 
kviečiami atvykti pasilinksmin
ti ir sutikti 1991-uosius metus. 
Rezervacijas priima: Ilona Kerr 
(213) 669-1726, Vincas Skirius 
(213) 829-5613, Alba Šiukštienė 
(818) 243-2024. Rengia ir visus 
kviečia Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkės valdyba. 

Nauja.-is Californr - gubernatorius Pete Wilson, nuoširdus lietuvių draugas, 
sveikinamas Vyt-.uto Vidugirio, Californijos Lietuvių Respublikonų 
pirmininko. 

tai pasiketimas būtų įvykdytas kovo mėn., tuo laiku kai Vilniu-
tuojau pat. nes taip visada būna, je buvo paskelbtas Lietuvos 
kai laimi kita partija. 

("ia man prisiminė 1978 ru
duo, kai persikėliau į JAV 
sostinę. Čia daug kur tada 
matėsi automobiliai su Geor
gijus vasltijos lentelėmis. Kai po 
poros metu rinkimus laimėjo 
Reaganas. anuosius pakeitė au
tomobiliai su Californijos len
telėmis, o šiuo metu jų vietoje 
jau Texas valstijos lentelės. 

Prezidentui Bushui perėmus 
pareigas, Arūnas jau su atly-

nepriklausomybės atstatymas, 
l ie tuviams buvo leista ta i 
paskelbti konvencijos delega
tams, kurių čia buvo arti 1,500. 
Vytautui Vidugiriui ir Liucijai 
Mažeikienei tą žinią paskelbus, 
delegatai sukėlė dideles ova
cijas, įrodydami respublikonų 
pritarimą Lietuvos Nepriklau
somybei. 

Šiais metais buvome stipriai 
įsijungę į Pete VVilson išrinkimą 
į guberna to r i aus darbą. 

ginimu buvo pakviestas dirbti giareįkalavųsj, nemažai pastan
gų if asmenišku išlaidų. Dabar 
džiaugi -įmes ir sveikiname P. 

Baltuosiuose rūmuose. Pradžio
je paruošė kompiuterių progra
mą ambasadorių paskyrimo 
reikalu. Rašė raportus valstybės 
sekretoriui Bakeriui bei jo pata
rėjams, ir t ie raportai buvo pa
naudojami parenKVrat kandida
tus į ambasadorius. VėlTSru per 
šešis mėnesius tvarkė įvairų 
..popierizmą", susipažino su 
Valstybės departamento struk
tūra ir nužiūrėjo, kokiam darbui 
jis gali gei i-uisiai tikti. Kai buvo 
pakviestas į Valstybės departa
mentą keliems interviu, kaip ne
mažai pasidarbavęs tiek prezi
dento Reagano, tiek Busho rin
kiminėse kampanijose, pasirin
ko žmogaus teisių skyrių. Taip 
ir pi Į pinoti karjeros laip
tais, o nuo lapkričio 12 d. per 
keltas jau atsakingesnėm pa
reigom i Diplomatinės apsaugos 
skyrių 

1 AISV \LA1KK) DUOKLE 
LIETUVIAMS 

Pastebėtina, kad Žmogaus 
teisui skyriuje padirbėjęs vos 
keliolika mėnesią, A Pemkus 
to skyriaus viršininką buvo 
įvertintas ir apdovanotas spe
cialiais /ynnnimis-medahais 
Jis taip pal yra Valstybės depar
tamente vienintelio lietuvis. 
išlaikęs kvalifikuoto vertėjo 
egzaminus. Ka> Lietuvos prem
j e r e K ' imie ra P r u n s k i e n ė 
gegužės mėn. lankėsi Baltuo-
siuose rūmuose, prezidento 
Bu ho vertėju buvo A. Pemkus. 
o Prunskienės - Viktoras 
Naką-, kuris. A. Pemkaus 
teigimu, yra puikus vertėjas. 

Arūnui Pemkui. nors ir bū
na' • Valstybės departamento 
pareigūnu, nesvetimas ir lie
tuviukas gyvenimas, kunn jis 
įsijungė dar gimnazijoje, būda 

- moksleivių atei t ininku 
Lipnumo kuopos pirmininku. 
Atvykęs j VVashingtoną ir čia 
tęsdama- studijas. 1984-86 m. 
buvo laisvojo pasaulio studentu 

imnkų centro valdybos pir
mininkas V. ;au VVashingtone 

anizuol i visus ke

turis Lietuvių Jaunimo sąjun
gos rtioštus-pnlitinius semina
rus. Per mėnesines lietuviškas 
Mišias sostinėje Arūnas Pem- tingų 
kus su kitais jaunimo atstovais 

^yta. nuolatinis aukų rinkėjas. 
Šalia" JAV Aprūpinimo ir 

miestu vysty rno ministerijos vi-
ceministerės Skirmantės Kond-
ratienės. JAV Švietimo minis
terijos pareigūnės Ritos Bu-
reikait»>s ir dar vieno kito aukš
tesnėse administracijos parei
gose dirbančio lietuvio, karjeros Countyl 
la ipta is kopia ir Arūnas 

Šiuo metu esam nepatenkinti 
prez. G. Bu-h la ikysena 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikale. Mūsų uždavinys veikti 
senatorius ir Kongresmanus 
remti Lietuvos r e ika lus . 
Tikimės, kad prez. G. Bush ir jo 
administracijom- linija keisis 
Lietuvai palan.-L.a prasme. 

Dabartinę - 1989-91 m. 
LARAC valdyba sudaro: Cali
fornijos valstijos pirm. — Vytau
tas Vidugiris, barbės pirm. — 
Liucija Mažeikiene, vicepirm. — 
Vytautas Šliūpas, vicepirm. — 
Felicija Brov>n (Š. Calif.). 
vicepirm. — Henrikas Goro-
deckas iP. Caiif.), protokolų 
sekretorė — Valerija Baltu-
šiene, sekrjt ;rė — Virginia 
Spring, iždininkas — Vincas 
Juodvalkis finansų sekretorė — 
Ramoną Gnr.uviene, teisės pa 
tarėja — Nida Brinkienė, Esq., 
žiniaraščii redaktoriai ir ypa-

įvvkiu vykdytojai — 
Laima Tumaitė ir Vincas Ski
rius. 

Skyrių pirmininkai: Laima 
Tumaitė (Los Angeles county); 
Vladas Pažiūra (Ventura Coun
t y , Henrikas Gorodeckas (San 
Diego County». Felicija Brown 
(San Francsco Bay area); Ričar
das Kontrimas, Ph. D. (Orange 

„ M E D U S " DAINUOS 
LOSANGELIEČIAMS 

A. Vilčinsko vadovaujamo an
samblio ,.Medus" spektakliai 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salėje vyks šeštadienį, 
sausio 5 d., 7 vai. vakaro ir 
sekmadienį, sausio 6 d., 12 vai. 
Po spektaklių bus vaišės. 

Nepraleiskite progos išgirsti 
įdomų ansamblį dainuojantį 
sentimentalias ir patriotines 
dainas. Ansamblis „Medus" 

Lietuvoje yra a t l ikęs 400 
koncertų. A. Vilčinsko ir K. 
Genio daina „I Lietuvą" iš
rinkta 1989 metų populiariau
sia daina Lietuvoje. Tais metais 
jų i š le is ta kase te buvo 
pripažinta populiariausia. Labai 
laukiam visų! 

Ruošia Akademinis Skautų 
Sąjūdis. 

NOVELĖS KONKURSO 
P R E M I J A 

R. K. VIDŽIŪNIENEI 

Rudenį Los Angeles lietuvių 
telkinyje itin gausu kultūrinių 
renginių: koncertų, popiečių, 
vakaronių. Lapkričio 4 d. Tau
tinių namų salėje buvo įteikta 
premija Rūtai K. Vidžiūnienei 
už „Dirvos" konkurse geriau
siai parašytą novelę „Pažadas". 
Premija kasmet išmokama iš 
Simo Kašelionio įsteigto fondo. 
Šis įvykis sut raukė keletą 
dešimčių ku l tū r in inkų bei 
literatūros mylėtojų. Trumpu 
žodžiu į susirinkusius prabilo 
korp. Neo Lithuania pirmininkė 
Laima Tumaitė. paaiškindama, 
kad ši korporacija ėmėsi inicia
tyvos sukviesti publiką būti 
įvykio dalyviais ir liudininkais, 
pasidžiaugiant laureatės įnašu 
į išeivijos literatūrinį gyveni
mą. Pakvietė rašytoją Alę Rūtą 
tarti šiam momentui skirtą žodį, 
plačiau apibūdinant R. K. 
Vidžiūnienės kūrybinį kelią. 

Alė Rūta sakė, kad R. K. 
Vidžiūnienė apdovanota rašy
tojos t a l en tu . P i rmuos ius 
sėkmingus žingsnius ji žengė 
ankstyvoje jaunystėje, išbandy
dama savo literatūrinius suge
bėjimus „Skautų Aide". Jos 
parašytas noveles skaitome 
periodinėje spaudoje, už kurias 
ji jau yra laimėjusi 7 premijas. 
Prieš keletą metų ji išleido 

novelių rinkinį. J i gabi kūrėja. 
Reiškiasi ne tik literatūroje, bet 
ir kitose srityse: politikoje ir 
kultūroje. Žurnalistų sąjungos 
p i r m i n i n k ė , , . Ž u r n a l i s t o " 
redaktorė, rašo vedamuosius 
straipsnius, dalyvauja lietuvių 
radijo valandėlės darbuose kaip 
viena jos r e d a k t o r i ų ir 
pranešėjų. Jos taikl i mintis, iš
reikšta žodžiu, puikus sti l ius 
teikia estetinio pasigėrėjimo. 

R. K. Vidžiūnienės kūrybą, 
meis t r i ška i dialogo forma, 
paska i tydamos i š t r a u k ą iš 
knygos „Vieno vakaro melan
chol i ja" , p e r t e i k ė D a i v a 
Č e k a n a u s k a i t ė ir R a m u n ė 
Vitkienė. 

Perskaičius konkurso komi
sijos aktą, La ima T u m a i t ė 
įteikė laureatei premijos čekį. 
Šia p roga l i e tuv ių rad i jo 
valandėlės ir žurnalistų vardu 
pasveikino V. Šeštokas. Sveiki
no ir kompozitorė Gudauskienė. 
Kompozitorė dėkojo laureatei , 
prisimindama jos talką, r a šan t 
operetei „Aldona" libretą ir ki
tais būdais bendradarbiaujant. 

Programai baigiantis, R. K. 
Vidžiūnienė visiems nuoširdžiai 
padėkojo. Po to vyko vaišės i r 
d raugiškas p a b e n d r a v i m a s , 
besidžiaugiant mūsų nausėdijos 
pasiekimais. 

Ig. M. 

P I R M O J I G E L E Ž I N K E L I O 
KATASTROFA 

Įvyko 1830 m. rugsėjo mėn. 
ties Liverpuliu. Anglijoje. Ka
tastrofos metu žuvo ir vienas 
parlamento narys. įvykis sukėlė 
nepaprastą sąjūdį. . .Edinburg 
Revievv" patarė... tuoj sunaikin
ti visus geležinkelius, nes bepro
tystė yra važiuoti... 15 k m 
greičiu per valandą! 

(j^3 midlcincl Fcclcral 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki S100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

V. V. 

BRIDGEVIEVV 
8929 S MARLĖM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

Pemku- -lam. kaip prezidento 
Busbo paskirtam pareigūnui, NAUJŲ MKTŲ SUTIKIMAS 
linkim pareigose išsilaikyti ir LOS ANGELES 
kilti ne tik prie šito. bet ir prie 
kitų prezidentų. Taip pat išlikti Naujų Metų sutikimas Šv. 
tokiu pat lietuviu, koks jis Kazimiero parapijos salėje 
dabar yra! ruošiamas; : madienį. gruodžio 

EIK tSr 
JA<0USrtC 

LEN0ER 

L I E T U V O S A I D A I 
W d a KAZE BRAZDŽIONYTF 

K -.«<iiors nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Visos laidos it WCF.V stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 6O480. 

TFI.: <708> 839-2511. Tel-FAX tas p„ts 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje užjos teise* 

Jūsų auka T ŪTOS PONDUl finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuleteniu įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų r radijo ban 
u'<>mis skleidžiamas žinias. Vurms neleid/ia pasauliui 
užmiršti apie tikra padėti Lietuvoje ir ym brutualia 
okupacija. 

