
, _ _ , v - • - - ' 

\ • - • - • 

- . 6z 
- • • • 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

T U L I T I - I L J / V I V I I / V r s J W O R L D - W I D E D A I L Y 

Vol. LXXXI Kaina 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, GRUODIS - DECEMBER 13, 1990 Nr. 242 

Nobelio premija ne už 
taiką, bet už imperiją 

Gal baigiasi aktoriaus dienos 
M a s k v a . 1990 gruodžio 10. — 

Kada Tarptautinės žmogaus tei
sės paminėjimo dieną Washing-
tone Lietuvos prezidentas „mal
davo" padėti Lietuvai a tgaut i 
laisvę, tai tą pačią dieną tas, 
kuris nori Lietuvą laikyti pa
vergtą ir toliau savo „globoje", 
gavo Nobelio Taikos premiją 
Norvegijos sostinėje. 

Reuteris praneša, jog šiandien 
turėjo būti prezidento Michailo 
Gorbačiovo garbės diena, prii
mant Nobelio Taikos premiją už 
jo reformas Sovietų Sąjungoje, 
kurios turėjo įtakos pasauliui. 

Bet užuot priėmęs premiją Os
lo miete, Norvegijoje, ir pasa
kęs savo kalbą pasaulio tai
kos klausimais , Gorbačiovas 
vadovavo Sovietų Sąjungos Ko
munistų partijos posėdžiui, ku
rio metu buvo svarstomi krašto 
ekonominiai reikalai. Gorbačio
vas atsiuntė savo atstovą priim
ti premiją ir medalį ir pažadėjo 
savo Nobelio kalbą pasakyti 
ateinantį pavasarį. Bet jo pa
siuntinys, pr i imdamas jo vardu 
žymenis, perskai tė Gorbačiovo 
pareiškimą, kur iame sako. kad 
pasauliui vis dar gresia agresi
ja ir total i tarizmas. 

Gorbačiovas pasakė, jog prob
lemos namuose sulaiko jį nuo 
dalyvavimo Oslo iškilmėse. 

Stockholme Švedijos karal ius 
Car l XVI Gustaf įteikė auksi
nius Nobelio premijos medalius 
ir diplomus dešimčiai laureatų 
medicinoje, literatūroje, fizikoje, 
chemijoje i r ekonomijoje. 

Iš K a n t o filosofijos 
Oslo mieste Gorbačiovui žy-

Papildomas kalėdinis 
konteineris 

N e w Y o r k a s , 1990 gruodžio 7 
(LIC) - Lietuvių Katal ikų Re
liginė Šalpa lapkričio 29 d. pa
krovė papildomą „Kalėdinė Do
v a n a " konteinerį drabužių ir 
žaislų Lietuvos našlaičiam, se
neliam ir t remtiniam. 

Konteiner is išplaukė į Len
kiją pirmadienį, gruoždio 2 d. I 
jį t a ip pa t buvo įdėta 100 dė
žių naujausio „Krikščionis gy
v e n i m e " leidinio. Krovinys 
pasieks Kauną Kalėdinių šven
čių metu. Iš viso, lapkričio 
mėnesį Lietuvių Katal ikų Reli
ginė Šalpa išsiuntė keturis kon
teinerius į Lietuvą iš New Yor-
ko: vieną „Knygos Lietuvai" ir 
t r i s „Kalėdines dovanas". Visi 
bus nuvežti į CARITAS sambū
rio Kauno skyrių. CARITAS 
prižiūrės atsakingą knygų ir 
dovanų išdalinimą. Didelė šios 
knygų s iuntos dal is sk i r ta 
Lietuvos Respublikos Švietimo 
ministerijai. Drabužių, žaislų ir 
vaistų dalinimas bus koordinuo
jamas su Tremtinių klubu ir 
SOS vaikai. Tremtinių klubui 
t a ip pat šia proga parūpinta 
penki kaset iniai rekorderiai, 
kur ie bus naudojami įrašyti 
tremtinių liudijimus ir dėžė tuš
čių kasečių. 

„Žmonės šiam reikalui buvo 
nepaprastai dosnūs savo daiktų 
aukomis. Dabar telieka padeng
t i transporto išlaidas", pasakė 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos vedėjas kun. Kazimieras 
Pugevičius. Aukas „Kalėdinei 
dovanai" galima rašyti: Lithua-
nian Catholic Religous Aid — 
Kalėdos ir siųsti: 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, New York, 
11207. 

menis priėmė Sovietų Užsienio 
reikalų ministerio pirmasis pa
vaduotojas Anatolijus Kovalio
vas — aukso medalį, diplomą ir 
715,000 dol. čekį. Kovaliovo per
skaitytame tekste Gorbačiovas 
citavo 18-ojo amžiaus filosofą 
Emanuelį Kantą: „Kantas pra
našavo, jog žmonija vieną dieną 
atsidurs prieš dilemą: arba bus 
t ikra tautų sąjunga, arba žus 
susinaikinimo kare, išmarinant 
žmogiškąją rasę". Ir toliau jis 
rašo, jog yra šio laikmečio tiesa, 
kad „Vokietija buvo sujungta ir 
mes pradėjome naikinti kariš
kuosius pagrindus, politinius ir 
idecloginius susidūrimus". 

Demons t rac i jos 
•AP žinių agentūra pranešė, 

jog sekmadienį ir pirmadienį 
vyko Maskvoje demonstracijos 
prieš Gorbačiovui Nobelio pre
mijos suteikimą ir kaltinant jį 
už tautinius ir politinius nera
mumus krašte. O premijos įtei
kimo dieną, pirmadienį, Tarp
tautinės žmogaus teisių dienos 
paminėjime, prie Norvegijos 
ambasados Maskvoje demonst
ravo būrys žmonių prieš Taikos 
premijos įteikimą Gorbačiovui 
ir kad jis užėmė griežtą liniją 
prieš tautybes Sovietų Sejungo-
je, norėdamas jas sunaikinti ir 
sukurti „sovietinį žmogų". 

Gorbačiovas yra pirmasis ko
munistinės valstybės galva, ku
riam buvo paskirta Nobelio Tai
kos premija. J i s taip pat yra 
trečias Taikos premijos gavėjas, 
kuris neatsiėmė jos įsmeniškai. 
Kiti buvo — Lenkijos dabartinis 
prezidentas Lech Walesa 1983 
m. ir didysis kovotojas už žmo
nių teises, akademikas Andrie
jus Sacharovas, kuriam Sovietų 
vyriausybė neleido vykti atsiim
ti premijos. 

Gyventoja i nepa tenkin t i 
Gi „Los Angeles Times" pa

stebi, jog Gorbačiovas ne tik dėl 
vidaus problemų, bet ir dėl tarp
tautinio savo autoriteto neva
žiavo atsiimti Taikos premijos. 
„Gorbačiovas nebegali būti ak
toriumi tarptautinėje scenoje, 
kokiu jis buvo prieš dvejus me
tus", pasakė Europos Bendruo
menės oficialus pareigūnas. Už
sienio žurnalistai Maskvoje pra
neša, jog daugelis gyventojų yra 
prieš Gorbačiovo pagerbimą to
kia premija, kai kraštas yra po
litiniame ir ekonominiame cha
ose. O vienas žymus sovietų 
politinis komentatorius taip 
išsireiškė: „Yra sunku būti 
griežtu nusiginklavimo derybo
se, kai turi maldauti duonos". 

Ta proga Ukrainos parlamen
to „Narodnaja Rada" frakcijos 
vadas Michailo Gorin pasakė: 
„Tai nėra premija už taiką, bet 
yra premija tam, kuris nori iš
laikyti imperiją". 

— Europo je siaučiant pūgai, 
iškrito labai daug sniego. Pran
cūzijoje. Ispanijoje ir Šveicarijoje 
buvo nutrauktas susisiekimas, 
o 7 žmones žuvo Britanijoje ir 
šiaurinėje Airijoje. Daug kur 
t raukinia i sustojo, o keliai 
uždaryti. Tūkstančiai namų liko 
be elektros ir vandens. 

— „Dykumos skydo" veikla 
Saudi Arabijoje neturi išlaidų 
apribojimo, tačiau Busho ad 
ministracija nori maždaug 20 
bilijonų dolerių gauti daugiau iŠ 
Kongreso papildomiems projek
tams padengti. 

Lietuvos Respublikos prez. Vytautas Landsbergis iš Washingtono sugrįžo i Lietuvą toliau 
vadovauti Baltijos kelyje į pilną nepriklausomybe. Šiuje nuotraukoje ji?., čia dar Sąjūdžio pirminin
kas, su žmona Gražina ir skautais dalyvauja „Balt.jos kelio" grandinėje 1989 metų rugpjūčio 
23 dieną Vilniuje 

G. Pociaus nuotrauka 

Už laisvę pabaltiečiams 
A m e r i k i e č i ų s a m p r o t a v i m a i 

N e w Yorkas , 1990 gruodžio 
10. — Šiandien „New York 
Times" atspaudino savo vieną 
vedamąjį pabaltiečių laisvės 
tema, pavadindamas jį „Free-
dom Soon for the Baltics". Jame 
rašoma, jog tas Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nekantrumas su
prantamas, nes išgyveno pus
šimčio okupaciją. O dabar — ne-
prieklausomybės pokalbiai su 
Maskva delsiami jau daugiau 
kaip metai laiko, kai Sovietų 
Sąjunga pripažino klaidingą 
sandėrį su Hitleriu, kuris 
įgalino tuos kraštus būti po Sta
lino padu. Pasaulis, kadaise 
padėjęs jiems, šiuo metu atsi
traukia. 

Maskvos griežtosios linijos ša
lininkai tebegalvoja, kad jie gali 
laikyti Pabaltijo respublikas 
įkalintas amžinai. O tautiniai 
karštagalviai bando paveikti 
pasaulio simpatijas, norėdami 
pasipriešint i Maskvos dali
niams. Ir dienraštis mano, kad 
abeji pavojingai klysta. Vienin
telis kelias Maskvai teisėtai 
tvarkyti reikalus su Pabaltiju 
yra dialogo kelias, tai būdas, 
kuriam ir Amerika gali pritar
t i — ir šiandien, kai prez. Bu-
shas susitinka su Lietuvos 
prezidentu Landsbergiu ir kai 
Valstybės departamento sekre
torius tariasi su Sovietų Už
sienio reikalų ministeriu E. Še-
verdnadze. 

Nepr ik lausomybės gynimas 
Toliau sako. jog trys išplėštos 

respublikos nesidomi Michailo 
Gorbačiovo monumentaliomis 
problemomis išlaikyti kartu So
vietų sąjungą. Jie gina savo 
nepriklausomybes, dainuodami 
ilgai uždraustas liaudies dainas, 
išleidžia savo pašto ženkius ir 
pinigus, steigia savo sienų 
perėjimo punktus ir atsisako da
lyvaut i naujoje Federacijos 
taryboje. Maskvai labiausiai ne
patinka, kad jos nori atsiskirti 
nuo Maskvos metinio biudžeto, 
kuris dar tebevaldo Sovietų eko
nomiją. Tad Maskva ir grasina 
ekonominėmis sankcijomis. Ir 
kai Latvijoje Rygos taryba 
nubalsavo sustabdyti maisto 

pristatymą Raudonosios armijos 
bazėms, tai Gynybos ministeris 
Jazovas pagrasini panaudosiąs 
jėgą, primena H>T dar kartą, 

Bąjoma, kad nepasek tų 
Pabaltijį 

Redakcya sako, kad ir Gorba
čiovas pripažįsta, kad Pabaltijo 
valstybės turi stiprų pagrindą 
nepriklausomybei, bet problema 
yra, kad tai gali būti pavyzdžiu 
kitiems. Radikalai ir kitose 
respublikose nori atsiskirti. Vi
sų tų respublikų vadai nori 
daugiau teisių iš Maskvos, 
išskyrus Gruziją. Suteikiant 
Pabaltijui pilna nepriklausomy
bę, gali to paties reikalauti ir 
kitos respublikos ir Gorbačiovo 
pastangos sudaryti naują uniją 
liks pasmerktos nepasisekimui. 
Bet Gorbačiovą-, atrodo, mano, 
jog daugelis piliečių nori suval
dyti chaosą. Ir jis tvirtina, kad 
nepriklausom:-bės sąjūdžiai 
kaip tik tam pasipriešins Bet 
Pabaltijo respu likose kaip tik 
yra priešingai. 

Savo vedamąj: NYT baigia pa
sisakymu, jog Amerika negali 
patarti Gorbačk vuįkaip greitai 
jis privalo tom- trims atkak
lioms tautom> leisti atgauti 
savo nepriklausomybę. Bet, jei 
amerikiečiai -egali įtaigoti 
laisves dabar, t jie gali, prade
dant su prezici- į t u Bushu, pa
žadėti parama eros valios pa
sitarimams, k. :ie žada greitai 
laisvę. 

— Tiranoje. 
nėję, įvyko p", r 
reikalavimai p-' 
nistinei vyriaus 
cijų metu. P" 
neareštavo, bet 
pusi visą laika 

— Keturios 
Lietuva, Latvij. 
zija aiškiai pan 
būti nepriklaus 
bėmis ir nepasi 
vo siūlomos nau 
silikti Sovietų 
„Lietuvos aide 
zauskas, specia'. 
tas Maskvoje. 

\lbanijos sosti 
nieji studentų 
įtraukti komu-
bei demonstra
cija studentų 
los lydėjo apsu 

espublikos — 
Estija ir Gru-

-kė, jog jos nori 
momis valsty-
asys Gorbačio
ve sutarties pa-
ąjungoje, rašo 
Arūnas Bra 

•s koresponden-

Tarpparlamentiniai 
pasitarimai 

Baltijos-Juodosios jūros regione 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez. Vy tau tas Lands 
b e r g i s , kalbėdamas sostinės 
žurnalistams, pasakė, jog Sovie
t ų Sąjunga grasina nuo sausio 
1 dienos įvesti vėl ekonominę 
blokadą. Blokada galinti būti 
įvesta taipgi Estijai ir Latvijai. 

— Washingtone baigė savo 
vizitą Lietuvos Respublikos 
prez. Vytautas Landsbergis ir 
po pasimatymo antradienį su 
J A V viceprezidentu Daniel 
Quayle Lufthanzos lėktuvu 
išskrido i Lietuvą. Pranešama, 
kad iš Vilniaus tuoj skris į 
Maskvą tęsti konsultacinių pa
sitarimų su Sovietų delegacija. 

