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Baltieji rūmai su 
pabaltiečių atstovais 

Patarimas būti vieningiems 
VYashingtonas, i 990 gruo

džio 17. (Viktoras Nakas — LIC) 
Penktadienį, gruodžio 14 d., pre
zidento Bushc atstovai sukvietė 
JAV pabaltiečių atstovus aptar
ti vėliausius įvykius, susijusius 
su Baltijos šalimis. 

V a l a n d ą deš imt minuč ių 
t rukus į pas i ta r imą pravedė 
JAV Valstybinio saugumo tary
bos ats tcve Condoleeza Rice. 
Taip pat posėdyje dalyvavo 
Veteranų departamento sekre
torius Edward Denvinski, kuris 
l a ikomas prezidento Busho 
neoficialiu ryšininku su Rytų 
Europos kilmės amerikiečiais. 
Dalyvavo 13 pabaltiečių Iš jų — 
devyn i l i e tuv i a i , į s k a i t a n t 
Altos, JAV Lietuvių Bendruo
menes bei Vliko atstovus. 

Condoleeza Rice, kur i iš pro
fesijos sovie to iogė . p i r m a 
prabilo. J i na i pažymėjo, kad 
B u s h o admin i s t r ac i j a s e k a 
,,sunkią padėtį" Baltijos šalyse. 
Pasak jos. Valstybės depar
t a m e n t o sek re to r ius J a m e s 
Baker nemažai laiko paskyrė 
Baltijos šalių klausimui kai j is 
sus i t iko su TSRS Užsienio 
reikalų ministru Ševardnadze 
Houstone. Pridūrė, kad ir pre
zidentas Bushas paminėjo Balti
jos šalis ka i Ševardnadze iš 
Houstono atvyko į Baltuosius 
r ū m u s . 

C. Rice painformavo susirin
kus ius apie prezidento Busho 
pas imatymą su Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininku 
V. Landsbergiu. Rice sakė, Kad 
jų pas imatymas buvo .,labai 
geras'" ir ,,labai š i l tas". Nor? 
j ina i tame pasitarime nedaly 
vavo, iš ten dalyvavusio girdėjo. 
k a d prezidentas Landsbergis 
,.padarė labi gerą įspūdi" prezi
dentu i Bushui Rice teigė, kad 
V. Landsb* gis prez. Bushui 
plačiai išaiškino grėsmę Lie
tuva i , kur i ateina iš ultrakon-
servatyvių jėgų Sovietų Są
jungoje. 

Š a l p o s k l aus ima i 
Toliau. Rice paaiškino JAV 

s p r e n d i m ą šelpti Sov ie tų 

Sąjungą. Tos šalpos klausimą 
sudaro keturi elementai: 11 JAV 
valdžios kredi tų garantijos 
Sovietų Sąjungai išplaukian
čios iš laikino sustabdymo 
vaamamos Jackson-Vanik pa
taisos, kuri uždraudė kreditų 
tiekimą, kai TSRS griežtai 
apribojo ska ič ių žmonių, 
galinčių emigruoti iš TSRS, 2) 
va i s tų ir k i t ų medicinos 
reikmenų suteikimas, 3) pri
tar imas nepilnos narystės su
teikimo Sovietų Sąjungai tarp
tautiniame IMF fonde. 4*1 tech
nine pagalba sovietams, kad jie 
pajėgtų maistą išskirstyti savo 
piliečiams, Rice paminėjo, kad 
an t ras ir ketvirtas punktas 
galėtų duoti naudos ir Baltijos 
šalims. Busho administracija 
nori. kad dalis maisto bei medi
cininės šaipos pasiektų ir Esti
ją. Latviją bei Lietuvą. 

Po jos pastabų įvairių organi
zacijų atstovai turėjo progą pa 
reikšti savo nuomones, pateikti 
klausimus bei pageidavimus. 
Bene daugiausia komentarų 
susilaukė Rice aiškinimas, kad 
JAV remia pabaltiečių ..laisvą 
apsisprendimą". Pabaltiečių 
atstovai teigė, kad tokia oficiali 
laikysena nėra priimtina, aiš
kino, jog Busho administracija 
turėtų nedviprasmiškai pasisa
kyti už Baltijos šalių .,nepri
klausomybės atstatymą". 

Dervvinskio pa ta r imas 
Veteranų departamento sek

retorius Denvinski diskusijų 
metu tylėjo. Gale posėdžio jam 
leista tarti žodį. Jis pabrėžė, kad 
Prezidentas Bushas jo neprašė 
ateiti į šį posėdį. Jis atėjo, nes. 
pasak jo. Pabaltijo klausimas 
j am svarbus. Dervinski gynė 
prezidento Busho politiką, sake. 
kad ,,mes esame laimingi, kad 
tur ime prezidentą, kuris su
pranta užsienio politiką". J i s 
ragino, kad pabaltiečiai būtu 
kantrūs, tikino, kad prezidentui 
Bushui t ikra i rūpi Baltijos 
šalys. Denvinski patarė, kad 
Amerikos pabaltiečiai nepasi
duotų ir būtų vieningi. 

Rusų savaitraštis Lietuvoje 
Kaunas^-Spaudos kioskuose 

pasirodė naujas laikraštis rusų 
k a l b a , ,Kaunaski j ves tn ik" , 
kur io steigėjai yra grupe rusų 
inteligentų, remiančių Lietuvos 
nepriklausomybe ir buriančiu 
savo tautiečius į Kauno miesto 
rusų kultūros bendruomenę, 
r a š o E l t o s k o r e s p o n d e n t a s 
Henr ikas Labanauskas. 

— Lietuvos Respublikos atkū
r imas . — pasakė laikraščio re
daktorė Žana Korsukova, — 
paskat ino ir kitų tautų žmones, 
gyvenanč ius čia, pr i s imint i 
beveik užmirštus papročius ir 
tradicijas, rūpintis žmoniv dva
s ingumu, jų kultūriniu išpru
simu. Mes siekiame, kad įv jūrių 
t au tų žmones Lietuvoje vieni 
k i t u s te is ingai s u p r a s t ų ir 
gerbtų. 

Kaunas turi senas lietuvių ir 
rusų mokslininkų, kūrybines 
inteligentijos bendravimo tra
dicijas. Čia gyveno ir vaisingai 
dirbo dail ininkas Mstislavas 
D o b u ž i n s k i s , a r c h i t e k t a s 
Vladimiras Dubeneckis, daug 
gražių puslapių į Vy tau to 
Didžiojo universiteto metraštį 
į r a šė profesor ia i k u l t ū r o s 
istorikas Levas Karsavinas , fi-
nansistas Nikolajus Pokrovskis, 
teisininkas Michailas Jasčenka. 

Sovietų vadui ke l iamas 
nepasitikėjimas 

Gorbačiovas prieš laisvę Pabaltijui 

..Mes ir vėl grįžtame į griežtą Centro diktatūrą", pesake nusiminės Rusijos Respublikos preziden
tas Boris Jelcinas, kairėje, kuris čia matomas su prer. Michailu Gorbačiovu sovietu Sąjungos 
Liaudies deputatų kongrese. 

Vyksta arabų slapti pasitarimai 
Amanas . — Arabų kraštai ty

liai deda pastangas, kad prasi
dėtų pasitarimai t a rp Irako ir 
Saudi Arabijos, praneša Jorda
no oficialus pareigūnas. Ši ini
ciatyva kilo po to, kai prez. 
Bushas pasiūlė prez. Husseinui 
pradėti pokalbius su Amerika. 
„Dalykai Dradėjc atsirasti savo 
vietose", pasakė AP Korespon
dentui šis jordanietis prašės 
neminėti jo pavardės. 