Prisiminkime LIKTI'VOS L AISVF.S 1/, i,\ pagerbdami 
artimuosius. įamžindami įu atminti ar tv.rkydami savo 
palikimu ••įkalus 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinė mokesčiu. 
IRS ( . i t N- 51 0172223 

- T l 

T A I K ) S FONDAS 
L I T U I A M AN NATIONAI . FOl 'NDA I'ION. 

! \ O. Ho\ 21073 
\ V o o d h a \ e n . N.Y. 11421 

INC 

STATYBA JAU BAIGTA!!! 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, ,,condominiums" baigti 
Jūs dar galite įsigyti, geromis sąlygomis, prieš šventes. 

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar šie ..condominium yra 
Visi kiti jau užpirkti 

1 miegamasis vonia, salonas, virtuvė „.dinette" 
1 miegamasis. 10x13 raštinė, vonia, salonas, virtuvė. ,.dinette" 
1 miegamasis. 23x13 salonas/valgomasis, vonia, virtuvė. (2) tokie 
2 miegamieji. 2 vonios, salonas, virtuvė. 

Kiekviename ..condominium" yra: daug langų, naujas virimo pečius ir šaldytuvas, cen
trinis šaldymas. 

Pastate yra keltuvas, skalbykla, atskiri sandėliai didesniems daiktams susidėti 

Smulkesnei informacijai skambinkite Rūtai Suiinsklanai 
(708) 301-0880 arba (708) 257-7114 

arba rašykite: 
Century 21 Prima Raal Estata 

14325 S. Bali Rd. 
Lockport, III. 80441 

file:///Vashingtone
file:///LA1KK
file:///Voodha/en


LMKF WASHINGTONO 
KLUBO VEIKLA 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 8 d. 

ItfDAG'JOJA SI. :JEM£SUL £501 TSOY ST., CHICAGO. U±> TELEF. (312; 925-5988 

LMKF ATSTOVES 
TARPTAUTINIAME 

MOTERŲ SUVAŽIAVIME 

Lietuvių ir latvių atstovės General Federation of Women's Clubs suvažiavime. 
Iš k : dr. Marija Žukauskienė. Nev. Yorko Lietuvių Moterų klubų federaoî . 
jos pirmininkė, Salomėja Valiukienė. LMKF vicepirmininkė, Aldona 
Noakaitė Pint.-^h. LMKF pirmininke ir dvi latvių atstoves. 

Genera l Federa t ion of 
Women"s Clubs organizacijos 
šimtmečiui paminėt i suva
žiavime, kuris įvyko 1990 m. 
liepos 1-5 dienomis Nevv Yorke. 
Mariott-Marąuis viešbutyje,. 
LMKF atstovavo pirmininkė 
Aldona Pintsch. vicepirmininkė 
Salomėja Valiukienė ir Nevv 
Yorko klubo pirmininkė dr 
Marija Žukauskienė. 

GFVVC yra tarptautinė, dau
giau negu 10 milijonų narių tu 
rinti organizacija, daugiausiai 
dėmesio kreipianti į socialine 
globą, žmonių gyvenimo lygio 
kėlimą, narių savanoriška dar 
bą ir tarptautinių ryšių stip 
rinimą moterų tarpe. Pabaltijo 
Moterų taryba ir siu trijų kraštų 
moterų organizacijų federacijos 
yra GFVVC narės. Sovietų pa
vergtų kraštų moterims ši or
ganizacija yra forumas, kuriuo 
pabaltietės naudojasi jau nuo 
1950 m., siekdamos išlaikyti 
savo kraštų bylą gyvą Vakarų 
pasaulyje. Praeityje mes kartais 
nesulaukdavome tikro supra 
timo iš organizacijos, kuri 
neakcentuoja politinio aspekto 
savo veikloje ">io suvažiavimo 
metu, dėl politiniu įvykių i aido.̂  
Rytų Europoje, Pabal t i jo 
kraštuose, o ypač Lietuvoje, 
nuotaika mums buvo labai 
palanki. 

Trečiadienio, liepos 3 d. rytas 
buvo ski r tas Ta rp t au t i n ių 
klubų dienai a tžymėt i . Iš 
suvažiavime dalyvavusių 2.000 
moterų, buvo 100 tarptautinių 
delegačių, atstovaujančių 19 
kraštų. Didžiausios grupės at
vyko iš Korėjos. Brazilijos ir 
Arubos, matyti finansiškai 
remiamos savo kraštų vyriausy 
bių. Iškilmingos eisenos ir pus
ryčių metu. pasipuošusios tau
tiniais drabužiais pabaltiečių ir 
ukrainiečiu moterų grupės 
patraukė publikos dėmesį. Jų 
nuotrauka buvo atspausdinta 
„Clubwoman" žurnalo rugpjū

čio-rugsėjo mėn. laidoje. Visų at
s tovaujamų k r a š t ų repre-
zentantės turėjo progos pasakyti 
trumpas kalbas. Pabaltietės ir 
ukrainietės efektingai nušvietė 
savo kraštų šiuometinę politinę 
padėtį . LMKF p i rmin inkė 
Aldona Pintsch kvietė visas 
GFVVC nares prisidėti peti
cijomis, laiškais, aukomis ir pri
tarimu, remiant mūsų pastan
gas a tgau t i apsisprendimo 
teises ir pilną laisvę mūsų kraš
tams. Asmeniškuose kontaktuo
se tarptautinės delegatės ir 
amerikietės parodė gilią simpa
tiją mūsų kovojantiems kraš
tams, sveikindamos jų laisvės 
žygi, linkėdamos sėkmės, siūly
damos savo pagalbą. Mes jas 
raginome rašyti kongreso ir 
senato a t s t ovams , prašant 
paremti senato įstatymo pro

jektą #2757, kuriuo buvo numa
tyta skirt i 10 milijonų dolerių 
humanitarinei pagalbai Lietu
vai. Reikšdamos džiaugsmą 
mass media ir įstatymų leidėjų 
palankumu mūsų kraštams, 
mes pabrėžėme ir savo nusivy
limą prez. Busho politika, auko
jant moralinius principus, sten
giantis stiprinti Gorbačiovo 
padėtį griūvančioje Sovietų 
Sąjungoje. Tarptautinių dele
gačių grupėje buvo daug moterų 
su imponuojančiais akademi
niais kredencialais. Savo eman
cipacija ypač stebino moterys iš 
Azįjos kraštų. Jubiliejaus proga 
GFVVC organizacijai jos atvežė 
vertingų dovanų. Pabaltietės 
organizacijos vadovybei įteikė 
gintaro dirbinius ir juostas. 

Turtingoje ir šventiškoje su
važiavimo programoje ypač 
įdomus buvo simpoziumas apie 
vyresnės moters padėtį A. D. 
2000 ir iškilmės, kur muziklo 
forma buvo pavaizduoti svar
biausi GFVVC istorijos mo
mentai. Tarp atskirų scenų 
buvo į t e ik iami žymenys 
iškiliausioms moterims įvai
riose srityse; tarp jų buvo Mo
tina Teresė, Barbara Bush, Be-
verly Sills, Barbara VValters. 
Margaret Chase Smith ir kt. 

Šio jubiliejaus proga buvo pa
gerbta pirmojo organizacijos 
klubo SOROSIS ir GFVVC stei
gėja, žurnalistė ir 9 knygų auto
rė Jennie June Croly. Pirmąjį 
klubą j i įsteigė 1868 m. kaip 
atsaką už jai padarytą Spaudos 
klubo įžeidimą, neįsileidžiant 
jos į Charles Dickens pagerbimo 
vakarienę, vien dėl to, kad ji 
buvo moteris. SOROSIS tikslas 
buvo padėti ugdyti moters 
asmenybę ir siekti sau lygių 
žmogaus teisių pripažinimo. 
Klubui priklausė eilė žymių 
N.Y. moterų. 1890 J. J. Croly 
iniciatyva SOROSIS sukvietė 
visus žinomus moterų klubus 
Amerikoje į pirmąjį suvažia
vimą Nevv Yorke, kur buvo 
įkur ta GFVVC organizacija, 
pamažu išaugusi į didžiulę tarp 
tautinę moterų organizaciją, k u 
rios šūkis yra „Unity in diversi-
ty". 

Salomėja Val iukienė 

Nuo 1987 m. rudens \Vashing-
tone Lietuviu Moterų klube 
valdybą sudaro: Audronė Pakš
tienė — vicepirmininkė. Genė 
Genienė — iždininkė. Nijolė 
Grinienė — sekretorė ir dr. 
Danutė Harmon — pirmininkė., 

Pastarųjų metų įvykiai Lietu
voje paveikė visus, tiek pavie
nius asmenis, tiek organizacijas, 
tad suprantama,ir mūsų klubą. 
Mūsų dėmesys ir darbas susi
t e l k ė į bendrą lietuvių 
visuomenės veiklą besilaisvi-
nančiai tėvynei pagelbėti. Klu
bo narės pareigingai ir nuošir
džiai talkininkauja Washing-
tone. Sąjūdžio ir kitų orga
nizacijų atstovų bei visuo
menės veikėjų iš Lietuvos su
tikime, ir globojime Lietuvos 
pasiuntinybės daugelio priėmi
mų parengime ir įvairiose de
monstracijose. Paties klubo 
veikla tapo antraeile, ir susi
rinkimai bei visuomeniniai 
renginiai — retesni. 

198T.Xl.22 — rinkimai ir ar
batėlė J. ir D. Harmon na 
muose. Buvo proga pabendrauti 
su E. S., viešnia iš Palangos 
(kuri — suprantama dar tuo 
laiku — nenorėjo, kad būtų skel
biama jos pavardė Klausėmės 
viešnios pasako ' imų apie 
pokario siaubingus metus, apie 
įspūdingą Kryžių kalną ir nuo 
trupų kasdieninio gyvenimo 
okupuotoj tėvynėj*' 

1988. IV. 10 susirinkimas su 
paskaita ir arbatėle dr. M. ir A. 
Pakščių namuose. Kiubo narė 
Aldona Marshall Simanavičie-
nė kalbėjo nuosekliai ir įspū
dingai apie jos ir jos šeimos 
(tėvų. Juozo ir Paulinos Mar
shall, vyro Prano ir dukrelės 
Laimos > žiaurius tremties metu 
Sibire ir Kazachstane. Nors 
įvykiai ne vakardienos, bet susi 

tekai: Nijolės Sadūnaitės A Ra-
diance in the Gulag Q987), 
VVilliam J. H. Hough, 111 T h e 
A n n e s a t i o n of the Ba l t į c 
States a n d its Effect on t h e 
Development of Law Proh i -
bit ing Forcible Se izure of 
Territory U985> Violat ions of 
Human Rights in O e e u p i e d 
Li thuania. Narės ir svečiai 
turėjo progą pamatyti visus 
viešuosius kambarius, biblio
teką bei archyvinius ekspona
tus. Vizitas truko beveik dvi 
valandas. 

198S.XII.7 Donahue pakvietė 
klubo pirm. ir vicepirm. su 
vyrais į GFVVC Kalėdų švenčių 
priėmimą, kuriame, šalia įvai
rių moterų organizacijų atsto
vių, t a ip pat da lyvau ja 
Amerikos valdžios bei korpo 
racijų (e.g. Procter & Gamble^ 
pareigūnai. 

1989.IV.9 popietė ir kavutė 
apylinkės visuomenei pasiklau
syti ką tik grįžusio iš Lietuvos 
prof. Kazio Almeno. kuri> 
įdomiai, o kartu realiai kalbėjo 
apie politinę įvykių raidą Lietu
voje. 

1989.1V .24 pirmninkė ir vice
pirmininkė dalyvavo GFVVC 
kavutėje minint tos organiza
cijos 99-ąsias sukaktuves. Ta 
proga buvo prašyta, kad svečiai 
padovanotų bent po vieną vaikų 
knygutę, kurių rinkinys bus iš
dalintas benamėms motinoms ir 
jų vaikams. 

1989.NII.6 pirm. Harmon su 
vyru dalyvavo GFVVC Kalėdų 
švenčiu priėmime. 