— Maskvoje KGB viršinin
kas Kriušchovas paskelbė, jog jo 
vyrai stovi krašto sargyboje ir 
yra pasiruošę apginti kraštą, 
kadangi grasinančios kažkokios 
„užsienio jėgos" sovietams. 

— „Wall Street J o u r n a l " 
dienraštis rašo, jog Sovietų Už
sienio reikalų ministeris E. Še
vardnadze, kuris šiandien susi
t inka su prez. Bushu, prašo 
ekonominės pagalbos, ir visi 
įvykiai rodo, kad jis gaus, kai 
tuo tarpu Lietuvos prez. Vytau
t a s Landsbergis turėjo išvykti 
nieko negavęs, tik „neaiškų lū
pinį pažadą". 

— Prez. G. Bushas , pasira
šydamas pirmadienį Tarptauti
nes žmogaus teisių dienos prok
lamaciją, pasakė, kad „niekur 
daugiau nėra situacija taip tra
giška šiandien kaip Kuwaite", 
bet kad karine jėga šiandien 
grasinama Pabaltijo valstybėms 
iš Kremliaus vyriausybės, pre
zidentas nutylėjo. 

— Izraelio ministeris pirmi
ninkas Y. Shamiras, atvykęs į 
VVashingtoną, turėjo pasitarimą 
ne tik su prez. Bushu, bet ir su 
Sovietų Užsienio reikalų minis
teriu E. Ševardnadze, kuris pas
kutiniu metu dažnai lankosi 
JAV. 

— VV'ashingtone vyriausybė 
pranešė, jog bedarbių skaičius 
šiuo metu siekia 5 99?- ir kad 
ekonomija lapkričio mėnesi 
prarado beveik ketvirti milijo
no darbų. 

Minskas. — Eltos pranešimu, 
spalio 23-24 dienomis Baltaru
sijos AT iniciatyva Minske vy
ko Latvijos, Lietuvos, Baltaru
sijos ir Ukrainos tarpparlamen
tinės konsultacijos Baltijos-Juo
dosios jūros regiono bendradar
biavimo klausimais. Susitikime 
dalyvavo liaudies frontų depu 
tatų grupė, vadovaujamos M. 
Stepyčevo (Latvija). Z. Pozniako 
(Baltarusija), L. Lukjanenko 
(Ukraina). Lietuvos delegaciją 
sudarė AT deputatai V. Čepaitis 
(vadovas), I. Andriukaitienė, A. 
Karoblis, A. Šimėnas, Vilniaus 
miesto tarybos deputatas G. 
Songaila ir Krašto apsaugos de
partamento generalinis direk
torius A. Butkevičius. \ susiti
kimą kviesta, bet dėl itin sudė
tingos vidaus padėties negalėjo 
atvykti Estijos AT delegacija. 

Didžiulių ne la imių g rė smė 
Susitikimo metu aptarti šalių 

vidaus padėties ir situacijos So
vietų Sąjungoje bei pasaulyje 
klausimai. Baltarusijos ir Uk
rainos atstovai pabrėžė, kad 
nors delegacijos atstovauja vals
tybėms su labai skirtingu juridi
niu statusu, demokratinių judė
jimų įtaka parlamentuose labai 
skirtinga, tačiau jų šalyse par
lamentų daugumos ir mažumos 
požiūriai į užsienio politiką la
bai sparčiai niveliuojasi. 

Delegacijos mano, kad dirbti
nai tęsiama imperinių Sovietų 
Sąjungos struktūrų agonija gre
sia didžiulėmis nelaimėmis. 
Ypač pavojingas pastaruoju me
tu sustiprėjęs Sovietų ginki uo-

Steigiamas Muitinės 
departamentas 

Vilnius. — Elta praneša, jog 
spalio 11 dieną nutarta įsteigti 
Lietuvos Respublikos muitinės 
departamentą. Lietuvos sienų 
kontrolei užtikrinti kviečiame ) 
darbą juristus, teisininkus, eko
nomistus, geležinkelio, jūrų, oro 
laivyno transporto specialistus, 
autokelių, pašto darbuotojus. 

tųjų pajėgų kišimasis į suvere
nių respublikų vidaus reikalus. 
Iš Centrinės Europos išvesta ka
riuomenė dislokuojama Baltijos 
šalyse. Ukrainoje ir Baltarusi
joje. Jos išlaikymo išlaidos už
kraunamos respublikų biudže
tams, varoma šovinistinė didžia
valstybinė propaganda. Prasidė
jo įnirt ingas nomenkla tūros 
puolimas, KGB ir KPSS provo
kacijos, kurstoma taut inė ne
santaika. 

D i k t a t ū r o s p a v o j u s 
Dėl nevykusių M. Gorbačiovo 

reformų gilėjantis skurdas veda 
į diktatūrą. Nors B. Jelcino ir 
M. Gorbačiovo konfrontacija dar 
tęsiasi, laikas susimąstyti , kas 
bus tada. kai B. Jelcinas liks be 
varžovo. I š r e k l a m u o t a s A. 
Solženicyno planas, B. Jelcino 
požiūris į Baltijos šalis, A. 
Kerenskio apologija, ekono
minis š a n t a ž a s , su kur iuo 
susiduria ne tik Baltijos šalys, 
bet ir Baltarusija, Ukraina, 
verčia koordinuoti penkių vals
tybių pastangas atremti „cent
ro" bei Rusijos spaudimą, atgau
t i nepriklausomybę. Iliuzijų dėl 
Vakarų pagalbos nėra. 

Delegacijos parengė rekomen
dacijas dėl bendradarbiavimo 
ekonomikos, politikos, kultūros 
ir nacionalinių karinių pajėgų 
kūrimo srityse. Rekomendacijos 
bus pateiktos svarstyti šalių 
parlamentams ir vyriausybėms. 

Valerijonas Valickas 
Lietuvos Respublikos vyriausiojo 
muitininko pavaduotojas. 

tiekėjus, programuotojus, sekre 
tores mašininkes, operatyvinius 
darbuotojus. J darbą muitinėje 
priimami ne jaunesni kaip 20 
metų, mokantys valstybinę kal
bą, neteisti Lietuvos Respugli 
kos piliečiai. Asmenys jdarbi 
narni po specialaus apmokymo, 
kur į organizuoja Mui t inės 
depar tamentas . P r i imant į 
darbą nustatomas trijų mėnesių 
bandomasis terminas. 

Norinčius prašome kreiptis į 
Muitinės departamentą Vilnių 
je, Jakšto G. 1/25 (tel. 22 64 24 
arba 61 00 98). 

— Izrael is naktiniu skrydžiu 
puolė su savo bombonešiais 
PLObazę Libane. 

Sen. Paul Simon 
padeda mums 

W a s h i n g t o n a s . — Illinois se
natorius Paul Simon atsiuntė 
pranešimą, jog jis parašė prazi-
dentui laišką vaistu siuntimo 
reikalu Lietuvai. I tą savo 
laišką jis gavo atsakymą iš 
Saugumo tarybos pirmininko 
Brent Scovvcroft. kuris išreiškia 
Baltųjų rūmu nuomonę. 

Brent Scowcroft ant Baltųjų 
rūmų blanko lapkričio 6 d. rašo, 
jog ga l į s u ž t i k r i n t i , kad 
prezidentas diskutavo su pre
zidentu Gorbačiovu Washingto-
ne viršūnių konfereniejos metu 
ir pasisakė prieš Sovietų ekono
minę blokadą, kuri Lietuvos 
žmonėms neša didelę žalą. „Mes 
raginome Sovietų vyriausybę 
a tnauj in t i savo dialogą su 
Lietuvos vadovybe". Blokada 
buvo p a n a i k i n t a biržel io 
mėnesį Jis rašo senatoriui, kad 
alyvos, dujų ir kitų žaliavų 
pristatymas vėl pradėjo veikti 
beveik kaip ir prieš blokadą. Jis 
savo laišką baigia pažadu, kad 
ir toliau ragins Sovietus tęsti 
dialogą su l ie tuviais ir su 
kitomis Pabaltijo valstybėmis 

Gi senatorius Paul Simon, 
baigdamas mums savo laišką. 
pažad:i ir toliau dirbti, kad ad
ministracija pasisakytų daug 
stipriau už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. 

K A L E N D O R I U S 

Gruodž io 1S d.: Orestas. Liu
cija, Kastytis . Otilija. Eivilte. 

G r u o d ž i o 14 d.: Alfredas, 
For tūna tas , Kintvile, Ainis. 
Eutropija. Tarvainas, Žvangutė. 

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

Saulė teka 7:08. leidžiasi 4.20. 
Temperatūra dieną 36 1., nak

tį 25 l. 
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2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 13 d. 

KALĖDŲ MOKYKLA 
„ŽIBURIO" MOKYKLOJE 

„Žiburio" lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė sekma-
dienįjgruodžio 16 d., tuoj po šv 
Mišių, vyks Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Prieš Eglutę 
bus galima pasivaišinti įvairiais 
valgiais bei kepsniais. Mokyk
los mokiniai suvaidins Rūtos 
Mikulionienės kalėdinį vaizdelį 
„Kalėdų sapnas". Atsilankys ir 
Kalėdų senelis. Mokiniai įteiks 
dovanas Kalėdų seneliui, kurias 
jis perduos vargšams vaikams. 
Dovanėlę prašoma suvynioti, 
užrašyti kam ji skiriama — 
bern iuku i a r mergai tei ir 
maždaug kokio amžiaus. Kalė
dų senelis t u r ė s po mažą 
dovanėlę visiems vaikams. Vai
kučia i , ne l ankan t i e j i šios 
mokyklos, bet norį dalyvauti 
Kalėdų eg lu t ė s šventėje, 
prašomi pranešti mokyklos ve
dėjai Rūtai Mikulionienei, tel. 
561-4008. 

CHORO DEŠIMTMETIS 

Šv. Antano parapijos choro 
dešimtmečio šv. Mišios už 
mirusius narius: Adolfą Armalį, 
Mečį Petrauską, Sigitą Žėbraitį, 
Oną Ribinskienę, Juozą Kalvai
tį, Juozą Sinkų, Eleną Kilike
vičienę, Marijų Sajų ir Petrą 
Bukšnį bus aukojamos gruodžio 
16 d. 10:30 v. ryto. Giedos 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Po Mišių 
šoninėje salėje bus choristų dar
bų paroda . 12:30 t rumpa 
minėjimo akademija. Moterų 
vokalinis vienetas padainuos 
keletą naujų dainų. Bus bendri 
pietūs ir pabendravimas. No
rintieji pietuose dalyvauti 
prašomi registruotis pas Ste
faniją Kaune l i enę , tel. 
421-4132. a rba Bronę 
Viršilienę. tel. 751-6562. 

SPAUDOS KIOSKAS 
PASITARNAUJA 

VISUOMENEI 

Šv. Antano parapijos spaudos 
kioske, k u r i a m vadovauja 
Vytautas Čižauskas. galite įsi
gyti lietuviškų knygų, plokš 
telių. kalėdinių atviručių, plot 
kelių, o taip pat ir užsiprenume
ruoti arba pratęsti savo laik
raščių ir žurnalų prenumeratas 
Švenčių proga viena iš geriau
sių dovanų yra lietuviškas laik
raštis ar žurnalas. 

PRIEŠKALĖDINIS 
SUSIKAUPIMAS 

Dievo Apvaizdos parapijos 
prieškalėdinis susikaupimas 
įvyks šeštadienj, gruodžio 15 d.. 
7 vai. vakare. Praves Šv. An
tano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. 

Sv. Antano parapijos prieš
kalėdinis susikaupimas bus 
penktadieni, gruodžio 21 d., 5 
vai. vak. Praves Dievo Apvaiz
dos parapijos klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius. 

ATSISVEIKINOM SU 
A.A. P E T R U BUKŠNIU 

A. a. Petras Buk.šnys. po ge
dulingų šv. Mišių Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, gruodžio 
10 d buvo palaidotas Holy 
Sepluchre kapinėse Šv. Mišias 
už velionį aukojo kun. Alfonsas 
Babonas ir giedojo muz. Stasio 
Sližio vadovaujamas parapijos 
choras. 

A.a. P Bukšnys. po sunkios li
gos gruodžio 6 d mirė savo 
namuose. Mason. Michigan. 
Buvo gimęs 1916 m gegužes 16 
d. Smilgių kaime. Sakiu apskr. 

Paliko žmoną Angelę, podukrą 
Gražiną ir žentą Alfredą, 
podukrą Vitaliją, anūkę Angelą, 
Lietuvoje dukrą Nijolę, žentą 
Joną ir anūkę Eglę. Sesutes 
Oną Abraitienę su šeima, Petrę 
Kropaitienę ir brolį Antaną su 
šeima. Velionis buvo aktyvus 
„Švyturio"' jūros šaulių kuopos 
narys. Už nuopelnus šaulių 
veiklai, ypač statant ir graži
nant „Pilėnų" stovyklą, buvo 
apdovanotas šaulių Žvaigždės 
medaliu. Buvo Lietuvos Vyčių 
102 kuopos ir Šv. Antano 
parapijos choro narys. Po roži
nio, kurį sukalbėjo Šv. Antano 
klebonas kun . Alfonsas 
Babonas, su velioniu a ts i 
sveikinimą pravedė laidotuvių 
di rektorė Yolanda Zapa-
rackienė. Šaulių vardu kalbėjo 
„Švyturio" jūros šaulių kuopos 
vicepirm. Juozas Kinčius. Choro 
vardu atsisveikino seniūnė Ste
fanija Kaunelienė, iškeldama 
velionio meilę lietuviškai dainai 
ir giesmei, jo darbštumą, ypač jo 
pavyzdingą kiemą, kuriame 
auginamos gėlės buvo aukštai 
įvertintos miesto savivaldybės. 
Atsisveikinime šauliai dalyvavo 
su savo kuopos vėliava. Laido
tuves tvarkė Baužos laidotuvių 
namai. 