Arabai sutinka pradėti pasita
rimus sienos klausimu tarp Ira 
ko ir Kuwaito. Tada galėsiąs 
Irakas patenkinti Amerikos rei
kalavimą pasitraukti be sąlygų. 
Tada arabų pasitarimuose gali 
būti susitarta, kad Irakas nuo
mos iš Kuwaito dvi salas su aly
vos šaltiniais, bet prieš tai turi 
būti paleisti visi užsieniečiai, 
kas dabar ir daroma. 

Nuolatiniai pas i t a r imai 
Jordano ir Irako pareigūnai 

reguliariai susitinka nuo pat 
krizes pradžios. Oficialiai Irakas 
paneigė šias žinias, tačiau jose 
yra nemaža tiesos. Kai Irakas ir 

Spektaklius režisavo Michailas 
Čechovas, miesto teatro sceno
je aidėjo galingasis Fiodoro Ša-
I lapino balsas. Laisvės alėjoje 
vaikščiojo Nobelio premijos 
laureatas Ivanas Buninas. Prieš 
karą Kaune buvo leidžiama ke
liolika laikraščių rusų kalba. 

Pokario metais tautu drau
gystė tapo paradine, Įžymių 
rusų kultūros veikėjų vardai 
buvo nutylimi. Kai kurie iš jų 
emigravo arba atsidūrė Sibire. 
Todėl laikraštis rūpinsis ir jų 
gero vardo bei atminimo sugrą
žinimu. 

Japonai tai daro tik 
spaudžiami 

Tokyo. — Reuteris praneša, 
jog Japonija pasakė, norėdama 
prisidėti prie pasaulio kraštų 
pastangų išgelbėti nuo bado 
Sovietus, skiria i 00 mil. dol., už 
kuriuos Sovietų Sąjunga galės 
pirktis jiems reikalingų maisto 
produktų. Paskola bus duodama 
per Japonijos Eksporto importo 
banką Japonija taip pat yra pa
skyrusi 3.75 mil. dol. sovietams 
per Raudonąjį kryžių. Bet Japo
nijos Užsienių reikalų minis
terija paaiškino, kad tai ne
reiškia Japonijos vvriausvbes 

Amerika ruošies; pasitari 
maras, tai norima sudaryti vaiz
dą, kad arabai tarp seves nes:'a 
ria, sako tas pats jordanietis. 
Todėl Irakas paKartojo, kad 
Kuwaitas yra 19-ta jo provinci
ja. 

Reikia atminti, jog Irako prez 
Hussemas arabų valstybių kon
ferencijoje pasakė, jog, jei 
Izraelis nukreips savo branduo
linius ir cheminius ginklus 
prieš arabus, tai irakas atsakys 
su mases naikinančiais gink
lais. J am pritarė susirinkę ara
bų vadai. v _ 

Taip pat kairedamas 15 kara
lių, šeikų ir prezidentu. Jordano 
karalius Husst snas ragino ara
bus panaudot*, savo alyvos tur
tus pasaulio politikos {tai
gojimui sau palankia prasme. Ši 
arabų konferencija parodė 
arabų augančia vienybe prieš 
Vakarų ir Izraelio politiką. 
Kiekvienas aral-ų kraštas turi 
prisidėti prie i>endrojo arabų 
reikalo ir kovoti už savo sau
gumą, kalbėjo Saddam Hussein. 

Arafat< žodis 
Uždaroje arabų vadų sesijoje 

Palest iniečiu Iš la isvinimo 
organizacijos adąs Araftas 
kalbėjo, jog Izraelis siekia dar 
daugiau okupu 'i arabų žemių. 
kad sudaryti; iidesnį Izraeli 
nuo Nylo iki Eutrato". Buvo pa
sisakyta prieš A nerikos finan
savimą Izraelu 
naujai agr<-*<=> i 
jos praplėtimu* 

kuris ruošiasi 
r savo teriton 
menka vra at

sakinga dau^* sia už Izraelio 
prieš arahišk » oljtiką. Prane 
šamą, jog \r*< turi ilgų dis-

Šiaulietis dailininkas Vitolis Truftys 
sukūrė mozaikinį filosofo Stasio Šal
kauskio portretą, kuris gimė ir augo 
Šiauliuose, čia ir mirė 1941 m. ..Gim
tasis kražtas" rašo, jog yra duomenų, 
kad. karu: artėjant, filosofo rank 
radčiai buvo paslėpti Sv. Petro ir 
Povilo bažnyčios mūruose Deja, 1944 
m bažnyčia sudegė, pradingo ir rank 
rasčiau Ir tik 1990 m mozaikinis fi
losofo portretas buvo įamžintas tos 
pačios atntatytos bažnyčios interjere, 
vienoje koplyčių. Tai turbūt pirmasis 
pastarųjų dešimtmečių faktas, kai 
įžymus mokslininkas pasaulietis 
įamžinamas bažnyčioje, rašo žurn. 
Vvtenis Rimkus. 

politikos pakeitimo, bet tik 
grynai humanitarinę pagalbą. 
Kurilų salos tebėra dar sovietų 
pagrobtos. Diplomatai sako, jog 
japonai buvo sąjungininkų labai 
spaudžiami padėti maistu sovie
tams, kad Gorbačiovas išsilai
kytų valdžioje. 
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TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos televizija prane
šė, jog prieš kurį laiką keli 
tūkstančiai Sovietų karių buvo 
atvežti į Ignalinos apylinkes, o 
paskutiniu metu atvežta dar 
keliasdešimt šarvuočių ir lauko 
virtuvių į Dūkšto geležinkelio 
stotį., 

— Vi ln iaus radijas pranešė, 
jog kai kui Lietuvoje renkami 
parašai už tai . kad Lietuva 
nenori nepriklausomybės ir nori 
toliau pasilikti Sovietų Sąjun 
goję. 

— _ V a l s t y b ė s sekretorius 
James Bakeris po sausio 3 
dienos nevažiuos į Iraką, pasako 
prez. Bushas spaudos konferen 
cijoje. Jis pasiūlęs daug datų. 
kada galėtų Bakeris atvykti 
pasitarimui, bet Irakas nė su 
viena nesutiko. 

— Gynybos sekretorius Diek 
Cheney, liudydamas kongres; 
niame komitete, pasakė, jog 
amerikiečių ..kantrybė nedavė 
jokių rezultatų" su Irako dik 
tatoriumi, todėl Amerika turi 
ruoštis panaudoti kar.nę jėgą 
prieš Iraką. 

— Rumunijoje praėjusį sek
madieni įvyko didžiulės de
monstracijos paminint pirmą
sias metines, kai buvo nuvers
ta Ceausescu komunistinė val
džia. Ramūnai reikalavo pasu 
traukti ir dabartinę vyriausybę, 
kuri buvo demokratiškai išrink
ta, bet joje vyrauja komunistai. 
„Dvylika melo mėnesių gana!"', 
skandavo susirinkusi minia 
Operos aikštėje Timisoara mies
te, kur prasidėjo pirmoji revo
liucija. 

— Sovietų Liaudies cit;putatų 
kongresas, kuri sudaro 2,250 
narių, prasidėjęs pirmadienį, 
išryškino naują grupe deputatu, 
kurie įsteigė ..Sojuz"' grupę su 
maždaug ^50 nariu. Jų vadas — 
pulk. Viktoras Alksnis — kriti
kavo vėl Gorbačiovą, kad dėl jo 
,,asmeninių klaidų, kraštas pa
teko j sunkia padėtį'". Viską, ką 
jis darės vidaus politikoje, buvę 
klaidinga. 