1990.111.25 klubas surengė 
mūsų narės ir buvusios pirmi
ninkės Gražinos Krivickienės 
knygos „Vilnius lietuvių liau 
dies dainose", II laidos (1989). 
sutiktuves apylinkės visuo
menei su dr. Jono Balio paskai 

rinkusieji buvo sujaudinti ir ta. (Žiūr. išsamų ,.Horizontų" 
giliai paveikti jos ir jos šeimos straipsnį kovo 3 d. „Drauge".^ 
baisių pergyvenimų. 

1988.V.15 susirinkimas ir ar
batėlė a.a. Liūto ir Nijolės 
Grinių namuose, kur buvo 
rodoma madų vaizdaiuostė iš 
Lietuvos. Taip pat proga pa
bendrauti su dviem viešniom iš 
Lietuvos — R Rlužiene ir Nijole 
Rusteikiene. 

1988.X.6 kiubo naru ir jų 
vyrų apsilankvmas Genei ai Fe
deration of Wo*nen'sCluhs cen
tre, 1734 N. St., N. W., VVa 
shington. D.C. Istorinio pastato 
gražiuose salonuose grupe 
priėmė ir jai kalbėjo prezidentė 

G. Krivickienė paaukojo klubui 
259J- pajamų iš tos dienos pa r . 
duotų knygų. 

Politinės įtampos metu, Lietu
vai vėl pasiskelbus nepri 
klausoma . kuomet lietuviai vis 
dar tikėjosi ir prašė laisvojo 
pasaulio pritarimo, klubo narės 
pavieniai ir k o l e k t y v i a i 
prisidėjo prie tų raginimų 
1990.IV.1 d. pirm. Harmon pa
siuntė JAV prezidentui Bush 
telegramą. 

1990.IV.12 gautas laiškas iš 
Baltųjų rūmų. kuriame prezi
dento Bush vardu primenama 

TAUTODAILININKEI AMŽINYBĖN 
IŠĖJUS 

lietuvių kalbą, gamtos mokslus. 
o mergaitėms ir kūno kultūrą. 

1926 metais ištekėjo už klasės 
draugo Stasio Simoliūno, 2 rojo 
artilerijos pulko karininko, tuo 
metu studijavusio teisę. 1934 
metais vyrui užėmus Šiaulių 
apygardos teismo teisėjo, o 
vėliau teismo vicepirmininko 
vietą. Stasė Šimoliūnienė nu
t raukė mokytojavimą ir persi 
kėlė į Šiaulius. Šimoliūnams 
1931 m. gimė sūnus Algimantas 
ir 1934 m. Saulius Detroite 
įsikūrę jie uoliai reiškėsi or
ganizacijų ir lietuvių Šv. An
tano parapijos gyvenii >e. Stase, 
nuo Kėdainių laikmečio, veikė 
LDK Birutės Kar ių šeimų 
moterų draugijoje, o Hanau sto
vykloje dirbo administracinį 
darbą. P r i k l a u s ė Tau t ine i 
sąįungai. Stasio Butkaus šaulių 
kuopai. LDK Birutės draugijai 
ir Gyvojo rožančiaus būreliui. 

Detroito visuomene su ja atsi
sveikino lapkričio 23 d. Yolan-
dos Zaparackienės laidotuvių 
namuose. Lapkričio "24 dieną. 
Sv. Antano bažnvčioįe už Stasės 
sielą buvo auko jamos ge
dulingos šv. Mišios. Palaidota 
Holy Sepulchre kapinėse. Liko 
\vras Stasy*, sūnūs Saulius ir 
Algimantas, mart i Zelvyra, 
dukraites -Julija. Viktorija ir 
produkraitė Kristina. Šeimos, 
artimųjų ir draugų širdyse 
pas i l ieka šviesus Veliones 
atminimas. 

S tasvs Gar l iauskas 

Alice C. Donahue ir buvusi pre- JAV pritarimas Lietuvos lais-
zidentė Oscar Ahlgren. Pirm. D. vam apsisprendimui ir pre 

AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE 
GRAŽUOLĖ ŽVELGIA 

UŽSIENIN 

Harmon. pareikšdama padėką 
už GFVVC palankumą, keliant 
viešumon okupuotos Lietuvos 
klausimą ir y p č žmogaus teisių 
pažeidimus, k:ubo vardu įteikė 
Donahue tris knygas jų biblio 

KELI V KNYGŲ 
REDAKTORĖ 

Harvardo. C irnell bei Nevv 
Yorko universitetai yra kai ku
rios aukšto;.> mokslo ins
titucijos, kurios savo studen 
tams užsako profesorės Niki 
(Nijolė) Benokraitis naująjį 

,S< • ng Ourselves: 
Con' 'mporary, and 

Readings in 

zidento pakar to t inas skat i
nimas, kad Sovietu Sąjunga 

Stasė Šimoliūnienė 

Penkerius mėnesius pako
vojusi su liga, 90 metų amžiaus 
sulaukusi, lapkričio 20 d. mirė 
Stasė Šimoliūnienė Januškevi 
čiūtė. Tai buvo tyli. kukli ir 
darbšti moteris, paskutini savo 
gyvenimo dvidešimtmetį pasky 
rusi tautodailei — šiaudinuku 
paveikslų ir ornamentų kūry
bai . Turėjo pu iku e s t e t i n i 
nujautimą. Jos sukurti saaudi 
nukai pasižymėjo grakštumu, 
piešinio t aupumu ir raiškumu. 
Paliko arti 200 stambesnių 
darbų, kurie buvo matomi tarp 
t au t inėse mugėse Det ro i te . 
Mihvaukee ir kituose mies 
tuose. Nemažai jų puošia namus 
ar institucijų patalpas. Keletas 
jos š iaudinukų paveikslų nuo 
t raukų buvo panaudota kalė
dinių sveikinimų kortelėse. -Ii 
buvo labai darbšti ir dirbo iki 
š.m. birželio pabaigos, kai ja 
ištiko liga. 

Stasė Šimoliūnienė gimė 1900 
m. liepos 18 d. Linkuvoje. 
Mokėsi Sv. Kotrynos gimnazijo 
je. Pet rapi ly je . Revoliucijos 
me tu pergyvenus i badą ir 
skurdą. 1918 metais grižo j 
Lietuvą. Baigusi Panevėžio 
gimnazi jos sep t in tą k l a s ę , 
persikėlė į Šiaulius ir ten 1921 
m. baigė gimnaziją. Pradėjusi 
mokytojauti Kėdainių gimnazi 
joje, įstojo į Kauno universitetą 
s tudi juot i h u m a n i t a r i n i u s 
moks lus . 1924 m. v a s a r ą 
Palangoje baigė Kūno kultūros 
k u r s u s Gimnazi jo je d ė s t ė 

atstovauti, pirm Harmon ir J ū 
rate Micutaitė dalyvavo JAV 
Valstybes departamento ap 
žvalginiame pranešime (Special 
Briefing) apie Rytų ir Vidurio 
Europos šalių besikeičiančia 
polit inę ir ekonomine ^an 
tvarką Buvo proga iškelti tuo 
laiku mums itin aktualiu klau
simų apie Lietuvą. 

1990.IX.12 pirm Harmon 

k a r t ą dalyvavusi tokiuose 
r inkimuose . 20 kandidačių 
tarpe ji išsikovojo ir „Mrs. 
Congeniality" premiją. 

Lapkričio mėnesį Mrs. Ame
rica rinkimai vyks Maskvoje vadovą 
je. M. Crooks aiškina, kad taip Classic, 
buvo nuspręsta atsižvelgiant į Cross-Cultur ii 
pasitaisiusius santykius tarp Sociology" Pirmais metais ši 
J A V ir Sovietų Sąjungos, knyga jau išvvdo dvi laidas ir 
Rinkimai bus transliuojami leidėjo'Prent'.e Hali)originalūs 
televizijos laidomis įvairiuose spėliojimai liko gerokai 
JAV miestuose kalėdinio sezono perviršyti, 
programose. Prof. Benokr litis knygos po 

Maggie užaugo South Bos- P u r u m ą godž ia faktu, jogjo-
t o n e . Jos seneliai kilę iš je yra šių la.Kų sociologų raši-
V i l n i a u s . J i labai norėtų niai bei 1 mų mokslininkų 

pradėtu derybas su Lietuvoj iš- a t s tovavo Aldonai P in tsch 
rinktais atstovais. Baltųjų r ū m ų informaciniame 

1990.IV 24 pirmininkė daly- p raneš ime , t rukus iam porą 
vavo General Federation of valandų apie Jungtiniu Tautu 
VVomen's Clubs videokonfe- .Moterų būk lė s komisijos "> « 
rencijoj ir priėmime, minint tos sesiją, kuri įvyks Vienoje ! '>9i 
organizacijos šimtmetį. m. vasario mėnesį 

1990.VI.26 Lietuvių Moterų Ki tas susi r inkimas bus gruo 
klubų federacijos pirmininkės džk) 2 d. 
Aldonos Pintsch prašymu jai D a n u t ė S. H a r m o n 

KODĖL ŽMONES VERKIA 

Toki klausima iškėlė anglų ir 
švedų psichologai anketose. B" 
šimto apklaustųjų 32 atsakė: 
norėdami palengvinti širdį. 22 
- užjausdami artimą žmogų, 21 
— iš džiaugsmo, 12 — iš liūdesio 
ir rūpesčio, 9 — iš baimės. 4 — 
iš pykčio. 

Papiastai manoma, kad aša
ros — liūdesio ženklas. Daugelis 
žmonių gėdijasi savo ašarų, o 
senovės graikai didžiavosi, galė
dami verkti. 

(domiai apie verksmą rašo vo
kiečių laikraštis ..Telegraf": 
„Ašaros - tai ne dvasinio išgy
venimo, o atvirkščiai, sveikos 
psichikos ženklas. Verksmas 
gydo, todėl nesistenkite sulai
kyti ašarų, leiskite joms tekėti. 
Juk ašaros — normali reakcija 
į s t ipru išgyvenimą. Kada 
verkti ir kiek verkti — priklauso 
nuo nervų. Dažniausiai verkia
ma tada. kai nervai reikalauja 
palengvinimo. Jei į tai neatsi
žvelgiama, pasirodo įvairių ligų 
simptomai: galvos skausmai, 
širdies priepuoliai , astmos, 
neurozės. Nustatyta: žmonės, 
kurie moka sulaikyti ašaras, 
dažn iaus ia i y ra melagiai . 
Stengimasis nuslopinti dvasinę 
emociją yi a apsimetimas, melas 
yra apgaulė tiek sau. tiek 
kitiems". 

Lie tuvių k i l m ės Maggie 
Crooks stengiasi patekti į Mrs. 

sugrįžti į protėvių žemę ir pama
t y t i kas t ena i š iuo metu 
politiškai vyksta. Teisėjams 
paklausus, kurie dabartinio 
pasaulio įvykiai konkursantę 
domina, ji atsakė, kad Lietuvos 

America rinkimus, vyksiančius nepriklausomybės paskelbimas, 
Maskvoje. Aukšta, 28 metų ir žinoma, ką Maskva gero gali 
k o n k u r s a n t ė laimėjo Mrs. p a 8 " * 1 ^ Mrs. Massachusetts. 
Massachusetts titulą, pirma Vprtė A1#k«. Pakalniškis . J r . 

darbai. JModem Sexism: Bla 
tant, Subtle and Covert Sex 
Discriminnti"n" yra kita pro
fesorės knyga, neseniai buvo iš
versta į jap<n : kalbą. Ją išvertė 
japonas soči"!'-gijos profesoriui, 
neseniai Califorujjoje atlikęs 
moksline ?t ;/ :otę, ir jos metu 
su tuo darbu susipažinęs 

„University of Balt imore 

„Žiburio" Montesaori mokyklėlės mokiniukai dainuoja su 
jole Grini<-n. Sofija Jelioniene, Ona Siliūniene, viešnia . 
supažindinusia mokyklėles vedėja Danute Dirvoniene 

aplankiusiomis viešniomis Ni 
, Lietuvos n • is *u mažaisiais 

S H Kronienes 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 8 d. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

AR MES VIS DAR 
UŽKAMPY? 

Patarlė — „ten gera, kur 
mūsų nėra", Floridos pensi
ninkų perfrazuota į „ten bloga, 
kur mūsų nėra". Didelė dalis st. 
petersburgiečių į Sunny Hills 
žiūri jei ne su atvira panieka, 
tai su pasigailėjimu. Miami ir 
kitų Rytinio pakraščio „bičių" 
didžiūnai galvoja, kad čia toks 
nelemtas užkampis, kažkokios 
džiunglės, su kurių gyventojais 
pasibučiavęs gali maliarija 
apsi\rėsti... 