N A U J Ų J Ų METU 
SUTIKIMAS 

Dievo Apvaizdos parapijos 
taryba rengia Naujųjų Metų 
su t ik imą gruodžio 31 d. 
Kultūros centre. 6:30 bus šv. 
Mišios, 7:30 klasikinio kvarteto 
koncertas, lengvi užkandžiai ir 
gėrimai. 8:30 — karšta vaka
riene. 9:30 iki 1991 metų ryto -
šokiai, š a m p a n a s ir š a l t i 
užkandžiai. Šokiams gros Rimo 
Kaspučio vadovaujamas orkest
ras „Romantika". Registracijai 
ir informacijoms kreiptis pas 
Kastyt į Giedra i t į , t e l . 
313-478-^456. Bilietus galima 
įsigyti sekmadieniais parapijoje. 

lm 

MIRTIES DEŠIMTMETI 
MININT 

A.a. Karolis Balys mirė 1989 
m. gruodžio 23 d. Detroito lietu
viams Karolio mirtis buvo ne
tikėta ir stulbinanti žinia, nes 
prieš mėnesį ir aštuonias dienas 
daug kas jį matė scenoje A. Gus
taičio . .Sekminių v a i n i k o " 
pastatyme, kuriame jis atliko 
Petrul ienės samdinio rolę . 
sukurdamas charakteringą ir 
nepamirš tamą s a m d i n i o 
vaidmenį. Taip pat . režisieriui 
Justinui Pusdešriui mirus. Ka
rolis Balys šį p a s t a t y m ą 
režisavo. Dešimties metų tėkmė 
neišdildė Karolio sodraus balso 
girdėto radijo b a n g o m i s , 
minėjimuose ir ž u r n a l i s t ų 
kultūrinėse popietėse, kai j is 
taip raiškingai deklamuodavo 
momentams pritaikytą poeziją. 

Lietuvoje. g y v e n d a m a s 
Kaune. Klaipėdoje ir Vilniuje, 
vaidybos mokėsi teatrų studijo
se Amerikoje apsigyvenęs. 
Detroite sėkmingai išėjo į sceną 
per Zuzanos Arlauskaitės Mik
šienės dramos megejų sambūrį 
ir Just ino Pusdešno dramos 
kolektyvą ..Alką". Suprantama, 
kad sunku tiksliai pažymėti 
spektaklius, kuriuose Karolis 
Balys atliko vaidmenis. Čia 
paminėsiu *ik tuos. kuriuose 
Karolis,mano žiniomis.atl iko 
svarbius vaidmenis: V. Alanto 
..Buhalterijos klaida". ..Ragučio 
ša l t inė l i s " ir „Kyla vė t r a 
ūkanoje". V Keturakio „Ame
rika nirtv" P Vaičiūno Su 

drumsta ramybė", A. Škėmos 
"Žvakidė" ir „Šventoji Inga", A. 
Kairio „Diagnozė", kun. V. 
K a l e s k i o „ P i r š l y b o s Šap-
n a g i u o s e " ir A. Gustaičio 
„Sekminių vainikas". Pastarieji 
du buvo vieni iš didesnių ir su
dėtingesnių pastatymų Detroi
te , kur scenoje dalyvavo arti 
šimto atlikėjų, jaunimo choras, 
tautinių šokių šokėjai, orkestras 
ir artistai. Tuose pastatymuose 
buvo pakankamai sudėtingo 
muzikinio elemento, netrūko ir 
d r a m a t i n i o e lemento , kurį 
pagrindinėse rolėse žinoviškai 
atliko Karolis Balys. 

Baigiant reikia pažymėti, kad 
Karolis Balys priklausė Lietu
vių Žurnalistų Detroito skyriui 
ir buvo reikalų vedėjo pareigose 
JAV LB krašto valdyboje. Šv. 
Mišios už velionio sielą bus 
atnašaujamos gruodžio 14 d. 9 
vai . ry to Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 
Southfield. Mich. Po dešimties 
metų Karolį Balį prisimenu su 
nuoširdžia pagarba ir dėkin
gumu. 

A. Sližys 

Lietuvos Vyčių ch ras dainuoja savo metinėje šventėje. 

IL0SB V V V O S 

DRAUGAS 
(USPS-181000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays. Legal Hohdays, the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuaman Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589 

Second claas poatage paid at Chicago, IL and additional mailing offices 
Subscnption Rates:S80 00 Foreign countnes$90 00 
Postmaster. Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto įžlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is 
)0 mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 
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INŽ. DR. STASĮ JUZĖNĄ 
P R I S I M E N A N T 

Spalio 19 d. savo namuose am
žinu miegu užmigo inž. dr. 
Stasys Juzėnas, sulaukęs 76 
metų amžiaus. Velionis buvo 
gimęs 1914 m. vasario 12 d., 
Povilonių km.. Pagirių valsč., 
Ukmergės apskr. Mokėsi Ramy
galos, o vėliau Jėzuitų gimna
zijoje Kaune. Baigė Aukštesnią
ją Kultūrtechnikos mokyklą 
Kėdainiuose ir Lietuvos Karo 
mokyklos paskutiniąja aspi
rantų laidą. Buvo pakeltas į 
jaun. leitenanto laipsnį. 

Vytauto Didžiojo universitete 
inžinerijos fakultete studijavo 
geodeziją. Karo audrų išblokš
tas, Vokietijoje tęsė studijas ir 
įsigijo inžinier iaus daktaro 
laipsnį. 

Atvykęs į Ameriką apsigyve
no Det ro i te ir dirbo savo 
specialybėje. Uoliai darbavosi 
Detroito Inžinierių ir Archi
tektų skyriuje, mokytojavo „Ži
burio" lituanistinėje mokykloje. 
Dalyvavo spaudoje. Ilgų pastan
gų dėka jam pavyko atsikviesti 
į JAV iš Sibiro tremties grįžu
sią savo motiną ir brolį su 
šeima. Kitas brolis Lietuvoje, 
pa s i s l ėpęs nuo i š t r ėmimo, 
įsijungęs į partizanus, buvo 
priešų nužudytas. 

Velionis buvo pašarvotas Ch. 
Steponausko laidojimo namuo
se. Spalio 21 d. kun. Viktoras 
Krikščiūnevičius ir atsilankiu
sieji sukalbėjo rožinį Inž. 
V y t a u t a s K u t k u s paska i t ė 
ve l ionio ge r i aus io mokslo 
draugo Juozo Rascio Rasciausko 
iš Bostono, o taip pat ir savo 
šeimos užuojautą broliui Vladui 
ir brolio dukrai Danutei. 

Spalio 22 d. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje už velionio vėlę 
Mišias aukojo kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius. Velionio pe
lenai padėti prie jo motinos 
karsto Švento Kapo kapinių 
mauzoliejuje. Ilsėkis ramybėje! 

A. Griniu« 

LIETUVOS VYČIŲ C H O R O 
PRIEŠKALĖDINIS 

POBŪVIS 

Lietuvos Vyčių choro nariai ir 
jų svečia, gruodžio 6 d., 7:00 vai. 
v., rinkosi į Šv. Kazimiero se
selių vienuolyno patalpas drau
g i š k a m p r i e š k a l ė d i n i a m 
pobūviu;. 

Pradžioje choro vald. pirm. 
E s t e l l a Rogers p a k v i e t ė 
vienuolyno vyresniąją seselę 
Marilyn Kuzmickus sukalbėti 
maldą. 

Po gausios vakarienės choro 
vald. pirm. E. Rogers t rumpu 
žodžiu apibūdino šio pobūvio 
išskirtini tikslą, būtent, kad 
gruodžir 5 d. sukako lygiai 30 
metų, kaip jos pastangomis L. 
Vyčių ;noras Chicagoje po 
devyner 4 neveikios metų buvo 
atgaivintas 1960 metais. J i 
iškvietė du svarbius asmenis, 
susijusius su choro atgaivinimu: 
ilgametį choro dirigentą muz. 
Fausta Strolią ir tuometinę 
Liet. Vyčių Vidurio Vakarų 
apygardos p i rm . Eleonorą 
Laur:r. Pirmininkė įteikė F. 
Strolia; kalėdinę dovaną ir iš
reiškė padėką už jo 30 metų dar
bą su L Vyčių choru. Po to nuo
širdžia; dėkojo ir 30 metų iš
dainavusiems choristams: Te
resei Strolienei, Anna Mary 
Kassei. Albertui Zakarkai ir 
Raimundui Samoškai. Padėkojo 
ir choru talkininkams: 30 metų 
talkinusiam sol. Algirdui Bra 
ziui ir sopranui Daliai Fanelli. 
taip pat A. Mary Kassel. daug 
kartu atlikusiai solo partijas. 

Dėkojo ir muz. Rober tu i 
Mockui, nuola t in iam choro 
akompan ia to r iu i . Atski ra i 
dėkojo seselėms kazimierietems 
už leid mą naudotis vienuolyno 
patalpomis repeticijoms ir joms 
pačioms, įsijungusioms į choro 
eiles Dėkojo valdybos nariams 
ir visiems choro na r i ams . 
Neužmiršo padėkoti ir sve
čiams. St. Andrevv par. choris
tams kur F. Strolia vargoni
ninką uja) už jų talka, L. Vyčių 
chorui atliekant giesmių pro
grama Ji kvietė visus dalyvauti 
metiniame choro pokylyje 1991 
m. sausio 12 d. Šaulių salėje ir 
paremti L. Vyčių chorą. 

Dirigentui F . Stroliai iš
dalinus gaidas, visi dalyviai gie
dojo kalėdines giesmes lietu
viškai ir angliškai. Nuotaika 
buvo tikrai pakili ir šventiška. 
Skirstydamiesi vieni kitiems 
linkėjo linksmų Kalėdų. 

Tenka priminti, kad L. Vyčių 
choras yra pakviestas atlikti 
kalėdinių giesmių programą Šv. 
Kryžiaus ligoninės koplyčioje 
gruodžio 20 d. 7:00 vai vak. 

Linksmų Kalėdų švenčių 
Lietuvos Vyčių choras linki 
visai Vyčių organizacijai ir vi
siems Chicagos lietuviams 

APB 

36-TOS K U O P O S VEIKLA 

Lapkričio susirinkimą pra
dėjom šv. Mišiomis, skirtomis 
pr is imint i mirusius 36-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos narius. 
Užuojautos mirusių šeimoms. 

Didžiuojamės 1989-90-tųjų 
veiklos metų valdyba.jų gerais 
darbais ir pasiekimais. 

Sveikiname ir naujai išrink
tus valdybos narius: dvasios 
vadą kun. Fabijoną Kireili, 
p i rmininkę Eveliną Oželis, 
pirmąjį vicepirm. Raimundą 
Wertelką, antrąją vicepirm. 
Mariją Kinčiuvienę, trečiąją 
vicepirm. Sabiną Henson, iždi
ninką Juozą Martinkonį. proto
kolų sekretorę Pranę Urnažis, 
finansų sekr. Vai Vilūną, kores
pondencijų sekr. — Sofią Žuką, 
tvarkdarius Vytautą Dijoką, 
Praną Grigalūną, Morkų Kin-
Čių, bei pat ikėt inius Ireną 
Norush i s , Vincą Šamą ir 
Antaną Stakenį. Nauji komi
tetų pirmininkai: ritualų — Ona 
Marija Kasse l , ku l tū r in ių 
reikalų — Elena Sirutienė ir p. 
Liaubienė. lietuviškų reik. — E. 
Oželis, programos reik. (angliš
kos) — Dovydas Gaidas (lietu
viškos) — E. Sirutienė, spaudos 
reik. (anglų kalba) — M. Kinčiu-
vienė. ' lietuvių k.) — E. Siru
tienė, „Vyčio" korespondentė — 
S. Henson. mirusių narių pager
bimo — R. Wertelka. pramogų 
— Elena Meizis. I. Norushis, P. 
Grigalūnas. socialinių reik. — 
E. Meižis, V. Dijokas. P. Gri
galūnas. I. Norushis... 

D. Gaidas rūpesčiu buvo 
pakviesta šio susirinkimo prele
gentė Kristina Athanaoulis. 
valdžios teisės departamento 
pareigūnė, kalbėjo apie pirkėjų 
apgaulės schemas. Po kalbos 
atsakinėjo į susirinkusių pateik
tus klausimus. 

Dar vis prisimename sidab
rinio mūsų kuopos jubiliejaus 
šventę. Prisiminimai dar gyvi. 
E . Oželis pa te ikė šventės 
rengimo susumavimą, o susi
rinkę pr i tarė garsiu „valio!" 

Linkime greitai pasveikti 
Jonui Henson. Jeronimui Jan
kui. Stasiui Piežai. ses. M. 
Alfonsinai bei Vladui Rucui. 

Mūsų kuopos nariai dalyvavo 
šv. Mišiose, aukotose Marijonų 
koplyčioje lapkričio 17 d. a.a. 
Jonučių bei Adelės Gabahenės 
intencija, o lapkričio 18 d. — a.a. 
Jono Paukščio prisiminimui. 

Gruodžio 1 d. susirinkome 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje po šv. Mišių pasižiūrėti 
video bei skaidrių iš dabartinės 
Lietuvos. Kun. A. Pucheoski ir 
kun. A. Markus papasakojo 
savo kelionės Lietuvon įspū
džius, keliaujant kartu su kar 
dmolu Bernardin ir kitais lietu
viais kunigais. 

Sabina Henson 
Vprtė Aleks. Pnkftlniftkift. .Ir. 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete* 
Priklauso Holy Cross " Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. (1-312) 434-5848 <veiK>a 24 vai ) 

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

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

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

EMOCINES ulGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So PulasJtl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Nesunaikinsi idėjos žudyda
mas žmogų, tik pakeisi jį kitu 
geresniu. 