— Maskvoje Pietų Korėjos 
prez. Toh Tae Woo pasirašė su 
Sovietų prez. M Gorbačiovu 
bendrų principų bendradarbia
vimo sutarti , kuris pažadėjo 
daryti pastangas, kad Šiaurės 
Korėja pradėtų pasitarimus dėl 
abiejų Korėjų sujungimo. 

Arabų konferencijoje nedaly
vavo Sirijos prezidentas Hafez 
Assad ir Libano prez. Elias 
Hrawi Egipto prezidentas, 
kuris vi -ai neseniai lankėsi 
Maskvoje, arabų vadams padą 
rė pranešimą uždarame pose-
dvie 

M a s k v a . — AP žinių agen
tū ra pranešė, jog prez. M 
Gorbačiovas kreipėsi į Liaudies 
deputatus, kad jam suteiktų dar 
daugiau teisių, kad išgelbėtu 
kraštą nuo politinio ir ekono 
minio sugriuvimo Bet Soviet : 
prezidentas nepasiūlė nauju 
idėjų, kaip t ik tas, kad būtų 
duota daugiau galių jam valdyt. 
kraštą griežtais įsakymais ir 
kad galėtų „suvaldyti tams:a 
šias tautiškumo jėgas". 

Gorbač iovo kr i t ika 
Jo kalbos pagrindine tema 

buvo atstatymas tvarkos. Tai 
pati konservatyviausia kalba, 
primenanti senuosius laikus 
Pačioje pradžioje Gorbačiovą 
griežtai kritikavo deputate Saži 
Umalatova. vieno fabriko pri
žiūrėtoja iš Čičen-Ingush regio
no. „Mes maldaujame duonos iš 
viso pasaulio", kalbėjo ji, „bet 
ir su Vakarų pritarimu, Michai
lai Sergejevičiau. jūs pamiršot* 
kieno prezidentu jūs esate. 
Žmonės pasitikėjo jumis ir jūs 
apvylėte juos*'. Buvo pirmą 
k a r t ą iškeltas Gorbačiovui 
nepasitikėjimo klausimas Bet 
tas klausimas buvo atmestas 
balsavimu, kai prieš tokio klau
simo kėlimą pasisakė 1.286 
deputatai, o už pasitikėjimo bal 
savimą 426 deputatai. 183 susi 
laikius. 

Gorbačiovo referendumo siu 
lymas taip pat betgi susilaukė 
daug kritikos, jo siūlomoji sutar 
tis suvaržo respublikų teises dar 
labiau, negu iki šiol buvo. Po 
minėto balsavimo „Sojuz" Uok< 
Moldavijos deputatas pasakė, 
jog iš Gorbačiovo tikėjosi dau^ 
daugiau, bet ir vėl jis nieko nau 
jo jiems nepasakęs. Prieš refe 
rendumą ir prieš federacijos su 
tart) pasisakė prieš Moldavija. 
Gruzija, Lietuva, Latvija ir Esi i 
ja. Rusija sutiksianti su sutar 
t imi tik tuo atveju, jei Centras 
atsisakys daug savo iki šiol 
turėtų teisių į respublikas 

Atle iski te ,klydau 
įdomiausia tai, kad Gorba

čiovas prisipažino daręs klaidas 
ir kaltino save už „neryžtin
gumą" tvarkant ekonominius 
reikalus bei „nesusidorojant su 
nepriklausomybės sąjūdžių pat 
tizaninėmis taktikomis rišame 
krašte". Užsienio koreaponden 
tams tai priminė prisipažinimą 
nepadarytu kalčių, kaip būdavo 
Stalino laikais. 

Gal todėl Gorbačiovas ir pr<:: ė 
sau daugiau teisių. J is aiškino 
deputatams, jog, jei Kongrc -
nepriims naujų įstatymų, kad 
Sovietų konstitucija yra ,,aul š-

— Buvęs prezidentinis k;;n 
d ida tas George McGovem. 
kuris pralaimėjo 49 valstijose 
1972 m. prieš prez. R. Nixoną. 
paskelbė, kad jis vėl galvoja 
kandidatuoti 1992 metais į pre 
zidento postą. 

— Amer ika :r jos sąjungi 
ninkai po sausio 15 dienos, 
pagal Jungtinių Tautų nutari 
mą, turės pilną teisę imtis 
karinių veiksmų prieš Irak:j, jei 
nebus išvesta kariuomenė iš 
Kuwaito 

— Bonoje vyriausybė paskel
bė pradėjusi tyrimus, ar buvęs 
paskutinysis Rytų Vokietijos 
vadas Lothar de Maiziere dirbo 
su slaptąja Stasi policija, nes 
buvo rasti dokumentai, kurie 
rodo u buvus specialiu agentu 

čiausias autori tetas , tai ir 
tolia s . IU karas" su 
resp įblikc a momijadar 
labi;-, ges. „Jei mes to ne-
padarysime, tai bus sugr iau ta 
valstybe i atskiras dalis Mes 
nebeturime laiko laukti . Situ-

• mus pagriebė už _erklės". 
Jau pasku mene 
Gorbačiovas -utiko grįžti į 
tradicinį valdymą, kur : . -
KGB slaptoji policija, kariu v 
menė ir Komunistų partija vel 
padt~ kyti :entrin< Krem
liaus vyi iaus} be. 

Tik dal is r e fo rmų 
„VVashington Pu.-. Maskvos 

korespondentas D. Remnick, 
rašyd stebi, 
jogGorb s nesulaiko visų 
reformų tači . s-
prendi įbaltijo respub
likas ii ritu: aus, kur ie 
nori atsiskirti nuo 
Gorbači u < valdan
čioje prezide ri turėt i 
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KALĖDŲ EGLUTĖ 
„ŽIBURIO" 

L I T U A N I S T I N Ė J E 
M O K Y K L O J E 

„Žiburio" lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė sekma
dieni, gruodžio 16 d., vyko Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre. Mokiniai gražiai suvai
d ino Rū tos Mikul ionienės 
vaizdelį , .Kalėdų s apnas" . 
Muziką ir dainavimą paruošė 
Rimas Kasputis. Vaidinimą 
ruošt padėjo Lėlė Viskontienė. 
Mažuos ius paruošė Taura 
Underienė. Dekoracijas sukūrė 
Saulius Polteraitis, Antanas 
Bulota ir Mindaugas Mingėla. 

Visi mokiniai atvykusiam 
Kalėdų seneliui įteikė savo 
dovanėles skiriamas beturčių 
vaikams. Kalėdų senelis visus 
vaikučius apdovanojo dovanė
lėmis. Visi šio renginio dalyviai 
turėjo progos pabendrauti ir 
pas iva i š in t i tėvų komite to 
paruoštomis vaišėmis. Eglutę 
rengė „Žiburio" mokykla ir 
tėvų komitetas. 

CHORO DEŠIMTMEČIO 
M I N Ė J I M A S 

Šv. Antano parapijos choro 
veiklos d e š i m t m e t i s buvo 
paminėtas gruodžio 16 d. Ta 
proga buvo aukojamos šv. Mi
šios už mirusius choro narius: 
Adolfą Armalį, Petrą Bukšnį, 
Eleną Kilikevičienę, Juozą 
Kalvait). Julių Mečį Petrauską, 
Oną Ribinskienę, Marijų Sajų, 
Juozą Sinkų ir Sigitą Žebraitį. 
Choristai turėjo ir savo darbų 
parodą, kurią atsilankę apžiū
rėjo prieš minėjimą. 