Užtat dvigubai džiugu, kad 
mus ima surasti meniniai viene
tai iš Lietuvos, dažniausiai iš St. 
Pe t e r sbu rgo į k u r nors 
keliaudami. 

Anksčiau čia esu rašęs, kad 
balandžio 28 pas mus užsuko 
lietuviško folkloro grupė „Aliu
k a i " . Uždi rb t j ie nieko 
neuždirbo, nes iš kelių dešimčių 
žiūrovų tik kelis šimtus už 
bilietus tegali sutelkti. Jie tega
vo tiek, kad kelionę į šiaurę au
tobusu apsimokėtų. Bet kai 
vienas sunnyhilietis vasarą 
nuskrido į Žemaitiją ir ten 
aplankė vieną „a l iuką" jo 
šeimoj, buvo s u t i k t a s su 
džiaugsmo ašarom. Ir apibertas 
komplimentais! Niekur, sako, 
Amerikoje mūsų taip gražiai, 
ta ip nuoširdžiai neprimė, kaip 
Sunny Hills. Atminsią visą 
gyvenimą. 

Kai St. Petersburge prieš 
metus koncertavo „Armonika", 
svajote nesvajojome, kad šį 
ansamblį ir pas mus galima 
kada turėti. Tuomet arti tuzinas 
mūsiškių nepagailėjo ten ir 
atgal viso 800 mylių kelio, o 
kurie draugų neturėjo, tai ir 
išlaidų moteliui, nekalbant apie 
įėjimo bilietus, kad „Armoniką" 
pamatytų ir išgirstų. Ir štai, vėl 

AR LAUKSIM 
(Atkelta iš 3 psl) 
gyventojų sutelktinę bazę Balti
jos regiono pajungimui mums 
svetimos imperijos tikslams. 
Nuolatinis srautas susisiekimo 
kelių — oro, geležinkelių, sun
kaus transporto ir privačių mo
toristų iš plačiosios Rusijos — be 
perstojo driektųsi per visą 
Lietuvą. Krašto gyvenimas 
taptų paraližuotas nuolatinės 
demograf inės ma i ša t i e s , 
technologinės teršos ir ūkinės 
įtampos. Suintensyvintas slavų 
veržimasis vakar iop per 
praplėstą Karaliaučiaus uostą, 
ypač iš tirštai apgyventos Gudi
jos ir Ukrainos užnugario, 
užtroškintų lietuvių t au tos 
kultūrinį alsavimą ir eko
nominio gyvenimo savaran
kiškumą. Be išlaisvintų pla
tesnių Baltijos krantų Lietuva 
taptų naujosios Rusijos „Drang 
nach Westen" išprievartauta 
sugulove. 

Vytautas Skuodis būtų palan
kus Mažosios ir Rytų Lietuvos 
atplėštų teritorijų grįžimui „ka
da nors", bet, deja, jam dar vis 
neatėjęs laikas. Tokią galimybę 
jis sąlygoja sunkiomis kvalifika
cijomis: „tokia perspektyva 
būtų reali tiktai tada. kai pati 
Lietuvos Respublika taps stip
ri ir joje gyvenančių lietuvių 
skaičiumi". Atrodytų, kad kol ši
tokį dalykai įvyks, teks dar 
palūkėti keletą pridėtinių šimt
mečių. Tiktai gaila, kad tautų 
istorija neturi tokių laiko iš
teklių Praeit is primygtinai 
rodo, kad kovoje už laisve ir 
nepriklausomybę geriausias 
laikas yra ne tingiose ateities 
prielaidose, bet atkakliuose šios 
dienos veiksmuose Tauta mus 
prakeiks, jei abdikavę savo 
gyvenamojo laikotarpio sta
tomus uždavinius jų vykdymą 
paliksime ateities kartoms. 

Amerikoj su gastrolėmis atsi
radusi, „Armonika" davė mums 
pilnakraujį koncertą lapkričio 5 
d., Community centro salėje. Ne 
tik koncertavo, bet kvietėjus. 
LB apylinkės valdybą, pagerb
damas a n s a m b l i o vadovas 
Stasys Liupkevičius LB pir
min inkę O n ę Adomai t i enę 
apjuosė plačia taut ine juosta. 
Šiam ansambliui buvome dau
giau pasiruošę — sukvietėm ir 
porą tuzinų kitataučių. „Armo
nikos" profesionalumas, abiejų 
solisčių gražūs veidai ir balsai 
sužavėjo ir lietuviškų tekstų 
nesuprantančius kitataučius. 

Dar ne viskas, dar ne galas, 
dar ne pabaiga, kaip sakoma 
dainoj. Kalėdoms sutiko at
važiuoti visoj Amerikoje gastro
liuosiąs dar vienas ansamblis, 
bene estradinės muzikos, kurio 
vardo dar nė nežinau. Taigi bus 
t reč ias L i e t u v o s muzikinis 
vienetas nė ne pilnų metų 
laikotarpyje. 

ŠV. T E R E S Ė S SALĖ 
Pats didžiausias Sunny Hills 

katalikų šių metų pasiekimas ir 
klebono F ranc i s Szczykuto 
wicz'iaus t r iumfas — nauja Sv. 
Teresės parapijos salė. Nauja ir 
vienintelė, nes parapija iki šio 
rudens jokios salės neturėjo. 

Kad salė reikalinga, buvo pra
dėta kalbėti prieš daugiau kaip 
metus. N e visi jos statybai 
pritarė. Ir čia rašantis ilgai 
buvau su nepritariančiais. Ne 
visai todėl, kad salės nereiktų, 
bet todėl, kad klebonas, su vys
kupo pri tar imu, ar gal atvirkš 
čiai, nenorėjo imti paskolos. O 
mes pykome: dabartiniai gyven
tojai išmokėjome bažnytėlės 
skolas, kiekvienas paaukodami 
po keletą šimtų dolerių: po 
keletą š imtų prikišome jos 
remontui; dabar iš kiekvienos 
šeimos prašoma vėl po porą 
šimtinių ar daugiau salės staty
bai. Norėjome, kad už salę 
mokėtų ir būsimieji gyventojai. 
Klebonas nenusileido. Rado 
keletą stambių sumų aukotojų. 
Pamatę , kad statybos virsta 
realybe, daugumas paklusome. 

Esu rašęs, kad iškilmingas 
žemės prakasimas įvyko birželio 
1. Paskui , per vidurvasario 
k a r š č i u s , n i e k o n e d a r y t a . 
Kontraktorius Glenn Zanetic su 
savo vyrais darbą pradėjo bene 
rugsėjo mėnesį ir iškilmingas 
at idarymas įvyko lapkričio 22. 
Padėkos dieną. Salė, turint i 
bendrą š i a u r i n ę s ieną su 
bažnytėle, išėjo už bažnytėlę 
bene dvigubai didesnė ir puoš
nesnė. Atidarymo dieną joje 
buvo viskas, kas reikalingiau
sia. Puikios, šviesios keramikos 
grindys su nemaža parketo aikš
tele šokiams pačiame vidury. 
Gausybė šviesų, ryškiais, gal 
per daug ryškiais gaubtuvais — 
liustrais išpuoštų. Visuose ketu
riuose kampuose po ruporą. 
Nauji stalai, naujos kėdės. Erd
vi virtuvė, su moderniausiais 
įrengimais, pilna visokių indų. 
Patogūs tualeto kambariai. Ak, 
ir viskuo aprūpintas baras... 

Atidarymo puotoje dalyvavo 
arti 200 asmenų, parapiečių bei 
svečių. Dominavo lietuviai ir 
lenkai. Klebonas labai džiaugs
mingai apie užbaigtą darbą 
pakalbėjo ir at l iko pastato 
šventinimo apeigas. Vaišinomės 
kalakutiena, užgerdami vynu ir 
a lum. Lietuviai tik kaip ponai 
sėdėjome, o lenkai, neišskiriant 
nė seselių vienuolių bei paties 
klebono, lakstydami patarnavo 

Kai jau salė atiduota nau
dojimui, turbūt nebeliko nė 
vieno, kuris jos atsiradimu nesi 
džiaugtų. Nebent keli ..nepalau 
žiamų principų" žmonės. . 

Dr. Jonas Račkauskas ir Bronius Juodelis, suorgar zavę tris knygų siuntas 
j Lietuvą. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

TRYS KONTEINERIAI 
KNYGŲ Į VILNIŲ 

Lituanis t ikos Tyr imų ir 
studijų centras,veikiąs Jaunimo 
centre. Chicagoje. jau keli metai 
siunčia knygas pašto maišuose 
į Lietuvą mokslo įstaigoms. Šią 
vasarą Centro pirmininkui prof. 
dr. Jonui Račkauskui susitarus 
su Martyno Mažvydo vals
tybinės bibliotekos Vilniuje 
vadovybe, buvo nuspręsta sekti 
Lietuvių Katalikų Religinės 
šalpos pavyzdžiu ir jiems su 
JAV LB „Dovana Lietuvai" fon
du finansuojant 20 tonų kontei
nerių transportą laivais ir sunk
vežimiais per Lenkiją, skelbti 
„Knygos Lietuvai" surinkimo 
vajų Chicagoje. 

Vajus pasisekė puikiai. Per 
porą mėnesių nuo jo paskelbimo 
į Jaunimo centrą buvo suvežta 
ir prisiųsta apie 10,000 dėžių su 
l ietuviškomis knygomis ir 
žurnalais, mokslo knygų anglų 
ir kitomis kalbomis Lietuvos 

aukštosioms mokykloms. 
Didžiausia darbo našta kny

gas, pakuojant, grupuojant , 
adresuojant ir pakraunant į 
konteiner is teko Lituanistikos 
Tyr imų ir Studijų c e n t r o 
valdybai, pirm. dr. Jonui Rač
kauskui , vicepirm. Broniui 
Juodeliui, muziejų direktorei 
Nijolei Mackevičienei, reikalų 
vedėjui Arūnui Zailskui, nuola
tiniams bendradarbiams: Liu
dui Kairiui, Česlovui Grince-
vičiui, Jonui Paroniui, Adomui 
Vai tkevič iui ir apie dvi
dešimčiai talkininkų, krovėjų į 
konteiner ius, kuriuos sunku čia 
išvardint: Jie buvo lyg tie 
„Aušros* laikų knygnešia i . 
Savanoriškai, be didelių pra
šymų, atlikę kilnų darbą. 

Pirmasis konteineris iš Jau
nimo centro iškeliavo spalio 10 
diena ir per mėnesį be jokių 
kliūčių, pasiekė M. Mažvydo 

biblioteką Vilniuje. Bibliotekos 
vedėjas Vladas Bulovas telefonu 
išreiškė nepapras ta i didelę 
padėką Centrui ir visiems 
knygų auktojams bei organiza
toriui Račkauskui. 

Antrasis konteineris iškeliavo 
lapkričio 13 dieną. Abiejų kon
teinerių transportą apmokėjo 
JAV LB „Dovana Lietuvai" fon
das pusiau su Lietuvių Ka
talikų Religine šalpa. 

Trečias 20 tonų konteineris iš
keliavo iš J a u n i m o centro 
lapkričio 26 dieną. Jo transpor
tą 5,000 dolerių, apmokėjo 
pilnai JAV LB „Dovana Lietu
vai" fondas. Tris ka r tus knygų 
dėžėmis kalnais perpildytas 
Jaunimo centro vestibiulis vėl 
buvo ištuštintas. Už leidimą juo 
pas inaudot i d ide lė padėka 
priklauso Jaunimo centro va
dovybei. 

Trečiam treileriui iškeliavus, 
kitą dieną dar keliolika kartų 
skambėjo dr. J. Račkausko tele
fonas: 

— Ar dar pri imate knygas? 
Ar galime dar atvežti? 

— Atvesite pavasarį, kai bus 
antras vajus. Dabar jau per 
vėlu. Jau treileris pilnutėlis 
iškeliavo. 