Edward Keating 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel . (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 
SPECIALVB£ MOUUeO&m 

3900 V«\ 95 St Tel (704) 422-0101 
Valandos pagai susnaoma 

Pirma 3 v p p - 7 v v . ant'd 12 30- 3 v p p 
•reta uždaryta . ketva 1-3 » p p Dê Ktd 

m seėtd 9 v - -12 v p D 

6132 S. Keazie Ave.. CMcago 
(1-312) 925-2670 artv (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
r ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tai. H 312. 925-2670 

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

Vaianoos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Mlckory Mllla. IL 
1 mylia ; vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Soec a'yoe vidaus ii Krauio iigos 
Nechirurgias išsiplėtusių venų 

>r nemoroidų gydymas 
5540 S. Pulasfcl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm antr perk! 12-3 v p p ketv 2-7 v v 

Reikalu; esant atvaž^uoiu ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S" C-.'Cago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S ?9tn Ave H.c" fv Mete 
Tai. (708) S98-8101 
Vai paqr»i MsHanraą 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometristas {Kalba lietuviškai) 

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

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

Palo* Vision Cantar. 7152 W. 127th St. 
Pa'os Hgts Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

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

Anestezijos • snausmc gydymo specialistas 
Sherman lictonine Elgin. IL 

Tai. 700454-1050 
Skamnmti galima 24 vai 

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

GYDvTOJAS 'R CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
.šskv'us 8BBC šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ L IGOS 

4 7 0 0 W. 95 St. 
O a k U w n . IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tai . 708-030-3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDVMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava.. Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL. 
81 St. ir Kean Ave.. Justica. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (valiai 24 va: | 
Valandos paga> SJS>!-V imą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Straat 

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

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

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

DR. S. LAL 
SPEC'ALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Straat 
(1-312) 434-2123 
P.rm 2-7 Ant- " 

ketv 9-12 Penkt 2 7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2080. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus 'igų gydyioias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (pere Austin) 

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

..) 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
pagai susitarmą pirm .r ketv 12-4 

6-9 antr '2-6 penkt 10-12 1-6 

Kab. tai. (1-312) 471 3300: 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIO'. OGAS ŠIRDIES .IGOS 

7722 S. Kedzie Ava.. 
Chicago. IH. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal suS'tanmą 

ARAS ŽLIOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Cantar 

Napervllle Campua 
1020 E Ogden Ava.. Sulta 310. 

Napervllle IL 60563 
Tai. 1 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

K M . tat. (1312) 580-3108: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W M t 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv >r penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kokia geriausia 

EKONOMINE 
PAGALBA 

Šiomis dienomis skaitome 
kaip vienas konteineris po kito 
pasiekia Lietuvą — ne vien 
knygų, bet ir drabužių ir medi
cininių reikmenų. Džiugina 
matant, kaip planingai ir nau
dingai >ra sunaudojami auko
tojų pinigai — juos panaudojant 
ne pačių reikmenų supirkimui, 
o tik toninių siuntų pergabe
nimui. Gi pačius reikmenis — 
kurių vertė, be abejo, jau yra 
perviršijusi milijonus dolerių — 
iš įvairių įmonių ir labdaros or
ganizacijų išprašo mūsų ener
gingi, gabūs ir sumanūs jauni 
profesionalai ir organizatoriai. 

Tų siuntų dydžiai yra įspū
dingi mums, bet dar įspūdin
gesni tiems, kurie, savanoriškai 
konteinerius kraudami, suvokė, 
kas tai yra 20,000 svarų reikme
nų. Tačiau tokio konteinerio dy
dis kitaip atrodo, kai jo krūvis 
yra reikalingas visoms Lietu
vos ligoninėms ir klinikoms, ir 
tai ne vienai savaitei ar vienam 
mėnesiui, bet kasdien, viena sa
vaitė po kitos, metai ir iš metų 
— nes ligonių visuomet bus. Tad 
suprantama, kad šią šalpą, nors 
kritiškai svarbi šiuo grėsmingu 
la iko ta rp iu , i lga in iu i t u r i 
pakeisti tokia sistema, kuri 
Lietuvoje paskatintų atsirasti 
pakankamai tų reikmenų ir 
vaistų gamyklų, kad ligonims 
nereiktų gyvybiškai priklausy
ti nuo užsieniečių malonės, ir 
kad tuos reikmenis ir vaistus, 
kurių gamyba nebūtų praktiš
ka Lietuvoje, Lietuva turėtų 
vaiiutos rusipirkti . 

Čia kaibama apie necentrali
zuotos ekonomijos kūrimą, apie 
reikalą ugdyti savarankišką, 
rinkos reikalavimams jautr ia 
gamybą, kuri pajėgtų regulia
riai t i ek t i re ik iamą kiekį 
gaminių — ar tai vaistų ar gydy
tojams ir ligoninėms reikmenų. 
ar namų apyvokos gaminių, 
drabužių ar maisto. 

Šį rudenį jau skaitėme nusi
skundimus, kad įvairi JAV įmo
nių privati iniciatyva ugdyti, 
skatinti laisvą rinką Centrinės 
Europos kraštuose, kaip Lenki
joje. Vengrijoje, Rytų Vokie
tijoje, nepasiekia visų savo 
norimų rezultatų. Svarbiausias 
skirtumas tarp sovietinės ir 
kapitalistinės ekonominės sis
temos yra konkurencijos prin
cipas — tai, kad nesant valdžios 
monopolio, r inka yra imli ir 
jautri naujovėmis, nes nevaržo
mai vis atsiranda konkuruo
jančių, berungtyniaujančių ga
mintojų, nuolat gerinančių savo 
gaminius ir jų berungtyniau
jančių gamintojų, nuolat geri
nančių savo gaminius ir jų pri
statymą, stengiantis suvilioti 
pirkėjų pinigą. Kad šis procesas 
galėtų veikti, yra būtina rinką 
apsaugoti nuo monopolių, kurie 
suna ik in tų konkurenci ją ; 
rūpintis, kad rinka nuolat būtų 
atvira naujai į ją ateinantiems, 
su naujomis mintimis, gami
niais, idėjomis. 

Tačiau dabar jau pastebima, 
kad JAV įmonių Centrinėje Eu
ropoje vedami verslininkų ugdy
mo kursai neugdo naujų verslo 
vedėjų (menedžerių), o verčiau 
tik padeda buvusiems Komunis
tų Partijos ..aparačikams" iš
saugoti savo senas šiltas vietas, 
tik išmokus naujus kapitalis
t i n i u s i š s i r e i šk imus ir 
pasimokius kaip į savo senos 
veiklos sferą dabar jau įtraukti 
nebepriešiškus kapi ta l i s tus 
verslininkus. 

Vakarų valstybių bei įmonių 
finansuojamus privačius kursus 
treniruoti naujus unonių mene
džerius daugiausia, jei ne 
išimtinai, lanko buvę K P parei
gūnai, okupantų pataikūnai a r 
jų vaikai, anot Pennsylvani-
jos univers i te to ty r inė to jų 
Michaela Richter ir Rey Kos-
lowski, nes į juos patekti tegali 
t :k tie. kurie finansiniai pajėgia 

LENKIJOS LIETUVIŲ „AUŠRA" 

įsigyti kelionių bilietus j JAV-
es arba tie, kurie per pažintis 
gali prieiti prie šių seminarų, 
vedamų jų kraštuose. 

Bet tuo pačiu metu plačiosios 
visuomenės jaunimui kyla nusi
vylimas, pamačius, kad vis t iek 
ne tur i galimybių prasimušti į 
naująją rinką, kad neturi sąlygų 
išmokti reikalingų t a m dalykų. 
J i e tampa dirva reakcionierių 
komunistų jtaigavimams prieš 
perėjimą į rinkos ekonomiką. 

Antikapitalistines nuotaikas 
ugdo ir ta i , kad buvę komunis
t a i menedžeriai, naudodamiesi 
ekonomine krize, i šk i lus ia 
verslo privatizavimo metu, pi
giai supirkinėjo krizėn pateku
si a s įmones, o paskui juos par
davinėjo užsieniečiams investa-
toriams, užsidirbdami nemažai 
pelno. Tad dabar Lenkijoje, 
malšindamas visuomenės pasi
piktinimą, L. Walesa dabar 
tokius oportunistus pašalina. 
Bet tuo j is vėl įveda politinę 
rinkos kontrolę kaip tik tuo 
laiku, kai stengiamasi pereiti į 
laisvą sistemą. 

Minėti tyrinėtojai siūlo, kad 
no r in t padėt i k r a š t a m s iš 
tikrųjų pereiti į rinkos eko
nomiją, jos dėsnius turi išmokti 
ne tik valdantysis elitas, bet ir 
eiliniai žmonės. Privatūs kursai 
y ra tęstini, anot jų, bet būt ina 
pasirūpinti, kad verslo mokslai 
bū tų dėstomi ir viešai pri
einamuose universitetuose, kur 
j ų dar nėra. JAV-ės galėtų 
; : rūpint i vadovėlius, dėstytojus 
ir vaizdines priemones. Be to. jie 
siūlo ir radijo-televizvjos t inklus 

ikslui panaudoti. 

Po ilgesnės pertraukos pasie
kė Lenkijos lietuvių penki 
.Aušros" mėnraščiai. Vargingai 
jie atrodo, tačiau brangūs šir
džiai (tikime, kad ir visiems 
Vilniaus krašto lietuviams), 
randant kiekvienoje laidoje bu v. 

KAZYS BARONAS 

Mūsų ko responden ta s 
Europoje 

fondai taip pat nepamirštų to 
Suvalkų t r ikampio SOS 

Vilniaus Vytauto Didžiojo šauksmo ir nors maža auka 
gimnazijos auklėtinių pavardes, 
jų kovą už lietuvišką žodį 
bažnyčioje, įstaigoje, mokykloje, 
šeimoje. 

Sunkus ir erškėčiuotas tas 

prisidėtų prie to l imesnio 
„Aušros" leidimo. 

Kompaktinėje masėje gyvena 
Suvalkų trikampio lietuviai, 
tačiau sunku išvengti nutau-

lietuviškas kelias. Tai sužinome tėjimo, ypač mišriose šeimose, 
iš redakcinės kolegijos narės A. Tuo klausimu rašo Eugenija 
Sitarskienes, kuri savo straips
nyje „Kaip gyvename" rašo, 
kad pradėjus leisti „Aušrą", 
redakcija i r administracija 

Pakutkienė, nurodydama Seinų 
miestelį, kurio 4 0 ^ gyventojų 
yra lietuviai. Bet kiek yra 
nutautėjusių? Autorė tuoj pat 

turėjo tik viršaičio padovanotą duoda pavyzdį iš Dzieržinskio ir 
kambarėlį senose valsčiaus 
patalpose i r būrelį j aunų 
žmonių su gerais nora is . 
Nere ta i didesnes i š la idas 
tekdavo padengti iš savo 
kišenės. 

Nesulaukdami dotacijų iš 
DraugijoSjpasiskolinta 8.5 mil. 
zlotų, nuperkant už juos „Atarį" 
šeimos kompiuterį, kuriuo 
surenkami tekstai, o po to diske-
tė su įrašyta medžiaga yra 
vežama į Suvalkus, ku r 
kultūros namuose galingesniu 
kompiuteriu tekstai sulaužomi 
į skilteles, atspausdinant lazeri
nėmis spauslėmis. 

Daug vargo yra su „Aušros" 
platinimu. Nauji laikraščiai 
Lietuvoje auga kaip grybai, tuo 
tarpu „Aušra" jau seniai nu
stojo būti „vakar i e t i šku" 
žurnalu. Dabar „Aušros" Lietu
voje išplatinama tik 2 tūkst. 
egz., todėl ir visas tiražas 
sumažėjo ik i 4 tūkst. egz. Į 
vakarus „Aušra" siunčiama 
didesniais kiekiais, o po kelias 
„Aušras" admin. siunčia į visus 

.eitus politinei padėčiai į LVKD sk. (Lietuvių Visuome-
entrinėje Europoje. JAV-ės 

nori konsoliduoti Laisvės radiją 
su Amerios Balso radiju. Rich
ter ir Koslowski sako, kad 
nereiktų panaikinti Laisvosios 
Europos radijo, t ik dėl to, kad tų 
kraštų žinių tinklai jau ir patys 
gerai perduoda tikrąsias poli
tines žinias. Reikiama informa
cija tuo dar nesibaigia. Laisvės 
radijas, anot jų, galėtų trans
liuoti verslo ir menedžmento 
kursus, kas žymiai pagreitintų 
tų kraštų perėjimą į laisvosios 
rinkos sistemą. Tai padėtų ir 
kursus lankiusiems prisiminti 
g a u t ą s i a s ž in i a s ir v isa i 
nelankiusius supažindintų su 
naujomis sąvokomis. Tai taip 
pat padėtų jaunimui atsispirti 
prieš senųjų partiečių anti-
rinkos propagandą. 

Laisvės radijas taip pat galėtų 
kiekvieno krašto sostinėje įkur
t i telefoninį centrą, kuris sate
litu būtų sujungtas su LR cent
ru Miunchene, kad tuose kraš
tuose bandantys ant kojų atsi
stoti verslininkai galėtų paduoti 
savo klausimus tomis temomis, 
o šie būtų per radiją atsakyti. 

Be to. rašo Richter ir Koslows-
ki. net ir esant informacijos lais
vei, trūkumas popieriaus, dažų, 
filmų ir pan. dažnai įvykdo 
savotišką cenzūrą, kai dėl me
džiagų stokos reikia padaryti 
žinių atranką. Gi Laisvės radi
jas galėtų perduoti tą informa
ciją, kurios savo iš tekl iais 
nebepajėgia perduoti tų kraštų 
žinių tinklai, o tai žymiai pa
greitins tų kraš tų pastangas 
pereiti i laisvą sistemą. 

Ypač kai JAV-ės ieško būdų 
mažinti savo biudžetą tuo pačiu 
metu. kai Rytų-Centrinei Eu
ropai reikia tiek daug pagalbos, 
ekonomiškiausia pagalba gal ir 
būtų per viešą informacija remti 
ir skatinti ir mokyti tų kraštų 
plačiąją visuomenę pasidaryti 
ekonominiai savarankiškais. 
Tad Laisvės radijas neturėtų 
būti panaikintas, o t ik pri
taikytas naujiems uždaviniams. 
Nes vis tiek — geriau negu alks
tančiam žuvj duoti, bus išmoky
ti jį žvejoti. 

Novotkos gatvių kampo namo, 
kuriame yra 35 butai, kuriuose 
gyvena t ik devynios grynai 
lietuviškos šeimos, penkiose 
šeimose tėvai lietuviai, bet 
kalbėdami namuose lenkiškai, 
neišmokė vaikų gimtosios kal
bos. Šešios mišrios šeimos, 
praktiškai lenkiškos. 

Lietuviai pasižymi darbš
t umu . Baigę aukš tuos ius 
mokslus daugelis užima aukštas 
vietas. Daug lietuvių dirba ligo
ninėse (gydytojai, sesutės), 
banke , mokyklose. Beveik 
trečdalis tarnautojų yra lie
tuviai. Deja, tik Punsko įstai
gose kalbama lietuviškai, visi 
kiti dokumentai rašomi lenkiš
kai. Tuo tarpu Seinuose laisvai 
lietuviškai jau nekalbama, net 
ir su lietuviu gydytoju, nekal
bant apie valdžios pareigūnus. 
Teisingai E. Pakutkienė rašo, 
kad tie, kurie priekaištauja, tai 
dažniausiai sulenkėję lietuviai, 
nuo mažens pratinti neapkęsti 
tėvų kalbos. Dabar jie negali 
klausyti, kad kažkas kalba ki
taip, labai dažnai girdint — 
„norite kalbėti lietuviškai — 
važiuokite ten už sienos"... 