Minėj imą pradėjo choro 
seniūnė Stefanija Kaunelienė. 
Invokaciją sukalbėjo kun. Al
fonsas Babonas. Visi choro na
riai buvo pakviesti į sceną ir pa
gerbti jiems prisegant po gėlytę. 
Apie choro dešimtmetį kalbėjo 
muz. Stasys Sližys, kviesdamas 
ir kitus parapiečius įsijungti į 
choro eiles. 

Meninę programos dalį atliko 
Stasė Bi t le r ienė , Stefanija 
Kaunelienė, Antanina Lepars 
kienė, Genovai tė Nor ienė , 
Valentina Osteikienė, Česlava 
Pliuriene, Natalija Šližienė, 
Aldona Tamulionienė, Bronė 
Viršiliene ir Danutė Želvienė. 
Jos padainavo šešias dainas. 

Stasys Garliauskas pasiūlė 
š a m p a n o tostą. Minėjimo 
dalyviai chorui dainuodami 
palinkėjo „Ilgiausių metų". Po 
pietų visų dalyvių bendram 
dainavimui vadovavo muz. Sta
sys Sl ižys. , ,Lietuviškųjų 
melodijų" radijo valandėlė gruo 
džio 18 dienos laidoje perdavė 
pasikalbėjimą su choro vadovu 
Stasiu Sližiu ir seniūne Ste
fanija Kaunelienė. 

Gruodžio 14 dienos „Lietuviš
kų melodijų"' radijo valandėle 
transliavo pasikalbėjimą su 
Lietuvos atstovu Washingtone 
Stasiu Lozoraičiu. St. Lozoraitis 
Detroito apylinkes lietuviams 
pateikė reportažą apie Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos pir 
mininko lankymąsi VV'ashing 
tone š.m. gruodžio 10-11 
dienomis. 

..LIETUVIŠKU MELODIJŲ" 
TRANSLIACIJOS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
va l andė le s gruodžio men 
penktadieniais yra transliuo
jamos nuo 3-čios iki 5-tos valan 
dos p.p. ii stoties VVPON AM 
banga 1460. Žinių santrauką 
apie įvykius Lietuvoje perduoda 
Antanas Zaparackas. Gruodžio 
28 dienos laidoie girdėsite 

specialią lietuviškos muzikos 
laidą, kurią ruošia Edvardas 
Skiotys; šios laidos mecenatas — 
Lietuvių Fondas. 

VAISTAI PAKELIUI 
Į LIETUVA 

Lietuvos Vyčių garbės narys 
ir Vyčių Pagalbos Lietuvai 
komiteto pirmininkas Robert 
Boris pranešė, kad 40 pėdų ilgio 
konteineris su vaistais ir me
dicinos re ikmenimis yra 
pakeliui į Lietuvą. „Michigan 
Catholic" savaitraštis plačiai 
rašė apie šį Lietuvos Vyčių 
siuntinį. Lietuvos Vyčiai yra 
dėkingi Detroito lietuviams už 
aukas ir darbo talką pakuojant 
bei ruošiant konteinerį. 

A. A. ANDRIUS BLIUDŽIUS 

Agronomas Andrius Bliu-
džius, 75 m. amžiaus, gruodžio 
12 d. mirė savo namuose, South-
fielde, Michigane. Velionis 
gruodžio 15 d. buvo palaidotas 
Holy Sepulchre kapinėse. 

Velionis buvo baigęs Lietuvos 
Žemės Ūkio akademiją Dotnu
voje. Buvo skyriaus viršininkas 
Lietuvos Cukraus bendrovėje. 
1949 atvyko į Detroitą. Baigė 
Fordo technikinę mokyklą ir iki 
išėjimo pensijon dirbo savo nau
joj specialybėje. 

Velionis priklausė lietuvių 
Bendruomenei , Amerikos 
Lietuvių Tautinei sąjungai, St. 
Butkaus šaulių kuopai, Balfui. 
Rėmė skautus, Lietuvių Fondą, 
Tautos fondą, Balzeko muziejų, 
Lituanistinę katedrą ir kitas 
lietuviškas organizacijas. 

Velionis paliko nuliūdusius 
žmoną Stasę, dukrą Vidą ir 
žentą Tom McAndren, anūkes 
Claire ir Laura, seserį Aldoną 
Raukienę su šeima Californijoj, 
brolį Liudą ir seserį Danutę su 
šeimomis Lietuvoje, ki tus 
gimines Kanadoje, JAV-se ir 
Lietuvoje. 

Kun. Alfonsui Babonui ir 
kun. Viktorui Kriščiūnevičiui 
sukalbėjus rožinį, vyko viešas 
atsisveikinimas su velioniu, 
kurį pravedė laidotuvių 
d i rektorė Yolanda Zapa 
rackienė. St. Butkaus kuopos 
šauliai dalyvavo su savo vėlia
va ir jų vardu atsisveikinimo 
žodį tarė kuopos pirm. Edvardas 
Milkus. Draugų vardu kalbėjo 
dr. Kazys Karvelis. Atsisveiki
nimas baigtas tautos himnu. 
Laidotuves tvarkė Baužos laido
tuvių namai. 

Šv. An tano lietuvių parapijos Detroite pirmoj: . j o t r a u k a prie vargonų 1981 m. birželio 12 d. 
Choro dešimtmečio sukak t i s buvo p a m i n ė t a gruodžio 16 d. Pr ie vargonų choro organizatorius 
ir vadovas mus . S. Sližys. Nuotr . K. S r a g a u s k o 

dienomis) Pitsburge daug laiko 
buvo skiriama svarstymams 
kaip padėti Lietuvai. Po išsa
maus gailestingos sesers Ritos 
Zakarkai tės pranešimo apie 
apverktiną medicinos padėtį 
Lietuvoje, kur ji praleido 2 
mėnesius, suvažiavimas nutarė 
organizuoti medicinos pagalbą 
L i e t u v a i . T a m r e i k a l u i 
suvaž iav ime buvo s u r i n k t a 
11,300 dol. Vėliau šis vajus davė 
24,000 dol. Šie pinigai naudo
jami pers iunt imo išlaidoms 
padengti. 

P r a ė j u s i ą vasa rą vyčių 

XL0XBinUVQ8 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monica, C A 90403. 

LIETUVOS VYČIŲ 
V E I K L O S C H I C A G O J E 

ŽINUTĖS 
— 36-tos t uopos v a r d u 

veikėjai kun. Walter Stanevich, Evelina Oželi? dėkoja Lietuvos 
St. Mark 's parapijos klebonas. 
VVarren. Michigan (buvęs šv. 
A n t a n o l i e t u v i ų pa rap i jos 
klebonas) ir Robertas Boris 
praleido 3 savaites Lietuvoje, 
tyrinėdami, kas Lietuvai šiuo 
laiku yra reikalingiausia. Susi
t ikę su Car i t a s p i rmininke 
sese le A lb ina P a j e r s k a i t e , 
patyrė, kad medicinos pagalba 
yra dabar labai reikal inga. 
Buvusios pogrindžio vienuolės 
suorganizavo Caritas skyrius 

Vyčių chorui, solistams, visoms 
kuopoms bei nariams, kurie 
dalyvavo šios kuopos 75-ių metų 
veiklos jubiliejuje. Ta pačia pro
ga kviečia p r a m i n t i a.a. Gar
bės narę Elena Shields maldose. 