Viso iškeliavo per 117,000* 
svarų knygų, arba apie 10,000 
dėžių.Vidutiniškai dėžėje buvo 
apie 20 knygų. Per tris trei-
lerius susidarė apie 200.000 
knygų. Jų ver tę apytikria 
paskaičiavus pirkimo kainos 
vidurkiu, išeina 800,000 dole
rių. Bet ne doleriais šias knygas 
ver t ino į J a u n i m o centrą 
suveždami tautiečiai. J ie ver
tino meile ir t a lka Lietuvoje už 
spaudos ir žodžio laisvę 
kovojančiai t au t a i . Martyno 
Mažvydo valstybinė biblioteka 
knygas pask le i s per visas 
Lie tuvos b i b l i o t e k a s . o 
moksl ines k n y g a s perduos 
mokslo institucijoms. Lituanis
tikos Tyrimų ir studijų centras 
Chicagoje po žiemos tęs toliau 
knygų į Lietuvą siuntimo vajų. 
o lėšas transportui parūpins 
JAV LB „Dovana Lietuvai" 
fondas. 

Br. Juodelis 

CLASSIFIED GUIDE 

PADĖKIME LIETUVOS 
VAIKAMS 

Jungtinėse Amerikos Valstybėse veikia Shriners or
ganizacija, kuri turi 20 ligoninių. Ligom-ese yra veltui gydomi 
vaikai iš viso pasaulio šalių, iki 18 metų amžiaus, kurie turi 
kaulų, paralyžiaus, odos ar nudegime problemas. 

JAV LB Socialinių Reikalų Taryba organizuoja ..Vaikų 
Vilties" komitetą. Šio komiteto tikslas yra atvežti iš Lietuvos 
vaikus, kurių diagnozė atitinka Shriners ligoninių reikala
vimus, į JAV-bes, kad tie vaiką galėtų nemokamai 
pasinaudoti šia labai brangia medic•-• ška pagalba. 

Šiai programai įgyvendinti yra re*alingos lėšos. Reikia 
rūpintis vaikų atvežimu, jų išlaikymu ores priimant į ligoninę 
ir išleidus iš ligoninės, kai jiems dar teikiama mediciniška 
pagalba. 

..Vaikų vilties"' komitetas kreipias lietuvių visuomenę 
prašydamas pagalbos — aukų — padėti Lietuvos vaikams 
pasinaudoti šia labai brangia medicmšKa pagalba teikiama 
veltui 

Už dosnias aukas ..Vaikų vilties' c ganizacinis komite
tas iš anksto dėkoja. 

Birut* Jasaitiene 
pro f . Regina Ku l iene P*i. D . 
kun. Antanas Saulaltle, 8.J. 

Julija SauHen* ACSW 

Lietuvos vaikų gydymui skinu $ 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Čekius rašyti. „Vaikų viltis' c/o Lithuaniar - .man Services Counci l 
Siųsti Vaikų Virtis — Uthuanian Humar S- vices Counci l 2711 W 
71st St.. Chicago. IL 60629 Aukos nurašomo* nuo mokesčių. 

REAL ESTATE 

R E / M A X GREIT 
R E A L T O R S PARDUODA \ 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Sta>gą. prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būt! 
Rimo Stankaus «. e- .a s Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai . 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine Įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaskl, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

I iptuviams žinomas ir palikimas varoas 

BELLWOOD/12 UNITS 
Ali 2 Bdrms.. Immaculate condition & very 
well managed St Charles Rd nr. Wolt Pd. 
Brk Masonary with pvt pking & Buildable 
iot Asking $485,000 
Terry Lally FARWELL REAL ESATATE 

(708) 990-1400 

FOR RENT 

For rant 
Garden apt. 1 bedrm. Heat, Utilities 
incl. 71 &Cal i fomia v:c S365 per mc. 
+ deposit. Immediate oceupancy 

Call 312-436-0844 

MISCELLANEOUS 

UTIIIAIL-
MY H E R I T A G E g f l 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

T o l . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI • 

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

• . „ 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas. Pakeičiu 
vandens šildymo bakus. 

A. BANYS 
Tel. 1-708-447-8806 

L j 
U T H U A N I A M Y HERITAGE 

Edited by Vladas Vijaikis 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą. 1300 
iliustracijų, 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėviškėlės" lei
dyklos Chicagoje. 1989 m. Spau
dos darbas Vi Vi Printing. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22 75 dol. Illinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 80629 

MAR0UETTE 

PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysite pirkdami čia |u 
reikmėms Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik-
men is ypat ingai proga-. Pilnai 
užbaigtų *oto nuotraukų aptarna
v imas At idaryta p i 'madieni ir 
ketvirtadieni vakarais >ki 8 valan
dos Antrad ir t reoad susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

Atidaryta 7 d ienas savaitėje Dide
lis pasir ink imas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
8 2 1 6 S . Archar A v a . 

C h i c a g o . IL 8 0 8 3 8 
T a i . S81-8800 

(Nukelta j 7 psl/i 

Iššoka žodis nepaikam, paslysta . 
koja negirtam. 

Lietuvių patarlė 

P A R D A V I M A S !R T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W 6 9 St 
Te l 776-1486 

V A L O M E 
• iMUS. B A L D U S . 

GRINDIS IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 
7 3 7 - 5 1 8 6 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed Bonded. Insured 
Nau)i dalbai ir pataisyme Virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles Karsto vandens tankai pom
pos . I š va lome užs ik imšus ius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

Remontuoju namus. Atlieku Įvairius 
dažymo ir mūro darbus. Valau nu
tekamuosius vamzdžius-rynas (gut-
ters) ir langus Sąžiningai, prieina
ma kaina Skambint i Kastyčiui : 

3 1 2 - 2 8 4 - 7 6 1 2 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

REAL ESTATE 

H Afts K O M P I U T E R I Ų 
pagaioa ga te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ m este • D^^esėiuose Sąži-
n.nga patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BB1 3ACE REALTORS 

INC0UE TAX - INSURANCE 
6629 S * S " E 

778-2233 

L3 ms 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC . 
Normtie|i pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreipt is i BUDRAITĮ. 
312-778-3971 arba 312-767-0600 

LB MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavmas Income Tax 

5953 S. Kadzia Ava. 
Ta*. 436-7878 

Ontuifc. KMIECU REALTORS 
'*yi 7922 S. Putoki Rd. 
aC.I 4363 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės ; Danutę Mayer. Ji 
pro fes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

St . Patersburg. FL parduodamas 
namas 5 teamb.. 2 mieg 2 vonios. 1 
b l . nuo pajūr io, am lieptas nuo kur io 
gal ima meškerioti. 

Kralptis: 1-813-397-9063 

FOR SALE 

Skanūs koldūnai su mėsa, 
varške arba grybais. 

Teirautis: 312-778-0574 

Uatuvoa Krikšto Jubillajaus apžvalginis 
laldlny* — vertinga kalėdine dovana čia 
ir Lietuvoje. Kaina dabar tik $8 (persiun
timas $2) Užsakymus siųsti: B. PoHkattls, 
7218 S. Falrflatd Ava.. Chicago. IL 
60629. t a i . 312-434-5719. 

L i e t u v o s K r i k š t o j u b i l i e j i n i a i 
medaliai , Kalėdų švenčių proga, la
bai nupiginti bronziniai IV2 " tik $8 ir 
sidabriniai 1V2" tik $30 (persiunt imas 
$1). Užsakymus siųsti: L. S tuk ione , 
234 Sunlt t Dr., Watchung. N . J . 
07080. 

Graži kaladlna dovana! V!ll-stos tautinių 
šokių šventės vaizdajuoste dar galima 
gauti š i vaizdajuoste y a labai puikiai 
padaryta, verta įsigyti Prašome siųsti 
čekus šiuo adresu „Svantas vidoo, e/o 
J. Ptamys. 84 Balaam So., Hamttton, 
Ont. L8M 363, Canada. Kama su par
siuntimu dabar tik $40 Gavus užsakymą 
su Dimgais. tuoj bus paštu pasiųsta. Nonrv 
tteji gauti daugiau :nformaci)os. skam
binkite tol. (418) 549-5372. 

Naujtonal I i Uatuvoa parduodami 
gražiausi gintaro papuošalai: labai 
dideli ir mažesni karoliai medalitonai su 
vabzdžais. rožančiai, žiedai, gintaro pa
veikslai kaip ..Aušros Vartų Marija" ir 
kt Taip pat įvairūs 'nkrustuoti oa-
ve'ksiai. kaip ..Karo muzierus" ir kt.; 
rvairūs lino audimai Pristatome arba 
pasiunčiame Kratptla: 708-888 6686 

J 

YVAGNER and SONS 
TYPEVVRITEFtS AND 

ADDING MACHINES 

N jomo ia Parduoda. Ta iso 

V i rš 50 metų patikimas j u m s 

patarnavimas 

5 6 1 0 S Pulaski Rd . . C h i c a g o 
PHONE - 581 -4111 

Atliaku namų remonto darbus 
gerai ir sąžiningai 
Skambinti Sigitui 

nuo 6 v.v. Iki 8 v.ryto 
312 523 0517 

' 



Robert T. Ciarke (antras iš kaires), Memorial Medical Center pirmininkas, 
Springfield. Illinois, ir ligonines valdybos nariai ruošia pakrauti dali ligoninių 
reikmenų ir mašinų, suaukotų Lithuanian Mercy Lift. 

LITHUANIAN 
MERCY LIFT 

VEIKLA 
RASA M. LAKAS, Adminis t ra torė 

Tik ką grjžau iš Lietuvos. 
Du asmenys ten labai norėjo 
man papasakoti savo įspūdžius 
iš Kauno ligoninės. Jaunas ber
niukas ir 35 metų motina buvo 
priimti ligoninėn dėl kraujo 
užkrėtimo. Tik su jūsų atsiųsta 
vaistų pagalba jie abu pasveiko. 
Už vaistus jie nieko neturėjo 
mokėti, ir jiems buvo pranešta. 
k a d vais ta i yra dovana iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
programos ,Mercy Lift'. Žmonių 
gyvybės išgelbėtos'*. Gailutės 
Valiulienės laiškas. 

Jau esame rašę. kad rugpjūčio 
pradžioje pirmas konteineris 
vaistų, siųstų „Mercy Lift" sėk
m i n g a i pas i ekė Lietuvą. 
Rugsėjo pradžioje ..Drauge" 
toliau pranešėme, kad antras 
konteineris jau buvo pakeliui į 
Lietuvą. Šiame straipsnyje 
norėčiau suteikti tolimesnę 
informaciją apie ,.Mercy Lift" 
darbo eigą. 

Antrasis siuntinys vaistų ir 
m e d i k a m e n t ų rugsėjo 25 
pasiekė Vilnių. Šioje siuntoje 
buvo didelis kiekis vaistų, 
operacinių ir ligonių apžiū-

Lietuviai Floridoje 
(Atkelta iš 6 psl.) 

LB A P Y L I N K Ė S VEIKLA 

Viršūnių ošimui Chicagoje ap 
tilus, aktyvesnės veiklos tėvy
nės labui ir pas mus šiuo metu 
nedaug. Gal t ik paminėtinas 
tradicinis rudeninis pobūvis — 
piknikas. Šįmet. Community 
centre, jis įvyko lapkričio 16 
Buvo tik vaišės ir šokiai gro 
jant Jono Vyšniausko stereo 
muzikai. Dalyvavo 83 asmenys 
(suskaičiavau!) tad daugiau, 
negu 100'?. nes a t s i lankė 
mūsiškių prisijaukinti keli kita 
taučiai. įskaitant ir anksčiau 
minėtą kleboną. 

Gruodžio 7 šaukiamas visuo 
tinis narių susirinkimas. Bus 
renkama valdyba 1991-šiems 
metams Apie tai kitą kartą. 

Alfonsas Nakas 

Kaip gi daug dorybių pasilik
tų pasaulyje nežinoma, jeigu ne
būtų jokių kentėjimų. Kantry 
bė, gailestingumas, ryžtingu
mas, kuris nepaiso pavojaus ir 
pačios mirties, pasiaukojimas 
aukštesnių siekimų tarnyboje, 
beveik visas kilnumas, kuriuo 
mes stebimės krikščionių didvy
riuose, yra kilę tik iš kentėjimų. 

M Morauski 

rėjimo pirštinių, naudotų ligoni
nės instrumentų. Mums buvo 
pranešta, kad visa siunta buvo 
gauta gerame stovyje. 

Rugsėjo 26, Jurgis Lendraitis, 
Lithuanian Mercy Lift komiteto 
narys, atstovavo mūsų grupei 
Rosemont. Illinois, kur įvyko 
pas i t a r imas su prezidentu 
Bushu. Jurgis buvo vienas iš 17 
atstovų, kurie yra įsijungę į 
veiklą, liečiančią Rytų Europos 
r e ika lus . Pasitarimo metu 
Lendraitis painformavo daly
vius apie trūkumą vaistų ir 
medikamentų Lietuvoje. Taip 
pat jis iškėlė visų mūsų susi
rūp in imą apie sustojusias 
derybas dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės. 