Lietuvių kalbos pamokos 
mokyklose yra neprivalomas 
dalykas. Vienoje pradinėje mo
kykloje mokyt. A. Nevulis, su
rinko 15 lietuvių mokinių 
grupe, o kitoje G. Marcin
kevičius lietuvių kalbos moko 
17 mokinių. Tokia apverktina 
padėtis Seinuose. Autorė siūlo 
sudaryti kelias lygiagrečias 
klases, tada v senoje galėtų susi
rinkti patys lietuviai. 

Šiemet pradėti nauji mokslo 
metai Lenkijoje visame krašte 

ninė kultūros draugija) Lenki
joje ir apie 1300 egz. išplatinami 
Punsko-Seinų krašte. 

Kaip spaudos draudimo metu 
buvo knygnešiai — ta ip jų yra 
ir dabar Suvalkų trikampyje. 
Eidami iš kaimo į kaimą, jie 
renka prenumeratos pinigus, 
išnešioja „Aušrą". Suskaičiau jų 
net 16 asmenų, daugiausia 
jaunimo. Pagarba jam! 

Finansinė padėtis labai bloga. 
Lenkijos ministerija paramą 
sumažino beveik dešimčia mil. 
zlotų. 

Atvertę aukų psl., radome 
ištiestą dosnią buv. Suvalkų tri
kampio gyventojų ranką — tai atnešė daug naujovių: buvo pa-
Kanados lietuvių paramą mėn- keistas mokymo turinys, moky 
raščiui , gautą iš Vytau to 
Pečiulio 1 tūkst. dol. bei Kana
doje gyvenančių punskiečių taip 
pat 1 tūkst. dol. Malonu būtų, 
kad ir JAV lietuviai, įvairūs 

tojams paliekant daugiau lais
vės pasirinkimui programose 
numatytų fakultatyvinių temų, 
praplečiant mokslinių žinių 
vertinimo skalę ir t.t. Be jokių 

abejonių, tai Lenkijos politinio 
gyvenimo pasikeitimo pasek
mės. Kokia padėtis lietuviškos 
vargo mokyklos Suvalkų tri
kampyje? 

Aštuonmetėse mokyklose su 
lietuvių dėstomąja kalba moko
si: Navininkuose 83 mokslei
viai, Vidugiriuose 43, Prista-
vonyse 42, Vaitakiemyje 35, 
Punsko lietuviškose klasėse 256 
moksleiviai, Krasnavo liet. kl 
(I-I-III) 14 mokinių, Krasna-
grūdos liet. kl. ( I - I I -n i ) 18, tad 
iš viso 452 mokiniai, Punsko lie
tuviškame licėjuje 124, Punsko 
vaikų darželio trijose lietu
viškose grupėse 68 vaikai. 

Lietuvių kalbos kaip dalyko 
mokosi: Krasnavo pradinėje 
mokykloje 37. Seinų I-oje pra
dinėje 15, Seinų II-oje pradinėje 
21 , S m a l ė n ų pradinė je 8, 
Šimanoviznoje 7, iš viso 88 
moksleiviai. 

L ie tuv ių kalbos pamokų 
neturi lietuvių tautybės vaikai 
Klevų, Lumbių, Aradnikų mo
kyklose. 

Šeštadieniais lietuvių kalbos 
mokytis renkasi Suvalkų mies
to lietuviukai. Mokytojas Kos
tas Leonč ikas . Nor in t i ems 
mokytis lietuvių kalbos Varšu
voje ket ina padėti lituanistė 
Irena Aleksaitė. Lietuvių kalbą 
Punske dėstys Vilniaus u-to 
auklėtiniai Algis Uzdilas ir 
Birutė Stoskeliūnaitė, Navi
ninkuose Danutė Komičiūtė ir 
Vidugiriuose Romutė Sidarytė. 
Be lietuvių kalbos pamokų bus 
dėstoma Lietuvos istorijos ir 
geografijos pagrindai. Lenkijos 
respublikos Švietimo minis
terija patvirtino šių dalykų pro
gramas, bet papildomų pamokų 
neskyrė. Viena atskira savai
tinė pamoka Lietuvos istorijai 
pripažinta tik IV licėjaus kla
sėje. 

Pasirodo, kad nuo 1990 m. 
rugsėjo 1 d. atsisakyta pri
valomo rusų kalbos dėstymo, 
leidžiant mokytis Vakarų Euro
pos kalbų. Tuo pasinaudojo 
Punsko l ie tuviai , įvesdami 
penktose pradinės ir pirmose 
licėjaus klasėse anglų kalbos 
pamokas. J a s dėsto iš Lietuvos 
a tvykus i mokytoja Daiva 
Remeikaitė. 

Daug skundų iš lietuvių pusės 
susilaukė Lenkijos švietimo 
viceministras prof. Janovvski. 
J is į Lietuva važiavo per 
Suvalkus (Agradnikų-Lazdijų 
pereinamas punktas), priim
damas visus lietuviškus siekius, 
tačiau nuošalyje palikdamas 
labai svarbų finansinį klau
simą. Jis pritarė, kad Suvalkų 
kuratorijoje reikia įdarbinti 
lietuvių kalbą mokantį kompe-

Lietuvių Kataliku religines šalpas specialiu pr< 
krauna dėžes su svečiu iš Lietuvos Lietuvai 

i u>- n 

D a n g ė s Si« v \ tos 

tentingą žmogų, kuris globotu 
bei vizi tuotų l ie tuviškas 
mokyklas. Sutarta Lenkijoje 
išleisti Lietuvos istorijos ir geo 
grafijos čia parašytus va
dovėlius. Lenkai nėra priešingi, 
jeigu mokytojai važiuos pasi 
tobulinimui į Lietuvą, taip pat 
ir moksleiviams dalyvauti kur 
suose ar varžybose. 

Neužmiršta „Aušra" litera 
tūrinės dalies — prozos ir poezi 
jos, i lgesnių s t ra ipsnių 
lietuvių-lenkų klausimais (kai 
kurie jų labai „aštrūs!"^ 

įdomus yra aštuntoje laidoje 
redakcinės kolegijos nario Sigi 
to Birgelio straipsnis ..Baltai — 
slavų šiaurės kaimynai". Pasi
rodo, kad 1990 m. birželio 5 d. 
Varšuvoje atidaryta paroda 
„Baltai — slavų šiaurės kaimy 
nai". Salėse skamba lietuvių 
liaudies dainos, yra renkamos 
aukos Lietuvai. Paroda veiks iki 
1991 m. vasario mėn. pabaigos. 
Vėliau ji bus perkelta į Aust 
rijos Bregenzą ir Italijoj Flo-
rencijos miestą. Paroda įrengta 
Valstybiniame archeologijos 
muziejuje, Arsenai, ui. Dluga 
52. Joje išstatyta apie 1000 
senienų, įvairiausių modelių, 
rekonstrukcijų, skaidrių, žemė 
lapių, grafikų. 

Ekspoziciją sudaro keturios 
chronologinės dalys: 1) geležies 
laikmetis, 2) romėnų imperijos. 
3) ankstyvųjų viduramžių tarp 
snis, 4) vėlesniųjų viduramžiu 
tarpsnis. 

Ir skaudi žinia: liepos 18 d. 
Suvalkų ligoninėje mirė a.a. 
Juozas Maksimavičius, didelis 
Suvalkų trikampio lietuvis, 
kentėjęs nuo rusų ir lenkų. Ilgą 

ir gražų nekrologą paraše 
Vi ln iaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijos auklėtinis Juo/as 
Vaina. 

Velionis buvo ginies Vgrad-
nykų kaime 1^12 m. Pagal 
tarmę dzūkas, tu rėdamas 
didelį ryž?:} ir norą aukot is už 
lietuvybe. užSuvalkų ki %<t-i i>-
I.ietuvos valstybę 

Velionis 1930 m pradėjo 
lankyt i ke tv i r tą V i l n i a u s 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
klase (pradėjau pirmą K.B.), 
tačiau mirus t ėva i , 'molis 
neįstengė toliau r e m t i a.a. 
Juozo moksle Ka ' inę prievolę 
lenkų kariuomenėje a t l iko 
Lomžos pulk-* (berod pėsti 
ninku 76 p!k> kartu su Albinu 
Žukausku 

Pabaigoje paduodu adresą: 
„Ausz.ra ". UI. Mickiev icza 43 . 
16-515 Punsk, Poland. Atskiro 
mėnraščio kaina 1 t ūks t . zlotu. 

CH1CAGOS G Y V E N T O J A I 

Pagal gyventojų surašinėjimą 
Cook apskrity yra 5.037,382 
gyventojai, o Chicagoj** - 2,725. 
979. Apskaičiuojama, kad 2010 
m. Cook apskrity f>u< 5,578,000, 
o Chicagoj 3,155.000. Taigi 
mieste numatomas 18'< padau
gėjimas. Tarp greičiau augančių 
priemiesčiu priskaitymą Buf 
falo Grove. Barrington Heighta, 
Bedford Park, Hazel Crt • Hoff 
man Estates, Indian Head Park, 
Inverness. Lemontas , Lynn-
wood. Mattesson, O lympia 
Field^. Palos Parį . Ri htou 
Park. Sauk Village. South Bar 
rington Streamwood. W! ling, 
VVestern Springs 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

10 
- Danutė? Ji neparašė man gi nė vieno laiško! 

Žinau tik, kad Mindaugas grįžo į universitetą. *** ir 
ta i sužinojau iš motinos. 

- Taip, ten irgi kažkas įvyko, ko aš nesupratau, 
Jūra. Danutė nekalba apie Mindaugą, tu dingai neta
rusi nė žodžio, tavo mama sakosi nežinanti net ku r 
tu išvažiavai. Argi neužsitarnavau aš nė truputėlio 
pasitikėjimo? 

Valius staigiai prisitraukė Jūrą arčiau ir švelniai 
paglostė plaukus. J o veidas buvo labai rimtas. 

- Nežaisk manimi, Jūra te . Jei yra kitas žmogus, 
pasakyk. Visad buvai tokia nuoširdi ir paprast" tokią 
pamilau tave ir nešiojau atmintyje. Aš noriu sužinoti 
teisybę, mano mergyte, t ik teisybę. 

Jūratė atsirėmė į medį.ir blaškymasis jos viduje 
pamažu rimo. Gal iš tiesų ji neturėjo teisės taip pasi
traukti, — jeigu štai Valius būtų staigiai taip dingęs 
be žinios, be žodelio, kaip būtų ji pasijutusi? Ir, 

— Taip? 
— Aš jų niekad negalėsiu turėti. 
Užsistojusioje tyloje alsavo sodas savo nuostabiais 

paukščių bei medžių garsais. Žiogų čirškimas išaugo 
iki begalybės, iki didžiausio orkestro. Du jauni žmonės 
sėdėjo greta, negalėdami ištarti žodžio, Jūratės ranka 
buvo šalta, kaip ledas, Valiaus veidas išbalęs. Kiek 
minučių turėjo praeiti, kol pradėjo grjžti gyvybė į 
veidus, kol akyse sublizgo ašaros. 

— Mano mielas vaike, mano vargše mergyte, -
dabar ir Valiaus balsas buvo šnabždėjimas, — tu bijo 
jai šito prisipažinimo, nes aš buvau tiek prikalbėjęs apie 
mūsų būsimą šeimą! Nejautrus ir savanaudis aš 
kalbėjau sau ir nemačiau tavo veido! Kiek tu turėjai 
kentėti, ir kokia didelė esi savo pasiryžime pasitraukti, 
kad nenutraukus mano iliuzijų! Jūra, man atrodo, kad 
mane apliejo staigi šviesa ir tik dabar aš pradėjau tave 
tikrai matyti, atleisk man už spėliojimus ir įtarimus, 
aš buvau visko prisigalvojęs. Atleisk man. Negaliu 
tavęs išsižadėti, noriu būti drauge su tavimi, kas 
beįvyktų. 

— Jūrate , — pasigirdo nuo trobos tetos Stasės 
balsas, — jau vėlu, rytoj pasikalbėsite. Ragink svečią 
pailsėti! 

— Mes ateinam, teta! 
Daugybė jausmų kilo Jūros krūtinėje. Ji nebenorėjo 

pagaliau, ar nebuvo jiedu pakankamai stiprūs pakelti daugiau nieko girdėti, kad neišdiltų Valiaus pasku 
teisybe! tiniai žodžiai. Staigus pakilimas apėmė ją visą, norėjo 

Valiua laikė jos ranką ir laukė. Jaute ja pamažu garsiai juoktis, raudoti ir šėlti. Sugriebusi Valiaus 
rimstant, susikaupiant. Ką beatneštų dabartiniai ranką ėmė bėgti namų link. Nenorėjo jokių problemų, 
žodžiai, buvo geriau žinoti, spėliojimai buvo ji nu- rytoj bus viskas aprimę ir jiedu Šviesiomis akimis 
varginę, atėmė norą gyventi ir kurti. pažiūrės į ateitį, dabar buvo svarbu t ik nepažeisti šito 

- Tu atsimeni, Valiau, kad kelis kartus mudviejų puikaus jausmo, kuris buvo ją užvaldęs, 
kalba buvo nukrypusi į šeimą ir vaikus? - jos balse Juzė jau buvo išėjęs ir mažieji sugulę. Jonė baigė 
tebuvo šnabždesys ^loti * o v a ' ^ a i « J u r a t € tykiai įėjo į kambarėlį. 

— Oho, — susijuokė Jone. pamačiusi keistą 
pusseserės veido išraišką. Štai k u r buvo visu liyų 
paslaptis! Ir man nieko nepasakojai, kai aš visa «avo 
širdį buvau tau išdėjusi, sesei e! - nei kui 
surado! Tik ko taip slepiesi, juk i ei : t a i • teid i 
parašyta, kad atjojo tavo bernužėli-; 

— Atjojo, Jone, atjojo. Jūratė lyg sapn tojo 
prie lango. — Tik kas dabar bus'' 

— Kas bus? nesuprato Jone Juk t u r b ū t myli, 
kad net čia surado. Pririš žirge!) prir tvoros, prie 
lelijėlės ir rūtos! — Ar ne taip daim i»>je takumą? Tik 
ko tu tokia, lyg užsisapnavusi9 Mano Juzė ii gi šiandien 
prakalbėjo, tokia, turbūt, šiandien <iio"'. • g rdėjai? 