— Vidurio Amerikos Lietuvos 
Vyčių visos kuopos raginamos 
aukoti Lietuvon medicininės 
pagalbos siuntimo projektui. 
Aukas galima siųsti detroi-
tiškiui Rober.ai Boris. 

— Kunigai Puchenski ir Mar-
kiekvienoje parapijoje. Be to, jos kus gruodžio I d. Švč. M. Mari-
planuoja steigti kliniką ir vaikų 
prieglaudą. Amerikoje Caritui 
atstovauja Lietuvių religinė 
šalpa Brooklyne. Iš Amerikos 
gautus vais tus ir medicinos 
reikmenis Cari tas paskirstys 
ligoninėms Lietuvoje. 

Robertas Boris kreipėsi į Me-
dical Relief, Inc.. Detroite ir 
suorganizavo pakavimą vaistų 
bei medicinos priemonių, kurias 
gauna veltui iš šios organiza
cijos. P i rmas 40 pėdų kon
teineris su ar t i 15 tonų me-

jos Nekal to Prasidėjimo pa
rapijos salėje rodė savo kelionės 
Lietuvon -<aidres ir video 
filmą. 

— Gruocno 6 dieną „Sekly
čioje" įvykt. 24-tos kuopos tra
dicinės Kūčios. Dalyvavo tik tos 
kuopos nanai . 

— Sveikiname Gail Butts, 
Nijolės aukrą, kuriai buvo 
paskir ta 2.500 dol. Lietuvos 
Vyčių stipendija! 

— Gruodžio 8 dieną baigėsi. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Gruodžio 12 d. Holy Sepulchre 
kapinėse buvo palaidota a.a. Li-
l ian Barba ra S taša i t i s — 
Gallison 66 m. amžiaus. Velionė 
yra buvusi Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos narė. Paliko keturi 
vaikai ir du vaikaičiai, sesuo 
Ann Tamailis ir brolis Stanley 
Tushis. Gedulingos Mišios už 
velionės sielą buvo aukojamos 
laidotuvių koplyčioje. 

Gruodžio 12 dieną, po ge 
dulingų šv. Mišių Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. National 
Memonal Gardens kapinėse 
buvo palaidota Mary Mickus. 
mirusi gruodžio 9 diena Paliko 
sūnus Algird. John. Donald ir 
John Wisely. 15 vaikaičių, 8 
provaikaičius ir daug kitų 
giminių Lietuvoje. 

Im 

VYČIU DOVANA 
LIETUVAI 

77-tame Lietuvos Vyčių 
suvažiavime (liepos 25 -29 

dicinos priemonių, 500,000 dol. 75 metų jubiliejaus šventė. Šią 
vertės, buvo išsiųstas gruodžio 
3 dieną į Lietuvą per Brooklyno 
Caritas atstovybę. Persiuntimo 
išlaidos 10.000 dol. Planuojama 
išsiųsti tris tokius konteinerius. 
Gražų darbą atliko ir at l ieka 
Robertas Boris. Jis ne tik surado 
beveik neišsemiamą medicinos 
gerybių šal t ini , be t sutelkė 
ir labai gražią pakavimo talką. 
T r i s d i e n a s d i rbo 3 0 - 4 0 
pakuotojų. 

Nor in t i e j i šį L i e t u v a i 
naudingą darbą paremti čekius 
rašykite Li thuanian Catholic 
Religious Aid ir siųskite Me-
dical Container Fund. t o Robert 
S. Boris. 4970 Brookdale Dr.. 
Bloomfield Hills. MI 48034. 
tel. (313> 642 4970. 

Marijos šventės dieną kardi
nolas Juozas Bernardin atna
šavo šv. Mišias. 

— Gruodžio 17 dieną Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje 
vyko 36-tos kuopos rengiamos 
Kūčios. 
-Naujai išrinktas 24-tos kuopos 

pirmininkas Stasys Markus, 
kar tu su kitais kuopos nariais, 
sveikina visus vyčius Kalėdų bei 
Naujų Metu proga! Jis kviečia 
prisiminti a.a. Joną Paukštį 
maldose Lapkričio 18-tą dieną 
Marijonų koplyčioje buvo auko
jamos prisiminimo Mišios už 
a.a. Jono sielą. 

— 112 kuopos Kūčios gruo
džio 18 d. vyko Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Mar-

B . Br izgys ąuette Parke. 

— 112 kuopa rengia metines 
Prisiminimo pamaldas Švč. M. 
Marijos Gimimo par. bažnyčioje 
Marąuette Parke, 1991 metų 
sausio o dieną. Mišias atnašaus 
kun. Zakarauskas. Po pamaldų 
vyks pietūs ir apygardos posėdis 
parapijos salėje. Mišios prasidės 
12:30 vai.p.p. Kviečiame 
apygardos narius dalyvauti! Re-
zervuokitės vietas skambinant 
Zuzanai Binkienei , (312) 
471-4804 iki gruodžio 27-tos 
dienos. 

— Lietuvos Vyčių choro me
tinis banketas sausio 12 d. 
ruošiamas Šaulių salėje, Chica-
goje. Pradžia 7 vai. vak. Pata
riama bilietus įsigyti iš anksto. 

— Metinis „Lietuvos prisimi
nimų" banketas vasario 3 d. 
ruošiamas Martiniąue pokylių 
salėje. Rezervacijoms kreiptis — 
Gėry Mack. tel. (312) 927-1233. 

Glenn ir J a n i n a Peru t i s 

LIETUVIŠKOS KALĖDOS 
MUZIEJUJE 

Lietuvos Vyčių šokėjai Chi-
cagos Mokslo ir Pramonės mu
ziejaus rengiamame tautybių 
eglučių ir kalėdinių papročių 
pristatyme pasirodys gruodžio 
24 ir 25 dienomis. Lietuvių pasi
rodymai abi dienas bus 5 vai. 
vak. 

Lietuvos Vyčiai šoks tautinius 
šokius, dainuos lietuviškas 
dainas, supažindins su lietu
višku humoru. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Pasikvies-
kime visus savo šeimų narius ir 
draugus. Yra būtina parodyti 
Mokslo ir Pramonės muziejaus 
vadovybei, kad lietuviai domisi 
ir vertina teikiamą galimybę šia 
proga pasirodyti platesnei 
visuomenei. 

Mokslo ir Pramonės muziejus 
yra prie ežero. 57 ir Lake Shore 
Drive sankryžoje. Įėjimas nemo
kamas . Automobi l ius bus 
galima pasistatyti prie vaka
rinio įėjimo muziejun. 
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DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Ra*. (704)244-0047; arba (704)244-6541 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulnkl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

39O0 W 95 St. M (706) 422-0101 
Vdiandos pacai susitanmą 

P'rmd 3 v p.p-7vv anjrd 12 30-3 v p p 
fecd užda'vta ketvd i -3 v p p penkta 

- įeštd 9 v f -12 v p p 

6132 S. Koozto Ava.. Chlcajjo 
(1-312) 925-2670 aroa (1-312) 444-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus n krauio ligos 
Nechifurgims išsiplėtusių venų 

• hemoro'dų gydymas 
5540 S. Pultam Road 
Tai. (1-312) 545-2802 

Valandos pagal sušnarintą 
Pirm . antr. penkt 12-3V p p . ketv 2-7 v v 

Reikalu; esant atvažiuoju ir > namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 SI. Chicago. IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S ?9th Ave Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598 8101 
Vai paqni jan j l i i iH i j 