Ministro la iškas 

„Visų Lietuvos žmonių vardu 
mes išreiškiame padėką (Jums) 
ir visiems Lithuanian Mercy 
Lift komiteto nariam bei visiem 
lietuviam, gyvenantiems Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, už 
medicinišką pagalbą suteiktą 
Lietuvai. 

Gausi siunta vaistų ir medi
cinos ins t rumentų. Jūsų 
paruoštų, jau sėkmingai pasiekė 
Vilnių. Visa tai mums yra 
didelė medžiaginė ir mate
rialinė parama, kuri šiuo metu 
mums yra labai reikalinga. 

Kaip žinote. Tarybų Sąjunga 
šiuo metu yra panaikinus bloka
dą, bet t rūkumas bū t ina i 
reikalingų medikamentų nepa
keičia situacijos. 

Mes Jums dėkojame už Jūsų 
aukas, dideles pinigines išlaidas 
organizuojant medicinos pa
galbos siuntas, ir už Jūsų nuo 
širdžią pagalbą Lietuvai". 

Su didele pagarba. 
J u o z a s Olekas 

Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministras 

Gale rugsėjo. LML gavo svar
bią, labai reikalingų vaistų 
auką iš Lyphomed vaistų 
kompanijos Chicagos apylin
kėje. Vaistai, kurių vertė siekė 
per 100.000 dol. buvo ligoninių 
pirmosios pagalbos vaistai, 
anestezijai, širdies vaistai, 
skausmui nuraminti vaistai. 
Žinodami šių vaistų svarbą, šią 
auką perskraidinom į Varšuvą 
ir tuoj pat sunkvežimiais per-
vežeme į Vilnių. Spalio pirmą 
dieną, vaistai sėkmingai 
pasiekė Vilnių. Persiuntimo 
kaina - 2.296.16 dol. 

Kaip pranešėme savo rugsėjo 
skelbirne. LML iš surinktų lėšų 
užsakė Lietuvai 49,000 dol. 
ver tės vaistų ir švirkštų. 

Nupirkti vaistai buvo specialiai 
užprašyti Lietuvos Sveikatos 
ministerijos. Šiuos vaistus 
nupirkome Europoje ir laikinai 
patalpinom Hannovery, Vokie
tijoje. Didžiuma vaistų Vilnių 
pasiekė spalio mėnesį. Likusieji, 
kuriuos esame užsakę, turėjo 
pasiekti Vilnių gruodžio 3 d. 
Transporto kaina - 2,177.00 
dol. 

Išsiuntėm 4 konteinerius I.V 
skysčių ir hyperalimentacinių 
skysčių. Šią nemažą auką 
gavome iš Loch Pharmaceuti-
calaBen Venue Laboratories. 
Vaistų gavimą koordinavo 
Aldona Malėnienė ir Aldona 
Zorskienė iš Clevelando ir Jur
gis Riškus iš Lithuanian Mercy 
Lift. Vaistų pakrovimas buvo 
nemažas darbas, kurį užfiksavo 
WGN-TV-Ch. 9 (Chicago). Du 
konteiner ius i šs iuntėm 
lapkričio 10 d. iš Montrealio. 
Kitus du savaitę vėliau. Šiuo 
metu visi 4 konteineriai, vertės 
maždaug 1,200,000.00 dol. yra 
pakeliui į Lietuvą. Turėjo atsi
rasti pirmąją gruodžio savaitę. 

Mes pasirašėme susitarimą su 
dr. Oleku, kad receptiniai vais
tai ir medikamentai, kuriuos 
mes siunčiame į Lietuvą, nebus 
parduodami arba iškeičiami į 
kitas prekes. Jie bus išdalinti po 
visą Lietuvą ir detali atskai
tomybė bus pateikta Lithu
anian Mercy Lift. 

I situaciją mes žiūrime realis
tiškai. Visada yra vagystės gali
mybė. Si blogybė randama ne
vienoj šaly. Visgi, nežiūrint įvai
rių gandų, visi vaistai pasiekė 
tik teisingas rankas. Vaistų ir 
medikamentų skirstymo komi
tetas yra sudarytas iš skirtingų 
organizacijų. 

Jau 8 dienos po mūsų prane 
Šimo, kad išsiuntėm siuntą su 
,lanoxin' ir .depakote', mus 
pasiekė gandai, kad šie vaistai 
buvo pardavinėjami Lietuvoje 
juodoje rinkoje. Tai neįmanoma, 
nes tuo metu vai'tui ,-"ar buvo 
viduryje Atlanto. Esame, 
girdėję gandų, kad vaistai seni. 
Čia irgi neteisybė. Senų, su 
pasenusia data vaistų mes 
nepriimame. Be to, visus gautus 
vaistus peržiūri speciali vais
tininkų komisija, vadovaujama 
Danguolės Bielskienės. 

Šie gandai yra labai kenks
mingi ir padaro daug žalos ne 
tik mums, bet visoms lietuviš
koms labdaros organizacijoms, 
kurios mėgina padėti Lietuvai. 
Liūdna, kad kiti tiek energijos 
įdeda griovimui, o ne darbui pa
dėti mūsų broliams ir sesėms 
Lietuvoje. 

Visi norėjome padėti atgims
tančiai tautai . Kai Lietuvos 
būtinumai mums išryškėjo, mė
ginome įvairias spragas užpil
dyti. Lietuvai padedame kaip 
kas galime. Juk tai visų mūsų 
pareiga. Mes visi turime dirbti 
vieningai. Tik vienybėje mes 
galėsime padėti savo broliams ir 
sesėms Lietuvoje. 

Esame labai dėkingi P.I.E. 
Nationvvide Trucking ir Jonės 
Truck Lines, U.S.A., už jų didelę 
auką, kuri mums davė galimy
bę be užmokesčio pasinaudoti jų 
transportacija ir sandėliais. Pa
gal mūsų apskaičiavimus, ši 
auka yra bent 20,000.00 dol. 
vertės. Šiuos visus patarna
vimus parūpino P.I.E. skyriaus 
vedėjas Rimas Gulbinas, kuris 
yra Mercy Lift transportacijos 
koordinatorius. Taip pat Rimo 
Gulbino pastangomis buvo 
gauta apie 400 dol. vertės 
transportacija „Gyvybė Lietu
va i" (New Yorke) s iun ta i 
birželio mėn. Deja, nuo spalio 
mėnesio nemokamo transporto 
neturime, ir tuo pačiu labai 
pakyla mūsų išlaidos. 

Noriu pabrėžti, kad R. Gulbi
nas asmeniškai suorganizavo 
visų 6 konteinerių (per 132 
tonų) vaistų ir įvairių medicinos 
instrumentų pakrovimą, šiam 
darbui pašvęsdamas daug vaka
rų ir savaitgalių. Be Rimo mūsų 
didžiulis darbas tikrai nebūtų 
buvęs toks sėkmingas. 

Mūsų dabartinis biudžetas; 

Lithuanian Mercy Lift aukos (iki 11.1.90) $99.940 50 
Transportas (pirmasis konteineris. 7.20.90! $5.965.00 
Transportas (antrasis konteineris, 9.7.9CM $6,151.00 
Transportas (svorio perviršis — antrasis kont.)$600.00 
Transportas Urečiasis-šeštasis konteineris 
11.10.90 ir 11.17.90) $29.618.46 
.Lyphomed' vaistų transportas $2.296.16 
V. Vokietijos užsakyti vaistai $48.910.08 
Užsakytų vaistų transportas $2.177.00 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 8 d 

Kartais mes linkę priskirti 
tuos, kurie yra pusantrąkart 
protingi, puspročiams, todėl, 
kad suvokiame tik trečdalį jų 
proto. 

H. D. Thoreau 

Vis didesnis svoris slegia 
sielą, kuri pasidaro ne tokia jud
ri. Todėl kiek gali suspausk 
savo kūną ir palik daugiau 
vietos dvasiai. 

Seneca 

$95.718.15 
Aukų likutis (11.17.90) $4.222.35 

Dabartinės likusių transportinių reikalų 
numatytos išlaidos $6.000.00 
Septinto konteinerio transportas (apytikriai^ $7.000.00 

Dar reikalinga $9.000.00 
Siųstų vaistų ir med ikamentų vertė $3,178,513.00 

Šiuo metu mes rengiame 
septintą vaistų ir medikamentų 
konteinerį, šioje siuntoje bus X-
ray peršvietimo chemikalai. 
operaciniai siūiai, ir įvairūs 
odontologijos reikmenys. Deja. 
šiuo metu, neturime užtenka
mai pinigų šią siuntą įgyven
dinti. Mums būtinai reikia Jūsų 
pagalbos. 

Prašome organizacijas ir indi
vidualius asmenis prisidėti prie 

mūsų naudingo darbo. Jūsų pa
galba yra reikalinga dabar. 
Jeigu mus j au parėmėte, parem
kite dar kartą. Visi kar tu 
pa rems ime savo tėvynę 
Lietuvą. 

Aukas siųskite: 
L i t h u a n i a n Mercy Lift 

511 E. 127th St ree t 
Lemont , Illinois 60439 

{Aukos nurašomos nuo taksui 
Gelbėk Lietuvą ir jos žmones! 

A.tA. 
Komp. VYTAUTAS JANČYS 

Gimęs 1923 m. sausio 2 d. Kaune, mirė gruodžio 1 d. 8 
vai. ryto Chicagoje. Amerikoje išgyveno 41 m 

Pasiliko didžiam nuliūdime: brolis Bronius su šeima, 
pusbrolis Aleksas Jančys Chicagoje, pusbrolis Balys Lapiems 
Lietuvoje ir kiti giminės bei pažįstami 

Dėkojame buvusiam jo klasės draugui, kun. Sauliui Lau 
rinaičiui. atvykusiam iš Steubenville universiteto. Ohio, ui 
atlaikytas šv. Mišias Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir ui palydėjimą 
j Lietuvių Tautines kapines. 

Dėkojame Donald A Petkui už nuoširdų patarnavimą. 
Nuliūdę, brolis Bronius su šeima, pusbrolis Aleksas 

ir kun. Saulius. 

Laidotuvės buvo privačios. 

A.tA. 
PETRAS BUKŠNIS 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad mūsų mylimas 
Petras Bukšnis mirė savo namuose. Mason, Michigan 1990 
m. gruodžio men. 6 d., sulaukęs 74 m. amžiaus. 

Buvo gimęs Griškabūdyje. Smilgių kaime, Šaulių apskr . 
1916 m. gegužes mėn. 20 d. 

Liko dideliame nuliūdime žmona Angele, podukra Gražina 
ir žentas Alfredas, podukra Vitalija, anūkė Angelą; Lietuvo 
je duktė Nijole, tentas Jonas, anūkė Eglė. sesutes Ona Abrai 
tienė su šeima. Petrė Kropaitiene ir brolis Antanas su šeima 

Velionis priklausė Vyčių 102 kuopai ir Šv Antano parapi 
jos chorui. 

Kūnas pašarvotas Harris laidotuvių koplyčioje, 15451 Far 
mington Road. Livonia Michigan. Lankymo valandos: 
gruodžio 8 d . šeštadienį nuo 3 iki 9 vai. ir gruodžio 9 d., 
sekmadienį nuo 2 iki 9 vai 

Rožinis sekmadienį 5 vai. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį. gTuodžio 10 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos bažnyčią, kur 10 
vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Holy Sepulchre kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys ir kiti giminės. 

Laid direktore Yolanda M. Zaparackienė. Tel. (313) 
554-1275 

DVIEJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
LIUDAS 

BIKNEVIČIUS 

Mane mylimas Vyras, buvęs Lietuvos policijos nuovados 
viršininkas, baigė tremtinio gyvenimą 1988 m. gruodžio 10 
d. Skausmo ir kančių iškankinta širdis nutilo. Amžinybėn jis 
iškeliavr. ramiai ir kilniai. Dabar velionis regi dangų Lietuvos 
tėvynes, kurios visą laiką troško. Tesuteikia jam Viešpats 
Amžina rtamybe! 