— Taigi, atjojo... bet kas dabar bus7 

užsidengė akis. 
Sekanti diena buvo sekmadieni^, dangus mėlynas 

ir šviežias, gėlės nualpę nuo vasaros saulės Jū ra t e ir 
Valius vis tebesėdėjo sodo gale, kur tekėjo mažas, be 
vardis upeliūkštis. Viskas buvo iškalbėta daugeli 
sykių,— meilė, baime ir lūkesčiai. Nudžiūvo graudžios 
ašaros, jaunystė ir viltis ėme viršų Iš tiesų, juk buvo 
jaunos vasaros sekmadienis, o jaunystė moka tik 
ateitimi, nes kas gi bus, jei jauni nuleis rankas i 
pasidavę nuplauks pasroviui? 

— Jūrate, aš dėkingas už tave ir tavo nu ile Man 
štai buvo parodyta, kaip lengva visko net- !•> 
viskas tapo sugrąžinta, kad daugiau vertinčiau ir gerb 
čiau Ko mums laukti? Ateitis tokia neaiški , 
džiaukimės šia diena ir vienas kitu. Jei J o n ė padai ė 
Juzei ranką, ar nepaduotum tu man savosios čia pat . 
be didelių pasiruošimų ir puotų7 Laikai vis v ien tok e, 
kad puotauti netinka. Nuvažiuotume r a s kunigą ir 
pakalbėtume dar šiandien po pamaldų. Su t -nkT 

<Rns daugi IU) 



KALĖDŲ SENELIS 
LR MANE 

PRLSLMLNS ? 
Toks vaiko nekaltas klausimas jaudina kiekvieną, juo labiau,kai jį stato dabartinės Lietuvos vaikas. Sovietu 
nualintoj Tėvynėj ne tiek girdisi kalbos apie Kalėdines dovanas, kiek vyksta diskusijos apie vis didėjančius 
deficitus, stygius ir talonus. Lietuvos vargingiausieji tebevargsta, laukdami džiugesniu prošvaisčių. 

v 

Lietuviu Kataliku Religinė Šalpa, norėdama ŠIŲ švenčiu proga ištiesti nuoširdumo ir pagalbos ranką savo 
broliams ir seserims Lietuvoje, suorganizavo keturias didžiules siuntas Lietuvai. Lapkričio mėnesio gale iš New 
Yorko į Lietuvą išplaukė keturi konteineriai, kiekvienas 40 pėdu ilgio. Juose buvo vaistai, drabužiai, žaislai ir 
knygos. Tai buvo dovanos dvasiai ir kūnui, skirtos atgimstančiai Tėvynei. 

-

"Kalėdinė Dovana" yra skirta Lietuvos našlaičiams, seneliams ir Tremtiniu Klubui. Doranos bus sąžiningai 
dalinamos CARITAS sambūrio. 

Ar tokios siuntos yra reikalingos? Ar jos kam padeda? Kas savaitę Lietuviu Kataliku Religinės Šalpos 
būstinę New Yorke pasiekia laiškai iš Lietuvos,kurie dėkoja už gautas siuntas ir byloja, kad jos per CARITAS 
pasiekia teisingus adresatus. Gauti laiškai graudina tik dėl to, kad negalime duoti dar daugiau. 

"Kalėdinė Dovana" iš Amerikos leidžia Lietuvos žmonėms žinoti, kad jie nestovi visiškai vieni ir apleisti 
prie sunkios žiemos slenksčio, ypač jei šaltesni vėjai papūstu iš ryty. Su LKR Šalpos konteineriais iškeliaus ir 
truputis šilumos iš Amerikos, kur visko turime tiek daug. 

Padėkime Lietuvai sulaukti linksmu švenčiu! 

Noriu pasiusti Lietuvai šilumos: 

$ 500 

Pavardė, Vardas 

$ 100 $ 50 $ 25 

Adresas 

Čekius rašyti ir siusti: Lithuanian Catholic Religious Aid / KALĖDOS 
351 Highland Boulevard. Brooklyn, New York 11207 

Visos aukos nurašomos nuo pajamų mokesčių 

-
» 



LIETUVIAI FLORIDOJE PREMIJA JAUNIMUI DRAMOS KONKURSAS DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 13 d. 

Daytona Beach, FL 

L B APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

Tuojau po dr. Vytauto Ma
jausko paskaitos, toje pačioje 
salėje įvyko metinis Daytona 
Beach Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės susirinkimas. Susi
rinkimui vadovavo apyl. pirmi
ninkas Juozas Paliulis, sekreto
riavo Jurgis Janušaitis. 

Praėjusių metų metinio susi
rinkimo protokolą perskaitė 
Vanda Majauskienė. Protokolas 
be papildymų priimtas. 

Valdybos vardu apylinkės me
tinės veiklos apžvalgą padarė 
dr. Vytautas Majauskas. LB 
apylinkės valdybos nariai ir šio 
telkinio lietuviai rėmę bendruo
meninius darbus, atliko pozi
tyvių LB ir pagalbos Lietuvai 
darbų. 

Kalbėtojas nuoširdžia i 
padėkojo visiems šio telkinio 
lietuviams, už gausias aukas 
Vasario 16 proga, LB darbams 
paremti ir Pagalbos Lietuvai bei 
Lithuanian Mercy Lift fondams. 
Bendruomenės valdyba organi
zavo trejas demonstraci jas 
Orlande, ir gerai pavykusią de
monstraciją Daytona Beach. 

Palaikomi glaudus kontaktai 
su senato ir kongreso nariais, 
juos aplankant prieš rinkimus, 
pasveikinant laimėtojus, su
teikiant jiems informacijos apie 
įvykius Lietuvoje ir prašant jų 
paramos kongrese ir senate. 
Gauta iš jų daug ir teigiamų 
laiškų. Valdyba pasiuntė dvi la
bai gerų knygų siuntas Lietu
von, kunigų seminarijoms. Su
ruoštas geras pramoginių dainų 
Paltinų koncertas, praėjės su 
dideliu pasisekimu. Dr. Vytau
tas Majauskas ir anksčiau yra 
ska i tę paska i tas pirmosios 
pagalbos reikalais. Rinktos 
aukos JAV LB Švietimo rei
kalams. 

Pažymėtina, kad bendruome-
nininkai yra aktyvūs klubo na
riai, jį remia, dalyvauja ALT s-
gos veikloje, meno dainos viene
te „Sietynas", rūpinasi Lietuvių 
Fondo reikalais, vadovauja Va
sario 16-tos gimnazijai remti 
būreliui, remia Balfą i r t.t. 

Politinėje srityje daug dirba 
dr. Sigita Ramanauskienė , 
valdybos vicepirmininkė. Ji 
dalyvavo Philadelphijoje ir Wa-
shingtone ruoštuose semina
ruose politiniams reikalams, 
yra įsijungusi į aktyviosios 
informacijos centrus, lankė 
kongreso ir senato narius, 
su te ikdama jiems pačios 

naujausios informacijos apie 
Lietuvą. 

Dr. Sigita Ramanauskienė 
šiame sus i r ink ime negalėjo 
dalyvauti, todėl jos veiklos 
pranešimą padarė pirminin
kaujantis Juozas Paliulis. 

Dr. V. Majauskas, lankęs 
senato ir kongreso n a r i u s , 
l a imėjus ius p a s v e i k i n ę s ir 
parėmęs auka. Jis taip pat daly
vavo LB Europos studijų savai
tėje, Šveicarijoje, bei Floridos 
LB apygardos suvažiavime Sun-
ny Hills. 

Kont ro lės komisi jos ak tą 
perskaitė dr . Vanda Majaus
kienė. Atskaitomybė vedama 
tva rk inga i , apy l inkės ka sa 
neturt inga, todėl valdybos na
riai su apylinkės veikla susi
jusias išlaidas apsimoka patys. 

Buvo i š r ink ta a te inant iems 
metams LB apylinkės valdyba 
bei kontrolės komisija. Valdy-
bon — Juozas Paliulis, dr. Vy
tau tas Majauskas, dr. Sigita 
Ramanauskienė ir Jurgis Janu
šaitis. Kontrolės komisijon — 
Rita Bagdonienė, Jonas Kap-
čius ir Ignas Bumelis. 

Susirinkimas valdybą įgaliojo, 
reikalui esant , į valdybą koop
tuot i ir k i t u s nar ius . Buvo ap
ta r ta kultūrinės veiklos galimy
bės ir atei t ies darbai. 

Susir inkimui pirmininkavęs 
Juozas Paliul is pabaigoje n u o 

' širdžiri padėkojo susirinkimo 
dalyvi .ims ir visiems šios kolo
nijos l ietuviams už paramą LB 
darbams. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

U Ž Š A L D Ė ALGAS 

Sears bendrovė, t u rėdama 
finansinių rūpesčių nusprendė 
20,000 savo tarnautojų palikti 
t a s pačias algas, neduodant jų 
pakėlimo. Negaus pakėlimo nė 
pa ts vedėjas Edward A. Bren-
nan. 

Dr. Leono ir Irenos Kriau-
čeliūnų seimą savo mirusiam 
sūnui ir broliui pris iminti ski
r ia kasmetinę 

E U G E N I J A U S 
KRIAUČELIŪNO P R E M I J Ą 

Premijai skirt i sąlygos yra 
tokios: 

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui , geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių. 
anglų ar k i t a kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, a r jauni
mo vienetui (sambūriui , tau
t in ių šokių grupei, jaunimo 
chorui, sporto būreliui), geriau
siai reprezentavusiam lietuvius 
ir Lietuvą vienerių metų bėgyje; 

2. 1990 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raš tu pa
siūlo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyres
niųjų organizacijos a r paskiri 
asmenys iki 1991 m. sausio 31 
d. (pašto antspaudas); 

3. Premijuotino asmens ar jau
n i m o v i e n e t o t i n k a m u m u i 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja , kurion po vieną atstovą ski
r i a Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
Šeima; 

4. Ju ry komisija, aptarusi as
mens a r vieneto t inkamumą 
premijai, ją skir ia balsų dau
guma iki 1991 m. kovo 1 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir po
būdžio; 

5. Premijai asmenys ar viene
ta i siūlomi raš tu , nurodant tiks
liai premijai t inkamumo moty
vus, ir siunčiama: 

E u g e n i j a u s Kr i auče l iūno 
p r e m i j o s komisijai 
13400 Parker R o a d 

L e m o n t , IL 80439 

Los Angeles Dramos sambūris 
skelb ia Dramos konkursą, 
kuriam skiriama dviejų tūks
tančių dolerių premija. Vei
kalus (dramas, tragedijas, ko
medija ir t.t.) prašome siųsti iki 
1991 metų birželio mėnesio pir
mos dienos šiuo adresu: 
Vincas Dovydaitis 
4741 CromweH Avenue 
Los Angeles, California 90027 
USA 

Sąlygos konkursiniam veika
lui yra šios: 

a) veikalas turi būti naujas ir 
niekur neskelbtas; parašytas ra 
šomąją mašinėle, pageidaujama 
dvigubas tarpas tarp eilučių; 

b) pageidaujama trijų veiks
mų dramos; 

c) veikalo trukmė — ne ilgiau 
kaip dvi su puse valandos; 

d) veikalas, dekoracijų ir 
pastatymo atžvilgiu, neturi būti 

sudėtingas. Pritaikytas papras
tai scenai, kad keliaujant būtų 
galima lengvai pervežti dekora
cijas; 

e> nedaugiau kaip devyni vei
kėjai. 

Veikalą pasirašyti slapyvar
džiu, siunčiant veikalą kartu 
įdėti ir atskirą . užklijuotą voką 
su autoriaus pavarde, adresu ir 
telefono numeriu. Ant voko 
viršaus užrašyti slapyvardį. 

Premijuoto veikalo autorius, 
dalyvaudamas konkurse, sutei
kia Los Angeles Dramos sambū
riui išskirtinę teisę, dviejų metų 
laikotarpiui, veikalą statyti 
sambūrio pasirinktu laiku ir 
pasirinktose vietose. 

Nepremijuoti veikalai bus 
grąžinti autorių nurodytu 
adresu. 

Los Angeles 
Dramos s ambūr i s 

A.tA. 
ALBERTUI LIŠKŪNUI 

mirus , jo žmoną ONĄ, s ū n u s ALGĮ ir VYTAUTĄ nuo
širdžiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Stasė Jučas 
Dr. Kastytis ir Maureen Jučas su šeima 
Dr. Jonas ir Robin Jučas su šeima 
Dr. Diana ir dr. Sirini Vasan su šeima 
Rasa ir Jackie Gillian Jučas su šeima 
Valdas ir Rima Jučas su šeima 
Jūratė ir Kazys Bukauskai su šeima 
Vida ir Merlin Retzlaff su šeima 

SAVAITĖ EGZOTIŠKOJE MEKSIKOJE 
(CLUB MAEVA — MANZANILLO) 

vasario 18 Iki 25 d. 1991 m. su LIETUVOS GRAŽUOLĖMIS 
1. Miss LIETUVA ir Miss GRACUA — GRETA BARDAVELYTĖ 
2. Miss PUBLIKA ir Miss ELEGANCIJA — JŪRATĖ KUNEVIČIŪTĖ 
3. Miss FOTO - JŪRATĖ GUŽYTĖ JLŠ A 

Kaina — $1,13t.0O cad. (asmeniui dviviečiame kmb.) 'V*^Ą/tJr 
Taxai ir patarnavimai ekstra $180.00 cad. Asmeniui. 31 
į keliones kainą (skaityta: skridimai lėktuvu i i Toronto į Manzanillo ir atgaJ. Pervežimai 

tarp aerodromo ir viešbučio. Maistas 3 kartus į dieną, pasirenkant restoranus. Visi gėrimai 
— vynas, alus bei kokteiliai. 

{vairūs vandens sportai ir jų pamokos (Įskaitant vandens slidinėjimą, buriavimą, 
keliones valtimis). 