Tai. kabinato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava. , Clcaro 

Kasdien '• iki 8 vai vak 
išskyrus t--ec Šešt i 2 i k i 4 v a i popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GvDYVIAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchloan Ava. . Sulta 324 Ir 
5435 S. Pulaakl Rd . Chicago IL 
81 St. ir Kaan Ave.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565 2940 (veikia 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LlGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 at Straat 

Kabinato tai. (1-312) 737-1168: 
naild (708)345-4811 

DR. S. LAI 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS -

2454 W. 71 at Straat 
(1-312)434-2123 
Pi'm 27 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0344: 
Ra*. (1-312) 774-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 

42SS W. 63rd St. 
vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tat. (1-312) 471-3300: 
Ra*. (704) 442-8247 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. KoaUJa Ava.. 
Chlcaeo. M 44652 

Pirm antr ketv >r penkt 
pagal susitarimą 

Apat inė lūpa padeda vir
šutinei i r me luo t i , i r tiesą 
sakyti . Anonimas 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
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Ar „demokratija" yra tik 

AKIMS DUMTI? 
Pažįstamieji arabų kraš tų 

istoriją, politiką ir būdą JAV 
spaudoje ragina krizę Persų 
įlankoje matyti ne vien t ik siau
romis „JAV interesų akimis. Iš 
tikrųjų, rašo vienas arabų kil
mės amerikietis, niekas geriau 
nežino, negu patys arabai, kad 
Saddam Husseino Irakas yra de
mokratijos kapinynas. Tačiau, 
amerikiečių manymas , kad 
sunaikinus Husseiną išsispręs 
Artimųjų Rytų problemos, yra 
klaidingas. O tos problemos ten 
buvo j au seniai prieš Husseino 
atėjimą valdžion — ir nemaža 
dalim atsirado dėl ligšiolinės 
JAV politikos. 

Ko JAV mediją nerodo ir Bu-
sho politika nepaiso, tai kad Ar 
timieji Rytai nėra viena tik 
..alyvą gaminantys smiltynai", 
o arabų taulų apgyventi kraš
tai, turį savas istorijas, savitą 
kultūrų, garbintrą. praeitį, oku
pacijos laikus ir laisvės troški
mus, kurių JAV ės ne t i k . erė-
mė, bet stačiai trukdė, tam, kad 
išsaugotu savo kontrolę alyvos 
šulinių kranelių ir savo ..an 
ti-komunistir.f' sąjungini aka 
Izraelį. 

O JAV-ių blogi santykiai su 
arabų tautomis prasidėjo jau po 
II-jo Pasaulinio karo, kai JAV, 
imdamosios komunizmo sulai
kymo („containment'") politikos, 
visą pasaulį matė t ik juodą ar 
baltą — tik pro-komunistinį, ar 
anti-komunistinį. Gi 1950 de
šimtmety, iš po anglų ir prancū
zų kolonizmo išsilaisvinusius 
arabų kraštus žavėjo Egipto 
Ganiai Abdul Nasser skelbiama 
neutralumo politika. Anot vieno 
a rabo diplomato: . . JAV-ės 
mums sakė — jūs arba su mu
mis, arba prieš mus — kaip tik 
tuo metu, kai buvome benusi-
kratą europiečių kolonizmo. 
JAV tuo metu mus prievartavo 
joms paklusti". 

Tačiau didžiausia kliūtis ge
riems JAV ryšiams su arabų 
kraštais yra JAV a tkak lus 
rėmimas 1948 m. iš arabų že
mių sukurtos Izraelio valstybės. 
Nors iki 1960 dešimtmečio vidu
rio, JAV-ės dar išlaikė šiokią 
tokią lygsvarą savo laikyseno
je arabų-Izraelio konflikto at
žvilgiu, po arabų-Izraelio karo 
1967 m., JAV politika žymiai 
pasviro Izraelio naudai, ištrem
tų palestiniečių sąskaiton. 

Arabai dar nėra užmiršę, kad 
JAV-ės, kurios dabar taip stip
riai stoja prieš Kuvvaito okupa
ciją, žiūrėjo į kitą pusę, kai 
Izraelis okupavo V a k a r i n į 
Krantą, Gazos Ruožą, kai pasi
grobė arabiškąją rytinę Jeruza
lės pusę ir kai ji užpuolė Liba
ną, Jungtinėse Tautose praleis-
damos tik tas rezoliucijas, kurio
se „apgailestaujamas" „abiejų 
pusių" vykdomas smurtas. 

Tačiau tai nereikškia, kad 
prieš Kuvvaito invaziją viskas 
buvo tvarkoj Persų įlankoje. 
Anot vieno arabų kilmės žurna
listo, daugumas arabų pripažįs
ta , kad Persų įlankos valstybių 
valdovai alyvos tiekimą regulia
vo ne pagal arabų bendrus inte
resus, bet pagal amerikiečių po 
reikius ir kad jie yra bejėgiai 
pasipriešinti, kai JAV politika 
remiant Izraelį pakenkia pales
tiniečiams. Už garantijas pa
stoviai teikti alyvą arabų kraš
ta i susilaukė JAV karines pa
galbos. O Persų įlank >- kraštų 
valdovai — Kuvvaitas nebuvo 
išimtis — šiek tiek pajamų pa 
naudojo kraštui, nemažai pa
skyrė Palestiniečiu paramai, 
bet daugiausia investavo Vaka
rų kraštuose. Tad ir alyvos pel
nas grįžo į Vakarus. 

Arabu kraštų gyventojų pyk
tis augo, matant, kaip jų valdo
vai iš tikrųjų yra vakariečių 
pramonininkų galioje. O nežiū
rint to, tiems patiems valdo
vams teko pergyventi nužemini 
mą, kai gaudžiai prašė pirkti 
JAV ginklus, ir kai Wasbingto-

nui a ts isakius j iems ginklus 
parduoti, j ie turėjo jų prašyti iš 
Did. Britanijos. 

Ir Jordano karalius Husseinas 
buvo įžeistas, kai JAV kongre
sas prieš patvirt indamas karinę 
paramą Jordanui , reikalavo, 
kad kara l ius Husseinas tar tųsi 
su Izrealiu. Nors vėliau šią 
sąlygą asmenišku veiksmu pa
šalino JAV prezidentas, tai už
pykino kara l ių Husseiną. Tad 
nėra ko stebėtis, rašo vienas Vi
durinių Rytų politikos žinovas, 
jei Jordanas nepuola į pagalbą 
JAV-ėms ir jei Jordane vyksta 
antį amerikiet iškos demonstra
cijos. 

Ir pastangose padėti prieiti 
taikingų sprendimų Artimuose 
Rytuose JAV-ės nepasirodė pa
t ikimos. Po to, kai -JAV-ės 
įtikino Palestiniečių Laisvinimo 
Organizaciją (PLO) padaryti 
įvairių nuolaidų taikos dėlei, 
JAV-ės vienok „nesugebėjo" at
vesti Izraelio prie derybų stalo, 
ir be to, po nepavykusio pales-
t in i f č ių t e r o r i s t ų puol imo, 
JAV-ės iš viso nut raukė pokal
bį su PLO, nors Izraelio repre
sijos prieš palestiniečius nema
žėja, o didėja. 

Nepadeda Amerikai ir tai . 
kad į JAV-es apsilankė arabai 
pamato, kad JAV-ėse arabai yra 
laikomi t ik nešvariais alyvos 
tiekėjais, teroristais ir kupra
nugarių varovais. Kai Izraelis 
vis žiauriau „tvarko" palestinie
čius, JAV-ės Izraeliui nestato jo
kių sankcijų, o tik pakartotinai 
remia atidėliojimą derybų dėl 
Palestiniečių savarankiškumo 
savuose kraštuose. Ar kitaip jos 
elgiasi Lietuvos atžvilgiu? 