Už a.a. Liudo sielą šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 10 
d., pirmadienį, 7 v. ryto Svč M Marijos Gimimo bažnyčioje 

Velionio giminės, draugai ir pažįstami maloniai prašomi 
ui ji pasimelsti. 

Su liūdesiu ir meile 
Žmona Kazė 

A.tA. 
KONSTANCIJAI KIRVELAITIENEI 
mirus, sūnui JUSTINUI , marčiai VILŪNE1 ir 
anūkams VYTENIUI ir AUDRIUI su žmona VILMA 
ir k i t iems a r t i m i e s i e m s re i šk iame nuoširdžią 
užuojautą. 

Ieva Baniene 
Algis Banys 
Vanda ir Otonas Vaitai 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t i da ro n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

Kit i S. C. Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 Southvvest H w y . * Pa los H i l l s 
9236 S. R o b e r t s Rd. * H i c k o r y H i l l s 

2424 VV. 69 St. * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVVst 71st Street 
C Imago. Illinois 6062S 

l-<312>-476-2345 

Hills luneral Home 
10201 South Roberts Ko.nl 
Palos Hills, Illinois HU^ 

708-430-44SS 

Petkus I iiiior.il Home 
1410 South 30th Avenue 

( kero, Illinois hOĥ O 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South ^Hh Avenue 

( Kero. Illinois 606S0 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s gal i te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i 1 (3121-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M PETKUS 
I AVVRFNCE C CASUNAS 

file:///1arquette
http://Ko.nl
http://iiiior.il


b DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 8 d. 

x „Lie tuv iškos Ka lėdos" 
Mokslo ir pramones muziejuje, 
57 St & Lake Shore Drive, šeš
tadieni, gruodžio 15 d. Progra 
moję: Lietuvos Vyčių šokėjai, 
vadovaujami Frank Zapolio, 
Lidijos Ringienės ir Auksės 
Kane. Jie ir jų draugai šoks, vai 
dins, gros. pajuokaus, padai
nuos. Dar bus būrelis mokinių 
iš Lemonto Maironio mokyklos. 
Danos Slivinskaitės jaunimo 
grupė, Vyčių atžalynas. Gros 
Tomas Strolia. smuikuos Her
kulis Strolia ir Erikas Mikaitis, 
elektroniniu pianinu skambins 
Aras Buntinas. fleita gros Kris 
tina Aleksandravičiūtė ir Gailė 
Butts, gitara skambins Nikolas 
Dambrauskas. Koncerto pradžio 
5 vai. p.p. Įėjimas nemokamas. 
ČikagieČiai savo atsilankymu 
prašomi paremti mūsų progra
mos dalyvius. 

x D a r yra laiko įsigyti bilie
tus į Dainavos ansamblio ren 
giamą religinį/kalėdinį kon 
certą. Tai puiki dovana ne tik 
sau pačiam, bet ir geram drau 
gui. Koncertas įvyks gruodžio 
16 d. Pradžia 3:00 vai. p p 

x Amer i can Travel S.B. 
p r a n e š a , kad galite giminėms 
nupirkti bilietus: iš Varšuvos j 
New Yorką nuo $610; į Chica 
gą nuo $685 ir \ Los Angeles nuo 
$1,010. 

(sk) 

x „Kol skamba d a i n a — 
Lietuva dar gyva!" Ansamblis 
„Medus" Lietuvoje yra davęs 
apie 400 koncertų. Dabar kvie 
čiame jus šio ansambl io 
pasiklausyti Pasaulio Lietuvių 
centre gruodžio 6 d. 7:30 v.v. 
ir Jaunimo centre, gruodžio 9 
d. 2 v. p.p. Bilietai: Vaznelių 
Gifts In ternat ional , tel 
471-1424. ir PLC prie įėjimo. 
Jaunimui bil. 5 dol. 

(sk> 

x Naujų metų pokylį rengia 
Lietuvių Opera Jaunimo centro 
salėje ir kviečia Jus jame daly 
vauti. Naujų metų sutikimo 
pokylio vadovas yra Vaclovas 
Momkus. Paskambinus jo tele 
fonu 925-6193, galima užsisaky 
ti stalus ir sužinoti visas kitas 
informacijas 

<sk> 

x Ateitininkų Kūčios sek
madienį. XII 23,3 v.v. Jaunimo 
cen t re . Vietas užsakyt i 
708-499-2447. 708-424-4150. 

(sk) 

x Dainavos ansamblio reli
ginis koncertas įvyks sekma 
dienį, gruodžio 16 d.. Šv. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Bnghton 
Parke Koncerto pradžia 3:00 
vai. p.p Dalyvaus Dainavos an
sambl is , solistė Audrone 
Gaižiūniene, Donelaičio mokyk
lų cborai ir orkestras. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje ir 
Brigbton Parko bažnyčioj po 
mišių. (sk> 

x Naujų Metų su t ik imas 
rengiamas Pasaulio Lietuvių 
centre. Lemonte. Šilta vaka 
rienė. gausūs gėrimai, vidur 
nak t j — šampanas ir ska 
n iaus i ą s šal tas bufetas . 
Šokiams gros ..Vytis". Informa 
cijai skambinkite: C e n t r u i 
708-257-8787 arba R. Riškienei 
708-599-2253. 

(sk) 

x Galite nupirkti bilietus iš 
Lietuvos atvykstantiems savo 
svečiams. Skrydis — tiesiai iš 
Rygos i Chicagą. aplenkiant 
Maskvą Kreiptis Amer ican 
Travel Service Bureau . 9727 
S. Westem Ave., Chicago, IL 
60643. tel. 312-238-9787. 

(sk> 

x D ė m e s i o v i s i e m s cho
r a m s , kurie numato dalyvauti 
Dainų šventėje. Norint daly
vauti, reikia nedelsiant užsi
regis t ruot i . R e g i s t r u o j a n t i s 
pranešti ir apytikrį numatomų 
dalyvių skaičių. Rašy t i : V. 
Momkus, 3222 W. 66th Place, 
Chicago. IL 60629. 

IS ARTI IR TOLI 

x Dr 
d u k t ė 
Havajų, 
stogas. 
lietuvius kursan tus , padary
dama daug įspūdingų nuotrau
kų, kai skraidė po sa las . 

S t a s ė R i š k i e n ė i r 
A l d o n a s u g r į ž o iš 
kur jos praleido ato-
Aldona pradž iug ino 

x Asta Ska i sg i ry t ė -Ambro-
zait ienė, Lietuvos Aukščiau 
šiosios T a r y b o s r e f e r e n t ė , 
„Vilniaus laikraščio" redakcijos 
narė, atvykusi su k i ta i s delega
tais iš Vilniaus, lankėsi „Drau
go" redakcijoj, domėjosi mūsų 
darbo sąlygomis ir papasakojo 
apie dabartines Lietuvos bėdas. 
Ją ypač d o m i n o i še iv i jos 
lietuvių išleistų knygų, išsta
tytų „Drauge" gausa . 

x Vacys U r b o n a s , Chicago, 
111., , , D r a u g o " n u o š i r d u s 
b e n d r a d a r b i s i r r ė m ė j a s , 
paguldytas į Mercy ligoninę, 
padaryta sunki kojos netekimo 
operacija. Urbonas y r a prižiū
rimas ligoninėje dak ta rų ir 
rūpestingai globojamas jo gero
jo kaimyno Igno Vaičeliūno. 
Linkime greitai pasveikti . 

x „Muzikos ž i n i o s " . 1990 
Nr. 241. Redaktoriai Kazys 
Skaisgirys ir S tasys Sližys. 
Leidžia Š i a u r ė s A m e r i k o s 
Lietuvių muzikos sąjunga. 32 p 
Prenumerata metams 5 dol. Vir
šelyje a.a. Balio Pakš to atvaiz 
das. Numeryje rašo A. Kučiū-
nas, S. Sližys, A. Val iūnas, D. 
Petrauskaitė, A. Giedrait is ir 
kt. Administruoja A. Giedraitis, 
7310 S C a l i f o r n i a Ave . , 
Chicago, IL 60629. 

x Greit p a r d u o d u v i enos i r 
dviejų seimų n a m u s Chicagoje 
ir apylinkėse. S k a m b i n k i t e 
RE M AX REAJLTORS, R i m a s 
S tankus , te l . (312) 586-6959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk> 

x J U O Z A S B A C E V I Č I U S , 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir t ikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambint i : Bell-
Bace R E , tel . 778-2233. 

(sk) 

x Opt ical S t u d i o , 2620 W. 
71 St., C h i c a g o , I L 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis j Aldoną 
K a m i n s k i e n ę . Da rbo va i . : 
trečd. -penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r .-6 v.v., šeštd. 10 
v.r .- l v. p.p. P i r m a d . ir a n t r d . 
u ž d a r y t a . 

(sk) 

x Ralt ic M o n u m e n t s , Inc . . 
2621 W. 71 Street , Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku 
šiems iš Lietuvos ir kitų kraštų 
Kreiptis pas A. Laurai t į . A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago. IL 
60609. Tel. 1 312-523 9191. 

(sk.) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO P R O D U K T A I bus 
pristatyti jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 d a r b o 
dienų l a i k o t a r p y j e . 10 sv. 
miltų. 10 .v . cukraus . 6 sv. 
ryžių. 29 oz. dėžė persikų, 4 sv. 
valg druska . 18 oz. riešutinis 
sviestas. 2 dež. džiovintų slyvų. 
2 dež. razinų, 64 oz. aliejus. 1 
dėž. įvairių a rba tų . 39 oz. 
pupelių kavos. 12 oz. kakavos. 
Pilna kaina $100.00 - kreiptis 
„ŽAIBAS" 9525 S o u t h 79th 
Ave.. H iekory Hills, 111. 60457. 
Telefonas (708) 430-8090. 

(sk) 

Aušros Vartų lietuviu bažnyčia Avellaneda Argentinoje. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
V I L N I A U S D E L E G A C I J A 

P A S C H I C A G O S MERA 

Vilniaus miesto vadovybės ir 
aukštųjų mokyklų atstovai, 
aplanke Madisoną, kur su mies
to meru pasirašė bendradarbia
vimo sutartį , atvyko į Chicagą. 
Čia juos globojo lietuviai inži
nieriai, ypač inž. A. Kerelis. Jis, 
drauge su adv. A. Domanskiu iš
rūpino pasimatymą su Chicagos 
meru . Vertėju buvo adv. A. 
Domanskis, parodęs daug inicia
tyvos šiame reikale. Atvykusių 
iš Lietuvos delegaciją sudarė 
Vilniaus miesto mero pavaduo
tojas Vidas Kamait is , žurnalis
tė Asta Ambrozaitienė, Jonas 
Jugminas , aktorė Dagnė Jakše-
vičiūtė. Technikos universiteto 
docentas Kazys Algirdas Ka
m i n s k a s , V i l n i a u s mies to 
valdybos užsienio ryšių darbuo
toja Bronė Kraštinait ienė, Tai
komosios enzimologijos in
sti tuto laboratorijos vedėjas Ro

mualdas Marcišauskas, fizikas 
Petras Serapinas. Vilniaus 
tarybos revizijas komisijos pirm. 
Kazys Jurgis Venskus, inž. 
Raimundas Mickūnas. 

I tą pasimatymo iškilmę su 
meru adv. A Domanskis dar 
įtraukė Chicagos mero parei
gūnus, kurie buvo lietuvių 
kilmės; komisionienaus pava
duotoją William J. Aukstik, pro
tokolo šefą Rosalie Clark, 
miesto inžinierių Louis Koncza, 
konstrukcijų komisionieriaus 
pavaduotoja Michael J. Paulius 

Iš vietiniu lietuvių, be inž. A. 
Kerelio '.r adv. A. Domanskio, 
dar buvo pakviesti dalyvauti LB 
darbuotojas Br. Juodelis ir prel. 
J. Prunskis 

Meras Daley Lietuvos delega
cijai parode didelį prielankumą 
ir nuoširdumą. Buvo supažin
dintas su visais delegacijos na
riais, kuriuos jis apdovanojo 
prisegamu ženkleliu — Lietuvos 
ir JAV vėliava — bei įteikė po 

KANADOJE 

— Lietuvių Bendruomenės 
Londono apylinkė neteko apie 
pusę savo narių. Anksčiau čia 
buvo apie 300 žmonių, o dabar 
tėra tik dalis, nes nuo 1952 m. 
mirė 110 narių. Gerai,kad į šią 
apyl inkę atvyko energingi 
veikėjai Rasa Lukoševičiūtė ir 
Paulius Kūrai su šeima. 