Teniso klubas, teniso klinikos, jodinėjimas arkliais, tinklinis, krepenis, aerobikos pra
timai sausumoje ir vandeny, šokių pamokos, ispanų ktb. pamokos, kiekvinos dienos bei 
vakaro pramogų programos, pastovios reprezentatorių paslaugos. 

Lietuvos garbei bus rengiamas 
UrrUVtOKAS FflAMOCUNtS VAKARAS 

kūno programą ruoš ir atliks visos trys Lietuvos Gražuolės kartu su lietuviais, kurie vyks 
į Sią linksmą daug pramogų žadančią kelionę. 

Tad kviečiame lietuvių ir Lietuvos vardą garsinti šiuo gražiu poilsio ir pramogų keliu. 
Kadangi šis klubas labai populiarus ir vietų skaičius ribotas, prašome šiai kelionei 

registruotis dabar. Rankpinigiai $250.00. 
Kelionei iš Toronto vadovaus Andrius. 
Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje adresu: 

2100 Stoer S*. W. Toronto, O * . Canetfa MOS 1M7. Tai.: (410) 700-2000, Pac (41$) 

PADĖKA 
^ A.tA. 

JUSTAS PUNKRIS 
Mirė 1990 m. spalio mėn 10 d., sulaukęs 92 metų. Spalio 

13 d. vietos kunigai, V. Zakaras, J. Gasiūnas ir M Čyvas, 
koncelebravo laidotuvių Mišias. 

Po gedulingų pamaldų velionis buvo palaidotas Royal 
Paims kapinėse, Gulfport. Florida. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems atsi
sveikinimo vakare: kun V. Zakarui už sukalbėjimą ro 
žančiaus, kun J Gasiūnui už maldas prie velionio karsto, St. 
Petersburgo Lietuvių klubo pirmininkui A. Gudoniui už atsi
sveikinimo pravedima, S. K. Urbšaičiams už visokią suteikta 
paramą mūsų sunkiose valandose. 

Dėkojame visiems, aukojusiems sv. Mišioms. Religinei 
Šalpai ir kitiems fondams; už gėles, už pareikštas užuojautas 
asmeniškai ir laiškais. 

Dėkojame karsto nešėjams ir visiems, palydėjusiems 
velioni į Amžino Poilsio vietą. 

Liūdinti žmona Marija, sūnūs : Zenonas ir Edvardas 
s u seimą. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
ELENAI ALEKNIENEI 

mirus, mūsų nuoširdžiausia užuojauta mieliems 
DALIAI, VYTUI, ARUI ir ALEXIUI ALEKNAMS. 

Ignas, Lilė, Vidas ir Lisa Juzėnai 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ĮSTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALT0PS 

RIMAS L. 
(312) 5SS-5959 

N<x intieji PINK 
NAMUS pe- sią 
paminėti. Kac esa 
Rimo Stankau* 
vybes (kaina.imi 

GREIT 
PARDUODA ] 

STANKUS 
(708)425-7161 

Tl ar PARDUOTI 
(Staiga, prašom* 
te arbarorite būti 
Klijentais Nuosa-

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ rmeste <' priemiesčiuos^ Sąž' 
nTga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL BACE REAi.TCf>S 

INCOME TAX - INSURANCE 
65?9 S KE0 i ! r 

778 2233 

ui dkfMOf. kalną! 
ĮkainoĮimas v-tui! 
Perkame « įduodame visose JAV 
valstiiose 
Išlavinti ir pa'-ra tarnautoiai 
MLS komD"j'orW-
Perkame-pa'-JOdame ir mažas ir di
deles nuosa-. aes 
Vietine įstaiga 

ALEXANOCR J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

SS10 8. Pu'asM, CMcago, IL 6M29 
3 2)7«7-«655 

t *»tu\narT>s.- - -mas ir patikimas vardaj^ 

ta mis 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Štmaitts.Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Ta* 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7S7S 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M AS 
M 0 V I N G 

T«j. 376-18S2 f 376-5996 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI ' 

Tunu Chic-̂ gns miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty D"t> m»m. garantuotai ir sąži
ningai 

312-77S-S313 
KLAUPTUS PUMPUTIS - -

W — — • * 

Gntufc 21 
KMIfCIK REAITORS 

7922 S. Pulavto Rd 
4)bS S. ArcS^r A ve 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sa^ininKai ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimą*-
veltui 

A.tA. 
ANTANAS RAŽAITIS 

I-jo Pasaulinio karo veteranas 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje 
Mirė 1990 m. gruodžio 12 d., sulaukęs 97 ra. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 77 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Barbara Klevinsky, 

anūkai: Richard. Rita. Ruth ir Rosemarie; penki proanūkai. 
Velionis buvo vyras a.a. Elzbietos, 
Kūnas pašarvotas penktadienį, gruodžio 14 d nuo 8:30 

vai. ryto iki 10 vai ryto Lack-Lackavicz koplyčioje, 2424 W. 
69 St' 

Laidotuves jvyks penktadienj. gruodžio 14 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas j Svč M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio siela 
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę d u k t ė , a n ū k a i ir p roanūka i . 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 
312-737 1213. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 5230440 ir (1-312) 523-9862 

4606-07 S o u t h Hermitage A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 5230440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t i d a r o naujus l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Parke 

Kit i S. C . Lack l a ido tuv ių nama i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Palos Hi l l s 
9236 S. R o b e r t s Rd. * Hickory Hi l l s 

2424 W . 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

B «i* 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Normtieii P"**' »' parduoti namus 
praSau kreiptis | BUDRAITĮ. 
312-77*-3t71 adM 312-767-O400 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 7lst Street 
Chicago, Illinois ri0r>2^ 

H312I-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 ^>uth Roberts Road 
Palos H.lls. Illinois N ^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
I410 South =*hh Avenue 

Cicero. Illinois M*S0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144* South SOth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

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

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONAI.D M. PETKUS 
LAVVRFNCE C. GASUNAS 

. 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. gruodžio mėn. 13 d. 

x Solistė A u d r o n ė Gaižiu-
n ienė giedos solo ir su visu an
sambliu giesmes Dainavos an
sambliu religinio koncerto 
metu. Koncertas bus Nekalto 
Prasidėjimo parapijos, bažnyčioj 
Brighton Parke. Koncerto pra
džia 3 vai. p.p. Bilietai gaunami 
Vaznel ių prekyboje. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

x U p y t ė s k l u b o me t in i s 
sus i r ink imas bus penktadienį 
1 vai. po pietų Z. Kojak salėje. 
4500 S. Talman Ave. Bus Kalė 
dos, rinkimai ir daug kitų įvai
rumų. Po susir inkimo bus 
vaišės. Kviečiami visi nariai 
Kalėdas kartu paminėti. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
b a ž n y č i o j e advento susi
kaupimo pamaldos bus gruodžio 
23 d. 12 vai. Išpažintis klausys 
nuo 11 vai. ryto. Šv. Mišias 
a tnašaus kun. Antanas Saulai 
tis. 

x C h o r a i ; norintieji daly
vau t i Dainų šventėje, privalo 
nedelsiant užsiregistruoti. Re 
g i s t ruo jan t i s p r a n e š t i ir 
apytikrį dalyvių skaičių. Rašyti 
V. Momkus, 3222 W. 66 Place, 
Chicago , IL 60629, telef. 
312-925-6193. 

x Buvusios Šv. J u r g i o lietu
vių parapijos nariai, seniausios 
l i e tuv ių bažnyčios, susi
organizavo į Šv. Jurg io 
institutą, padarė atvirutes ir jas 
pardavinėja Bridgeporto Health 
Food Lithuanian restorane, 
3236 S. Halsted ir Georgian's 
Beauty Shop, 816 W. 34 St. Taip 
pat pardavinėja kasetes iš 
paskutiniu parapijos pamaldų ir 
bažnyčios uždarymo. 

x G r a s i l d a M e i l u v i e n ė , 
Balfo direktorė, veikli įvairiose 
organizacijose, spaudos bendra
da rbė parašė pavyzdingą 
protokolą, kuris išsiuntinėtas 
visiems skyriams. 

x A. a. dr. J u o z o Žemgulio, 
bolševikų nužudyto Panevėžio., 
100 gimimo metinių minėjimo 
proga Žemaitijoje .Veviržėnuose 
gruodžio 15 d. 1 vai. p.p. bus 
atidengtas jo garbei paminkli
nis akmuo ir po to iškilminga 
akademija. Rengėjai prašo pa 
būti kartu su ten susirinkusiais 
prie atminimo žvakės su tylia 
priesaika — ši atminimo žvakė 
jau niekad neužges Lietuvoje. 
Tos dienos ryte 10:30 vai. Jėzui 
tų koplyčioje bus uždegta žvake 
ir šv. Mišios. 

x A n t a n a s Š a n t a r a s , Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1991 Metų 
proga sveikina gimines bei 
draugus, linkėdamas sveikatos 
ir gerų metų. Kortelių vietoje 
aukoja l ietuviškai spaudai 
palaikyti. 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos } įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor-
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., Hickorv 
Hills. IL. Tel. <708> 430-7272. 

(sk> 

x NIDA, l ietuviško maisto 
parduotuvė.sveikina visus sa 
vo klientus ir draugus su šv. Ka 
ledom ir N. Metais. Kviečiame 
atsilankyti ir pasirinkti įvairių 
patiekalų Kūčių ir kalėdiniam 
stalui. Turėsime įvairios žuvies, 
silkių, ungurio ir lašišos; įvai
rių mišrainių, mėsos ir paukš 
t ienos vyisiotinių; keletą 
rūšių tortų, pyragų, sausainių ir 
mūsų keptų eglučių Parduotu 
vės darbo vai.: 8 v.r.-6 v.v. Ati 
daryta: gruodžio 23. sekmad . 
gruodžio 24 d atdara 8 v.r.-4 v. 
p.p. Po švenčių pradedamo dirb 
ti gruodžio 28 iki gruodžio 31 d 
imtinai . Linksmų švenčių' 
NIDA, 2617 W. 71 St., Chica 
go. IL 60629, tel. 312-476-7675. 

<sk> 

x Kun. A n t a n a s Saulaitis, 
gerai susipažinęs su lietuviams 
būdingu dvasingumu Lietuvoje 
ir po visą pasaulį pasklidusioje 
išeivijoje, šį sekmadienį, gruo
džio 16 d.,kalbės tema „Sekulia-
rizmas ir fundamentalizmas 
Lietuvoje ir išeivijoje". Tai bus 
Šv. Antano parapijos sporto 
salėje po 11 vai. lietuviškų 
Mišių. Visi, net ir neparapiečiai, 
yra kviečiami atvykti, po Mišių 
pasivaišinti kavute ir pyra
gaičiais ir, dalinantis adventine 
nuo ta ika , pag i l in t i savo 
tikėjimo supratimą. 

x Kalėduų minėjime rengia 
Lietuvos Vyčių 112 kuopa su 
kalėdiniu stalu ir giesmėmis 
ateinantį antradienį, gruodžio 
18 d., 7:30 vai. vak. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
mokyklos salėje. Visi nariai yra 
kviečiami dalyvauti. 

x J A V Lie tuvių Bendruo
menės krašto valdyba, gavusi 
prašymą iš Norvegijos sostinėje 
įsteigto Lietuvos informacijos 
biuro, išsiuntė oro paštu didesnį 
kiekį lankstinuko Lithuania — 
Lietuva. 

x J u o z e ir J o n a s Daugėlai, 
Ormand Beach, Fla., sveikina 
visus savo draugus ir pažįs
tamus Didžiųjų Švenčių ir 
Naujųjų Metų progomis ir link? 
visiems pakilios nuotaikos ir ge
ros sveikatos. Vietoje asmeniš
kų pasveikinimų aukoja lietu
viškai spaudai. 

x C ice ro J ū r ų šaulių kuo
pa „Kla ipėda" , Cicero, UI. 
nuoširdžiai sveikina visus 
..Draugo" darbuotojus, linki 
visiems linsmų šventų Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų 1991 Metų. 
Ta proga aukoja dienraščiui per 
Joną Dekerį 50 dol. 

x Br igh ton P a r k o Lietuvių 
moterų k l u b a s , Chicago, UI., 
linki visiems geros sveikatos, 
linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų 1991. Metų. „Draugo" 
paramai skiria 25 dol. auką 
Pasirašė Bernice Zemgulienė. 
pirmininkė. 

x Už a.a. Gabr ie lės Volod-
kai tės-Korzonienės vėlę mir 
ties metinėse šv. Mišios bus 
a t n a š a u j a m o s sekmadienį , 
gruodžio 16 d. 11:15 vai. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chica-
goie. Artimieji ir pažįstami pra
šomi tą dieną prisiminti velio
nę Gabrielę savo maldose. 

(sk> 

x Atei t in inkų Kūčios sek 
madienį, XII.23. 3 v.v. -Jaunimo 
cent re . V ie ta s užsakyt i 
708-499-2447, 708-424-4150. 

(sk) 

x V o k i e t i j a ga l i j u m s 
mokėt i a n t r ą pensiją, jei, 
gyvendami Vokietijoje, dirbote 
nemažiau 18 mėn., jei. atvykę į 
JAV dirbote arba tebedirbate. 
Kreipkitės į: t a s ta Agency of 
USA. P.O. Box 346, St. Clair 
Shores , MI 48080-0346, tel. 
313-773-7529. 

<sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 10 
skan ios rūkytos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
d a r b ų dienų laikotarpyje. 4 
kg lietuviško skilandžio. 2 kg 
„Žalgirio" dešros, 2 kg „Suval 
kietiškos" dešros. 1 kg ,,So 
džiaus" dešros, 1 kg file plė 
velėję Pilna kaina $10000 -
kreiptis „Ža ibas" 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills. 111. 
60457 . T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Ruošiasi Kalėdinei programai, kuri įvyks Mok- o ir meno muziejuje, 57th ir Lake Shore Drive, 
Chicagoje šeštadienį, gruodžio 15 d.. 5 va!, p.p. i' įimas nemokamas per vakarines duris. Kas nori 
tarptautinę egiutę pamatyti prieš programą - įeiti per šiaurines duris anksčiau. Sėdi: Austė 
Ringute, Edvardas Dambrauskas, Lidija Ringiene ir Daina Ringute; stovi Vytas Ringus ir Erkač 
Mikams 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

JA VALSTYBĖSE 

— Angelė Nelsienė, JAV LB 
Tarybos prezidiumo ir Baltų 
Laisvės Lygos pirmininkė, 
Lietuvos atstovo Stasio Lozo
raičio kviečiama, XI.9 išvyko į 
Washingtoną dalyvauti susiti
kime su Lietuvos respublikos 
prezidentu Vytautu Landsber
giu. 