Tuo tarpu, Saddam Husseinas 
save laiko ne tik Irako teisių 
užtikrintoju, bet ir visų arabų 
garbės gynėju. Irakas jau nuo 
seno Kuvvaitą laiko Irako dali
mi, o kai Kuwaitas savo nesais
tomu alyvos t iekimu pradėjo 
kenkt i ne t ik Irakui, bet ir 
kitiems arabų kraštams, Sadda-
mas smur tu paėmė reikalus į 
savo rankas . Nupiešęs nuosai
kius arabus, kaip Egipto Muba-
raką ir Saudi Arabijos al-Saud. 
kaip vakariečių pataikūnus, jis 
skelbiasi vedąs arabus į sava
rankiškumą. Net ir arabai, ku
rie smerkia jo smurtą ne tik 
prieš Kuvvaito gyventojus, bet ir 
prieš savo tautiečius, gali pati
kėti , kad pasaulį vienok valdo 
ne tie, kur ie moka taikingai 
derėtis su galingaisiais, o tie, 
kurie smur tu pasigrobia, ko 
jiems reikia. 

Gi pasaul is nieko nedarė, kai 
Turkija pasigrobė dalį Kipro 
sa los , ka i ru sa i pas igrobė 
Afganistaną, kai JAV užpuolė 
Libiją, kai savo kariais tvarkė 
re ikalus Panamoje — grynai 
prezidentiniu įsakymu. Mes lie
tuviai dar pridėtumėm ir nuo II-
jo Pasaulinio karo tebesitęsian
čia sovietine Pabaltijo okupaci
ją bei jų vedamą besikurian
čių kraš tų kurstymą ir užėmi
mą. Tačiau labiausiai arabai 
supranta , kad jokie Izraelio 
veiksmai prieš Libaną a r k i tus 
ka imynus nevyksta be JAV-ių 
toleravimo, jei ne rėmimo. 

Tad nenuostabu, jei arabai , 
pasižiūrėję į turtingąjį Vakarų 
pasaulį, pasidaro tokias išvadas 
apie politinę tikrovę žemėje i r 
ne ta ip lengvai patiki „demo
kratijos mitui", kuriuo mojuo
dami Vakarai ir toliau nori nau
dotis mažesniais pasaulio kraš
tais. Tad nors Saddamo metodai 
ir smerkt ini — ne tik mūsų. be t 
ir daugumos arabų akyse, — jei 
Vakarų galingųjų kraštų val
dovai bet kur pasaulyje toleruos 
smurtą, kolonizmą, okupacijas 
bei ekonominę vergovę, nepati
kės jų demokratiniais šūkiais 
niekas, ir kas gali, ypač silpnes-
niuos*. besivystančiuose kraš
tuose, ginkluotis ir stengsis tų 
ginklu galia pasinaudoti. 

a. g. 

NEPAMIRŠKIT DAINAVOS! 
Pasikalbėjimas su Vytautu Petruliu, 

Dainavos jaunimo stovyklos direktorių tarybos pirmininku 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Rugsėjo 29 dienos posėdyje 
Dainavos jaunimo stovyklos di
r e k t o r i ų taryba i šs i r inko 
Vytautą Petrui; pirmininko 
postui. Šia proga kreipiamės į 
naująjį pirmininką, norėdami 
skaitytojus arčiau supažindinti 
su stovyklavietės darbais, pa
dėtimi, ateities planais. 

P i r m i a u s i a , s v e i k i n a m e 
naujose pareigose. Nepaslap-
t is , k a d svarbiems lietuviško
s ios veiklos p o s t a m s ypa
t i ngos konkurenci jos ka ip ir 
n ė r a . Kas paska t ino ryžtis i r 
su t ik t i Tarybos p i r m i n i n k o 
pa re igoms? 

Gyvenant Detroito apylinkėje, 
Dainavos pašonėje yra sunku 
likti abejingu Dainavos rūpes
čiams. Vienu ar ki tu būdu prisi
dėjus prie jos augimo nuo pirmų 
dienų, aiškiai matau, kad ne tik 
šiandien, bet ir ateityje jai 
reikės nemažiau pagalbos kaip 
ir praeityje. Tai ir sutikau 
keliem* metams atiduoti savo 
duoklę. O konkurencijos į dar 
bo postus tikrai per daug nėra. 

Direktorių t a rybo je esa te 
b u v ę s anksčiau ir d a b a r . 
K a i p ap ibūdin tumėte esamą 
t a r y b ą ? 

Taip Esu buvęs Tarybos 
nar iu ir anksčiau. Bet kai vieni 
pavargsta ir pas i t raukia iš 
vadovaujančių postų, kas nors 
turi užpildyti tas tuščias vietas. 
Buvęs ilgametis Tarybos pirmi
ninkas kun. Viktoras Dabušis, 
šį rudenį miręs po ilgos ligos, 
daug darbo ir pastangų įdėjęs į 
Dainavos augimą, tikrai yra 
vertas mūsų visų padėkos. Da
bartinėje Taryboje yra labai 
daug jaunų i r nuoširdžių 
Dainavos rėmėjų. Yra ir pora 
veteranų, jų tarpe ilgametė ir 
nepaprastai darbš t i buvusi 
admin i s t r a to rė Jadvyga 
Damušienė ir ilgametis karto
tekos vedėjas Bronius Polikai-
tis. Tai aš ir žiūriu į savo 
kadenciją kaip į tiltą tarp užsi
tarnavusių veteranų ir jaunų, 
daug vilčių teikiančių Tarybos 
narių. 

P a p r a s t a i t a r y b o s da ro 
s p r e n d i m u s , o k i t i t u o s 
sprendimus v y k d o . Dainava 
tu r i savo pa s t a tu s , invento
rių, rajoną. K a s iš tikrųjų 
v i s u s r e i k i a m u s d a r b u s 
atl ieka? 

Normaliai Tarybos užduotis 
yra ruošti ateities planus, juos 

tvirtinti ir daryti įvairius spren
dimus. Tačiau paskutiniu laiku, 
sumažėjus Dainavos Globos 
komitetų veiklai ir neturint 
nuolatinės valdybos. Tarybos 
rūpesčiai padidėjo. Dainavos 
kasdieninius reikalus tvarko 
administratorius, o šį rudenį iš 
šių pareigų pasitraukus Albinui 
Grigaičiui, Dainava administra
toriaus neturi. Tai didelis rūpės 
t is . Priežiūros, švaros bei 
remonto darbai yra atliekami 
samdomų darbininkų pagalba. 
Labai didele parama Dainavai 
yra nuoširdžių talkininkų būrys 
iš Clevelando. kurie suor
ganizuoja pavasario ir rudens 
savaitgalines talkas Dainavą 
aptvarkyti iš lauko ir iš vidaus 
Prie jų prisideda ir keli detrr>i-
tiečiai, ir visi kartu atlieka daug 
darbų. Šią vasarą atnaujino 
sporto aikštes, o rudenį išvežė ir 
sudegino .daug su laužy tų 
medžių, sutvarkė Baltųjų namų 
salę ir virtuvę. Mes laukiame 
tok ių grupių daug iau ir 
dažniau. 

Kokie svarbiausi d a r b a i 
d a r pr ieš akis? 