— Vytau tas Matonis, sąži 
ningai dirbęs vargonininku Šv. 
Andriejau? parapijoje Filadelfi
joje ištisus 30 metų, pasitraukė 
iš šių pareigų. Parapija naujo 
vargonininko dar neturi. 

k r i s ta lo peleninę su mero 
ženklu, nuoširdžiai su dele
gacijos nariais pasikalbėjo. 
Svečiai iš Lietuvos jam įteikė 
stambią dekoratyvinę taurę ir 
apjuosė lietuviška juosta, tar
dami, kad tai tebūnie simboliš
kas ženklas ryšio tarp Chicagos 
ir Vilniaus. Delegacijos pirm. V. 
Kamaitis pakvietė merą su 
lietuvių kilmės jo pareigūnais 
bei taryoos nariais atsilankyti 
ateinančiais metais Lietuvoje 
Prrninė, kad delegacija jau 
pasirašė bendravimo susitarimą 
su Madisonu, yra pasirašytas 
Vi ln iaus bendravimas su 
dviem Vokietijos miestais ir 
dabar norima pasirašyti bendra 
vimo susitarimą su Chicagą. 

Merui buvo įteiktas susitari
mo projektas, kuriame pažy 
mima. kad abudu miestai 
siekia plėsti kultūrinius, eko 
nominius ir jstaigų ryšius, kad 
b u s vykdomi pas ikei t imai 
besilankančiais minėtų sričių 
atstovais, kad bus siekiama di 
dėsnio abiejų miestų kultūrinio, 
ekonominio ir socialinio bendra
darbiavimo. 

Meras padėkojo už tą jam 
įteiktą projektą ir pažadėjo, kad 
jis bus išstudijuotas. 

Svečiai iš Lietuvos iki to laiko 
Chicagoje lankę įvairias jstai 
gas, dar panoro apsilankyti į 
parduotuves Sekančia dieną — 
gruodžio 7 d., buvo sutvarkytas 
jų skridimas atgal į Lietuvą. 

Delegacija apsilankė ir 
„Drauge". Atlydėjo architektas 
Albertas Kerelis ir Bronius Juo
delis. Lankėsi dar Lituanistikos 
Tyrimo ir studijų centre , 
susipažino su Jaunimo centro 
mokyklomis, įstaigomis, biblio 
tekomis ir archyvais. 

Juoz. P r . 

— Kun. J . J . Ander lonis , 
klebonaująs Šv. Jurgio parapi 
joje, Filadelfijoje, baigė vykdyti 
bažnyčios remontą. Šalia klebo
no rūpesčių jis aktyviai daly
vauja LB darbuose ir jautriai 
pergyvena šiandieninius Lie
tuvos sunkumus , ta ip p a t 
negaili savo aukos darbu ir 
finansais. 1987 jam buvo suteik
tas daktaro laipsnis Romoje 
(ST.D.). 

— Kanados lietuvių kunigų 
suvažiavimas buvo spalio 24 d. 
Lietuvos Kankinių klebonijoje. 
Dalyvavo trylika kunigų iš 
Kanados ir du svečiai. Išrinkta 
nauja valdyba: kun. dr. V. 
Skilandžiūnas, kun. A. Simana
vičius. OFM. ir kun. J. Staškus. 
Bažnyčioje buvo sukalbėtas 
rožinis už mirusius lietuvius 
kunigus. 

— „Gintar in ia i Aidai", Ha
miltono McMaster universiteto 
radijo valandėlė, bus ir šiemet 
girdima. Ji veikia jau 12 metų. 
Programa bus sekmadieniais 
nuo 1 iki 2 vai. p.p. Dirbs Ed
vardas Labuckas, žurnalistas 
dr. D. Hago ir jo žmona Regina 
Varanavičiūtė-Hago, vadovaus 
kaip anksčiau Liuda Stungevi-
čienė. 

— Londone , Ont., mirė a.a. 
Marijona Grimalauskienė Pt-šu-
kevičiūtė. Tik du mėnesiai 
truko iki šimto metų. Palaido
ta Šv. Petro kapinėse po 
pamaldų, kurias atlaikė kle
bonas kun K Kaknevičius. 

— A.a. Leoną Senku tė Že
mait ienė, 83 metų amžiaus, 
mirė VVinnipege, Man. Buvo 
kilusi iš Marijampolės. Kanado
je gyveno nuo 1929 m. Už ją 
pamaldas atlaikė prel. Justinas 
Bertašius. 

— A.a. J o n a s P ranev ič ius 
mirė Winmpege spalio 28 d. At
vyko po antro karo ir iki 1984 
m gyveno Toronte. Paskui 
gyveno Winnipege pas posūnį, 
palaidojo žmoną Adelinę ir. ligų 
naikinamas, pats mirė. Buvo 69 
metų amžiaus. Apeigas atliko 
prel. Justinas Bertašius. 

— A.a. Maria Kazakow, Sil
vijos Chainauskaitės vyro mo
tina, mirė spalio 26 d. Maldas už 
velionę atkalbėjo Šiluvos Mari
jos parapijos klebonas kun. K. 
Kaknevičius. Giedojo „Pašvais
tės" choras, vadovaujamas muz. 
R. Audėt. 

— L o n d o n o a p y l i n k ė j e 
buvo pasižymėję lietuviai obuo
lių augintojai — Grigeliu šeima. 
Šiemet dėl tornado — didelės 
audros jie turi didelių nuostolių. 
Užuot daugiau kaip dviejų 
milijonų svarų obuolių, kuriuos 
iš anksto parduodavo, šiemet 
tesurinko t ik dvi dėžes. Nors 
specialus fondas nuostolių dalį 
padengs, bet neapmokės viso 
darbo ir visų nuostolių. 

— „Algoma" — plieno fabri
kas Sault Ste. Marie, Ont., nuo 
rugpjūčio pradžios streikuoja ir 
jau daug darbininkų atleido. 
Nukentėjo ir lietuvių, nes jų 
šiame fabrike daug buvo. 

— „Tėviškės Žiburių", Ka
nados Toronte einančio lietuvių 
savaitraščio kalėdinis numeris 
išeina gruodžio 18 d. Po naujų 
metų pirmas numeris išeis 1991 
m. sausio 2 d. 

— A. a. Hal ina Sugenskai tė 
Rickienė po sunkios ir ilgos 
ligos mirė Hamiltone spalio 29 
d. Buvo gimusi Kaune. Su 
Juozu Rickum išaugino du 
sūnus ir dvi dukteris. Gyveno 
kaime, bet vyrui žuvus automo
bilio nelaimėje persikėlė pas 
dukterį ir žentą Aliną ir Kazį 
Žilvičius. Čia buvo įsijungusi į 
vaidintojų grupę „Aukurą". J i 
vaidino, siuvo drabužius ir buvo 
visur, kur tik buvo reikalinga. 
Palaidota iš Aušros Var tų 
parapijos bažnyčios Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississauga, 
Ont. Su velione atsisveikino 
visa „Aukuro" grupė. 

— A. a. Vera Grigienė stai
giai š i rd ies smūg iu mi rė 
Calgary. Alb. Palaidota iš St. 
Ann bažnyčios. Velionė buvo 
gimusi 1905 m. rugpjūčio 28 d. 
Geidžiūnų km., Biržų apskr. J i 
globojo naujai atvykusius, buvo 
visiems gera ir nuoširdi lietuvė. 

x I e š k o m o s Sa lomėjos Va-
s e i k i e n ė s d u k t e r y s : Marytė. 
Izabelė ir S t a sė , t a ip pat 
Aleksandras Akinskis, Michali 
nos Akinskienės sūnus. Rašy
k i te . L i t h u a n i a , 235859 Pau
p i a i , K l a i p ė d o s T.Ū.T. J a u 
n y s t ė s 12-15, O n a i Paužai te i . 

(sk) 

x Ar re ik ia paskolos? Kaso 
je galima geromis sąlygomis 
gauti paskolų: namų. automobi
lių pirkimui, asmeniškų, ir 
..Home Eųuity". Pi rma kreipki
t ės į mus . tada nebereikės nie
kur kitur kreiptis. Kasa jau virš 
10 metų patarnauja lietuviams 
f i n a n s i n i u o s e re ika luose . 
KASA. 2615 W. 71 St., tel. 
312-737-2110. 

(sk) 

x Dėmesio v i d e o a p a r a t ų 
s av in inka i ! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video vrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
s i s t emos j amer ik ie t i škąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
i INTERVTDEO. Su moder 
niausią ..digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į l%" U-
Matic. Beta. VHS. 8 mm. 8 mm 
..high-band" Stereo Hi-Fi forą 
tus Taip pat perrašome 16 mm 
kino filmus į video juostas. 
Mūsų adresas: INTERVTDEO. 
3533 S. Archer Ave.. Chicago. 
IL 60690. tel . (312> 927 9091. 
Sav. P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk> 

x Dr. Birutė Kasakai t is . 
Chicago. III., V. Viltrakis, 
Chester. Pa. Vacys Urbonas, St. 
Petersburt- Beach. Fla . K. 
Lasaitis. \Vaukegan. 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 30 dol aukų. Labai 
dėkojame 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei VVashingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th A \ e . , 
Hiekory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau par įpina lėktuvų bilie
tus atvyk ^įems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashininnno į Chicagą, Los 
Angeles, (leveland. ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą pat: patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat dai >me nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti 
Kreiptis j American Trave l 
S e r v i c e Bureau , 9727 S. 
Western Ave., Chicago. IL 
60643. Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Konstancija, Antanas ir 
Gaja Valiuškiai, Barnngton. 
R.I.. sveikina draugus, gimines 
šventų Kalėdų proga, „sėkmės 
1991-se metuose, ir linkime 
užgimusio Viešpaties meilės ir 
taikos, kuri nušviestų kelią i 
žmogaus ir tautų laisvę". 

x Akademinis Skautų sąjū
dis per mūsų bendradarbę Biru
tę Viskantienę. Rolling Hills 
Est.. Cal., už gerą ..Draugo" 
informaciją atsiuntė 20 dol. 
auką. Labai dėkojame už 
dėmesį lietuviškai spaudai 

x T a l m a n Deli sve ik ina 
visus Kalėdų Šventėje ir linki 
sveikų ir lietuviškai darbingų 
1991 metų. Priimami užsaky 
mai Jūsų Kūčių ir kalėdiniam 
stalui. Kviečiame apsilankyti ir 
pasirinkti įvairių vietinių ir 
užsieninių gaminių, daržovių ir 
žuvų mišrainės. įvairiai pa
gaminta žuvis ir silkės, rūkytas 
ungurys Paukštiena ir kiti mė
sos gaminiai, užsieniniai ir 
mūsų gamybos sausainiai, pyra 
gai. tortai, raguolis. Didelis 
pasirinkimas kavos ir daug kitų 
skanėstų. T a l m a n Del i . 
312-134-9766.2624 West Lithu-
anian Plaza Crt. Parduotuves 
- Deli darbo valandos kasdien 
nuo 8 v.r. iki 6:00 v.v. ir nuo 9 
v.r. iki 2 v. p.p. sekmadieniais. 
Kūčių vakarą, gruodžio 24 d , 
nuo 8 v.r. iki 4 v. p.p. Kaledu 
dieną — uždaryta Sveikiname 
ir linkime gerų švenčių' 

(sk^ 

Poetas Kęstuti* Genys ir Arvydas Vilčinskas ..Medaus" ansamblio vadovas, 
pirma premija apdovanoti už 1989 m. populiariausia Lietuvoje daina ,Į 
Lietuva" 

x Pat r ia dov aninių p rek ių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pageidau
jamų, reikmenų didelį pasirin
kimą. Priimam užsakymus ir iš 
kitų miestų. Siunčiame prekes 
į Vilnių kargo-oro l iniia. Tel . 
312-778-2100. tek) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas mfor 
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. , 
9525 S. 79th Ave.. Hiekory 
Hills. IL. Tel. (708) 430-7272. 

. - i - > 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
264«» W. 63 St., Chicago, IL 606M 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd.. Lockport. IL 60441 

Tel ("081 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Parbo vai nuo 9 :ki 7 \al \ak 
^ t a d 1 \ r iki I va! d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Stveet 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 F. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinadale. IL 60521 
Tel. <708> 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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