Veikdama kar tu su dr. Audra 
Deveikyte , k u r i Lietuvoje 
adoptavo ir Amerikon atsivežė 
4 metų b e r n i u k ą , Angelė 
Nelsienė, kaip LB Vakarų apy
gardos pirmininkė, pradeda 
vesti akciją t a rp Amerikos 
lietuvių našlaičius Lietuvoje 
adoptuoti ir čia atsigabenti. 
Norintieji tuo reikalu informa
cijų, kreipiasi šiuo adresu: Mrs. 
Angelė Nelsas, 1415 Vista del 

MOTERYSTĖS SUKAKTIS 

Lapkričio 18 d. Šarkos res
torane susirinko gražus būrys 
agr. Antano ir Franciškos Zub
riu šeimos narių — šešios dukte
rys, trys anūkai, šeši proanūkai 
ir jų šeimos. Taip pat buvo kole 
gų agronomų bei kitų draugų. 
Dalyvavo ir Marquette Parko 

x Veronika Mašiotienė, Le-
mont, 111., sveikina savo gimines 
ir draugus Šv. Kalėdų proga, 
linki visiems džiaugsmo ir 
sveikatos. Vietoj kalėdinių kor
telių skiria auką lietuviškai 
spaudai paremti. 

x Šakių apskrities klubas, 
Chicago. 111., Šv. Kalėdų proga 
sveikina savo narius, rėmėjus, 
d ienraš t į „Draugą", l inki 
džiaugsmingai sutikti Naujuo
sius 1991 Metus. Ta proga per 
Juozą Jurkšaitį atsiuntė 50 dol. 
auką „Draugui". 

x Bronius ir Aksenija Kū
rai sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdom, 
linki džiaugsmingai jas praleis
ti, o Naujus 1991 Metus links
mai ir sveikai sutikti. 

x J o n a s Sakas sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir visiems 
linki laimingų Naujų 1991 
Metų Dienraščio paramai 
skiria 20 dcl. auką 

x Žagariečių klubo valdy
ba, Chicago. 111., artėjančių 
Kalėdų švenčių proga sveikina 
visus savo narius, linki sveika 
tos ir džiaugsmingai praleisti 
Naujuosius 1991 metus. Ta pro 
ga „Draugui" skiria 25 dol. 
auką. 

x RŪKYTOS MĖSOS GA 
MINIAI — aukštos kokybės 
Pastatome (namus Lietuvoje -
$84 00 TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago. IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės i Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - ei. 
VI 7-7747. 

•>k> 

x TRANSPAK perveda PI 
NIGUS. tvarko PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garant i ja 
VIDEOaparatūrai, TELEVI 
ZORIAMS pagal susitarimą 
Parduodame kompiu te r iu s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir t t. Viską galim persiust i 
apmokėtu muitu ir pristatyti 
į n a m u s Lietuvoje. TRANS
PAK 2fi38 W 69th St., Chica 
go. II 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

lietuvių parap >s klebonas kun. 
J. Kuzinskas sutvirt inęs jų 
jauniausios iukre lės Ilonos 
moterystę. 

Vaišės buvo skirtos Zubriu 40 
m., vedybų sukakčiai paminėti . 
Jas slapčiomis suruošė Ilona 
Fraghia ir Zina Divis , jų 
jauniausios dukterys. Sukak
tuvininkai buvo sutikti susi
rinkusiųjų plojimais ir akordeo
no maršu. 

Vaišes malda pradėjo kun. J. 
Kuzinskas, agr. A. Šantaras 
pasveikino sukaktuv in inkus 
kolegų bei visu susirinkusiųjų 
vardu ir išreičKė viltį, kad vėl 
tektų susirinkti jų moterystės 
auksinės sukak* ies proga. 

Gražiai Tlon^ papuošti stalai 
atitiko Šarkc s restorano sko
ningai paruošas vaišes. 

Valso, tango ir kitų akordeono 
muzikos gar.- i suviliotas* jau
nimas taip pa ir senimas turėjo 
progos pamielinti kojas. Nere
tai akorde no muziką paįvai
rino sodru< kun. J. Kuzinsko 
balsas. 

Ant . Rytys 

ŠAKIU > P S K R . KLUBAS 

Klubo metinis susirinkimas 
spalio 24 d. \ y ko Z. Kojak saiėje 
Susirinkimą a t i d a r ė klubo 
pirmininke Bronė Zemgulienė. 
Pirmininke rranešė. kad šiemet 
mirė du klubo nar ia i — Juozas 
Tamulis ir An tan ina Sabą 
liauskieno Mirusieji nariai 
buvo pageri-:; už pasidarbavimą 
klubui. 

Protokolą perskai tė sekre
torius J. Vasiukevičius. Pro
tokolas p r .mta s be pataisų. 
Buvo nutar* i paskirti: Lietuvių 
fondui 100 dol., „Draugui" 50 
dol . Margučiui 50 dol.. Jaunimo 
centrui 50 d L, Vasario 16 lietu
vių gimnazijai 50 dol.. Lietuvos 
aidų radiju; 25 dol. Viso 325 dol. 
Nutarta arenančiais metais su
ruošti pik:vcš.ą. 

Mar, Fullerton, CA 92631; telef. 
714-526-3648. 

ARGENTINOJE 
— Lietuvių Cen t r a s Villa 

Lugano priemiestyje Buenos 
Aires spalio 14 d. atšventė savo 
64-rių gyvavimo metų sukaktį. 
Programą atidarė ir vadovavo 
Aleksandra Jonušytė ir Silvia 
Ruplėnaitė. Jaunimas atnešė 
Lietuvos ir Argentinos vėliavas. 
Meninei programai vadovavo 
Aidos Čikštaitės, E. Gaidimaus-
kaitės ir A. Pulikaitės daini
ninkės mergaitės. Pašoko tau
t i n i u s šokius, vadovaujant 
Nestorui Lukšai, ir moterų 
choras pada inavo , vado
vaujamas A. čikštaitės. Po pro
gramos buvo įvairių sveiki
nimų, kuriuos atliko kitų drau
gijų atstovai. 

Klubo valdyba sudaro: pirmi
ninkė Brcnė Zemgulienė, sekre
torius Juozas Vasiukevičius, 
vicepirm. Vladas Bražionis, 
kasininkas Juozas Jurkšait is , 
f inansų r a š t i n i n k ė J a n i n a 
Skama. Kontrolės komisijon iš
r i n k t i : E. Pake tu r i ene , A 
Kamštai t is ir S. Naujokas. 

Klubo valdyba ir nariai linki 
v i s i ems l a imingų Naujųjų 
Metų. 

J k . 

P A S CICERO ŠAULIUS 

Gruodžio i d. Cicero jūrų 
š au l ių kuopos „ K l a i p ė d a " 
valdyba savo posėdyje pas 
Skopus . a p s v a r s t ė daug 
bėgamųjų reikalų. Pirmininkas 
Juozas Mikulis pasveikinęs 
padėkojo visiems už įdėta darbą 
prie metinio renginio — „švy
tur io" baliaus, kurs žymiai pa
didino kuopos kasą. Atgims 
tan t i Lietuva reikalinga sku
bios ir nemažos finansinės 
paramos ir Lietuvos reikalams 
paremti buvo paaukota 660 do 
lerių. 

Visos paaukotos sumos šiame 
valdybos posėdyje buvo patei
sintos ir papildomai paskirta 
aukų: Informacijos centrui — 
kun. Pugevičiui 150 doleriu. 
„Kar iui" 100 dol.. „Draugai", 
šv. Antano parapijai. Altai. 
Balfui. Jaunimo centrui po 50 
dol., „Laisvai Lietuvai". „Lietu
vių Balsui" , „Tau'os Gyvybei". 
Margučiui ir Lietuvos aidams 
po 25 dol. Taigi šiais metais 
iš viso kuopa jau suaukojo 1275 
dol. Šiuo metu kuopoje yra 67 
nariai, iš kurių 3 — Dobilienė. 
G a i l i e n ė ir M a r k a u s k i e n ė 
senelių namuose. 

JAV Veteranu dieną šauliai 
su trimis vėliavomis dalyvavo 
iškilmėse prie Cicero tniesto 
valdybos. 

Sausio 20 d. 12 vai. Šv. Anta 
no parapijos salėje šauliai ruo
šia Mažosios Lietuvos mineįima 

Meninę programą atliks svečiai 
iš Lietuvos. Po minėjimo ka
vutė. Vasario 3 d. 12 vai. įvyks 
visuotinis metinis narių susirin
kimas Šv. Antano parapijos 
salėje. Vasario 16 d. 12 vai. šau
liai prie Cicero miesto vaidybos 
iškels Lietuvos tautinę vėliavą, 
o vasario 17 d. uniformuoti su 
vėliavomis dalyvaus pamaldose 
už Lietuvą ir minėjime pa
rapijos salėje. 

S. Pau lauskas 

VILNIAUS DELEGACIJA 
P A S CHICAGOS 

LIETUVIUS 

Pasirašiusi Lietuvos Respub
likos Vilniaus miesto draugys
tės sutartį su Madisono miesto 
(Wisconsin) valdyba, pirmosios 
žiemos pūgos, „pasveikinta" 
Vilniaus miesto delegacija gruo
džio 4 dienos popietėje pasiekė 
Chicagą. 

Delegaciją sudarė Vilniaus 
miesto mero pavaduotojas Vidas 
Kamai t i s , deputa ta i Jonas 
Jagminas, Dangė Jakševičiūtė, 
Kazys Kaminskas, Romualdas 
Marcišauskas, Petras Serapi
nas, S tasys Venskus, Rai
mundas Mickūnas, ryšių su 
užsieniu depa r t amen to di
rektorė Audronė Kraštinaitienė 
ir L ie tuvos Aukščiausios 
Tarybos referentė „Vilniaus 
la ikrašč io" redaktorė Asta 
Ambrozaitienė. 

Svečius pirmiausia sutiko ir 
jų viešnagę Chicagoje organiza
vo ALIAS pirm. Albertas Ke
relis, padedant Liudui Slėniui. 
Leonui Maskaliūnui, Broniui 
Juodeliui ir kitiems. Jų kelione 
ir globa rūpinosi Birutė Zala
torienė, kur ios vaišinguose 
namuose buvo pirmasis svečių 
sutikimas ir šauiiios vaišės. 
Vėlyvas, dėl sniego audros 
Madisone. atvykimas į Chicag" 
dar leido trumpai aplankyti 
Chicagos Meno muziejų. Po to 
sekė p r i ė m i m a s ir va išės , 
dalyvaujant daugumoje ALIAS 
n a r i a m s , svečiams amer i 
kiečiams, miesto centre advoka
to Rimo Domanskio įstaigoje. Iš 
čia visus pakvietė į savo re-

M --u žoles riedulio komanda ii Sianlit) Tauras, laim^iusi pirmą vietą.J. F Kennedžio turnyre. 
VV^hingtone 

Vnrvtr F.1 vvrn« Vodonalienės 

zidenciją Hancock dangoraižyje 
87 aukšte Stanley Balzekas. 
Delegacijos t iesioginis 
uždavinys Chicagoje buvo drau
gystės sutarčių pasirašymas su 
Chicagos miesto meru bei 
valdyba. Dar svečiai iš Vilniaus 
labai norėjo pamatyti Chicagos 
lietuvius ir mūsų kultūrines 
įstaigas. 

Trečiadienio programa pra
sidėjo su „Draugo" dienraščio, 
jo knygų kiosko, spaustuvės 
apžiūrėjimu. Toliau sekė Jau
nimo centras su Lituanistikos 
Tyrimu, ir studijų centro įstai
gos, muziejų, archyvų, parodų ir 
Jaunimo centro patalpų apžiū
rėjimu, kurį pravedė Centro 
pirm. prof. dr. Jonas Rač
kauskas. 

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus svečius sutiko ne tik 
su pa ta lpų eksponatų ir 
knygyno aprodymu, bet ir su 
skaniais priešpiečiais. Abi in
stitucijos — Jaunimo centras ir 
Balzeko muziejus svečius ste
bino dideliu pasišventimu ir 
meile, renkant lietuviškos kul
tūros eksponatus, archyvus, bet 
ir didelėmis pastangomis išlai
kyti lietuvybę išeivijoje. 

Po trumpo atsilankymo mies
to pietvakarių transportacijos 
įstaigoje ir Marąuette Parke dar 
esanč ių l i e tuv ių prekybų 
aplankymu visa delegacija 
buvo JAV LB krašto valdybos 
pakviesta vakarienei ir pa
bendravimui į Seklyčią. Didžio
joje 3alėje susirinkus tautie
čiams, JAV LB krašto valdybos 
pirm. dr. Antanas Razma pri
s ta tė visus delegacijos narius. 
Kiekvienas jų tarė po trumpą 
žodį, o vėliau atsakinėjo į 
klausimus. 

Ketvirtadienis prasdėjo su Pa
saulio Lietuvių centro Lemonte 
apžiūrėjimu. Po jo sekė Albino 
Kurkulio suorganizuotas mies
to centre vertybių rinkos ir 
Board of Trade biržos apžiū
rėjimas. Svečius domino ir State 
of Illinois modernusis pastatas 
ir kalėdinės State gatvės krau
tuvių dekoracijos. Domino ir 
krautuvėse esančios prekės, t ik 
svečių piniginės tam buvo per 
plonos. 

Įspūdingas buvo priėmimas 
pas Chicagos merą, kuris buvo 
atskirai aprašytas prel. dr. J. 
Prunskio gruodžio 8 d. „Drau-

Labai nuoširdus ir draugiškas 
buvo su delegacija ats i 
sveikinimo vakaras architekto 
Alberto ir Irenos Kerelių rezi
dencijoje. 

Ankstyvą penktadienio rytą 
delegaciją nuvežėme į O'Hare 
aerodromą, išlydėjome atgal į 
Vilnių, tikėdamiesi vėl ne
t rukus juos sulaukti ar Vilniu
je susitikti. 

Br. Juode l i s 

Advokatas Jonas Gibaitis 
624? S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
**>5tad 9 \ r iki 1 vai d 