Dainavos darbai ir rūpesčiai 
nesibaigia. Valstybės inspek
t o r i a i dažnai t u r i naujų 
reikalavimų. Pastatai sensta, 
reikalauja nuolatinės priežiū
ros. Stovyklautojai vis pagei
dauja geresnių buitinių sąlygų. 
Inventorius nusidėvi. Iki šiol 
buvo sunku gaut s gerų darbi
n i n k ų vasaros d a r b a m s . 
Stovyklos nuomotojai dažnai 
še imininkauja pagal savo 
nuožiūrą, nekreipdami dėmesio 
į Dainavos taisykles. Nuolatinis 
rūpestis suvesti finansiškai galą 
su galu. Draudimo mokesčiai 
kyla. O ateityjrnieko šviesesnio 
nematyti. 

Koks yra Dainava besirūpi
nanč ių svarbiausias r ūpes 
t is? 

Vienas iš s v a r b i a u s i ų 
rūpesčių yra finansai. Kaip 
žinote, vasaros sezonas yra 
trumpas — tik 8-10 savaičių. Tų 
pajamų neužtenka išlaikyti 
stovyklą visus metus. Reikia 
sukelti susidomėjimą ir pri
traukti įvairias grupes likusį 
laiką, nes patalpos, t inkamos 
visų metų naudojimui, stovi 
tuščios didžiąją metų dalį. 
Praeityje Dainava sulaukdavo 
nemažai ai;<ų. P a s k u t i n i u 
laiku tos auk<>s labai sumažėjo. 

Vytautas Petrulis 

Aiškiai j a u č i a m e išeivijos 
dėmesį ir jos finansinę paramą 
ats is tatančiai Lietuvai . Ta 
parama Lietuvai yra labai svar
bi, bet neleistina pamiršti ir 
tokių svarbių išeivijos 
institucijų, kaip jaunimo sto 
vykia. Išeivija nuoširdžiai ir 
gausiai aukoja įvairiems poli
tiniams fondams, bet sunku 
pasakyti, ar jie pateisina auko
tojų viltis. 

K o k s y r a d i d ž i a u s i a s 
džiaugsmas? 

Didžiausias džiaugsmas yra 
jaunosios kartos įsitraukimas į 
Dainavos rūpesčius ir administ
raciją. Kai Dainavos steigėjai, 
kaip Damušiai, kun. V. Dabu
šis ir kt. išeina į užpelnytą 
poilsį, jų vietas užima jaunesnė 
karta, karta pati jaunystėje 
stovyklavusi Dainavoje ir kurių 
vaikai naudosis Dainavos lietu
višku bei krikščionišku auk
lėjimu dar daug metų. 

J e i koks a i t va ra s netyčia 
a tneš tų , s a k y k i m , 100,000 
dol. laimikį Dainava i , ką su 
j uo d a r y t u m ė t e ? 

Je i Dainavai pasitaikytų 
tokia l a imė , t a i ver t ingų 
projektų t ikrai netrūktų. Mano 
manymu dalį tos sumos reiktų 
laikyti kaip rezervą ir jo palū
kanas naudoti deficitui padeng
ti. O kitą dalį panaudoti Dai
navos atnaujinimui. Ypatingai 
Baltieji namai, kurie būna nau
dojami visus metus, tiesiog pra
šosi naujų baldų. Tai padėtų 
prailginti nuomavimų sezoną, 
patenkintų daugiau reikalau
jančių stovyklaujančių — su
augusių bei nelietuvių — pagei
davimus. Šiuo laiku Dainava 
negali varžytis su paprastais 
viešbučiais, kurie turi puikiau
sias sąlygas rengti suvažia
vimus, konferencijas ar 
rekolekcijas. 

Nors gal d a r p e r ankst i 

k l a u s t i , b e t ka ip a t rodo 
1991-jų metų vasa ros sto
vyklų ka lendor ius? Ar dar 
y r a la isvo la iko ir pas ką 
kre ip t i s tol imesnei informa
cijai? 

Ateinančių metų kalendorius 
dar nėra sustatytas. Vasaros 
sezonas būna užimtas eilės 
grupių, kurios jau daug metų 
rengia stovyklas Dainavoje: 
ateitininkai moksleiviai ir sen 
draugiai. Lietuvių Fronto bičiu
liai, mokytojai ir Heritage 
(angliškai kalbančių) grupė. Bet 
visuomet būna laisvų savaičių 
biržel io mėn. pradžioje ir 
rugpjūčio pabaigoje. Dėl in
formacijos prašome kreiptis į 
Dainavos Registratorę Ritą 
Giedraitienę, 20129 Whitby Ct., 
Livonia, MI 48152, tel. (313) 
478-8456. 

Ar šio pokalbio proga norė
tumėte ką pasakyt i Dainavos 
a l u m n a m s , kurių priskai
č iuojama tūks tančia is? J u k 
ta i y r a t r isdešimt penkerių 
metų der l ius . 

Pagrindinis prašymas būtų — 
nepamirškit Dainavos. Siųskite 
savo augantį jaunimą į Daina
voje rengiamas stovyklas. Kurie 
toliau nuo Dainavos gyvenat ir 
jei kada pro šalį važiuojat, 
sustokit ir aplankykit. Taip 
kaip amerikiečiai alumnai savų 
mokyklų nepamiršta, nepa
mirškit savosios Dainavos. Jūsų 
auka visuomet labai laukiama 
ir vertinama. 

Šio dienraščio skaitytojams 
b ū t ų įdomu daug iau patirt i 
ap ie jus . 

Kaip ir daugumas detroi-
t iečių, dirbu automobilių 
pramonėje jau 40 metų. At
vykau į Detroitą jaunas, pavyko 
surasti puikią merginą, tai grei
tai sukūrėm šeimą, auginom 
tris sūnus, o mokytis reikėjo po 
darbo. Dabar darbe, Fordo 
„Chassis Engineering", vado 
vauju nedidelei grupei, tai galiu 
kiek daugiau laiko pašvęsti 
Da inava i . Savo lietuvišką 
veiklą pradėjau vietos LB 
apylinkėje, esu JAV LB Tarybos 
narys , pr iklausau Lietuvių 
Fronto bičiulių Sambūriui ir 
ŠALFAS sąjungos Golfo komi 
tetui; esu Lietuvių Fondo atsto
vas Detroite ir t.t. 

Šiuo metu Dainava jokios ypa
tingos rolės santykiuose su 
Lietuva neturi, nors svečius iš 
Lietuvos visuomet mielai pri 
ima. Šią vasarą Ateitininkų Fe
deracijos pakviesti skulptorius 
Bugailiškis ir J. Palūnas pralei 
do vasarą Dainavoje. Jie ne tik 
pravesdavo užsiėmimus stovyk
lautojams, bet taip pat puikiai 
papuošė Dainavą medžio skulp

tūromis. Aš manau, kad labai 
remtina pasikeitimo programa 
— išeivijos jaunimo su Lietuvos 
jaunimu įvair ių s tovyklų 
rėmuose. 

Už penkiolikos metų Daina
va švęs savo auksinį jubil ie
jų. Nebūnant j o k i u p r anašu , 
kaip Dainavą vaizduojatės to 
jubiliejaus išvakarėse? 

Kai Dainava švęs savo auksi
nį jubiliejų, aš būsiu laimingas, 
sėdėdamas medžio pavėsyje ir 
stebėdamas savus anūkus ir bū
rius jaunų lietuviukų, besimau
dančių Spyglio ežerą. Aš esu 
optimistas ir matau Dainavai 
šviesią ateitį. Mano vizija yra 
Dainavos panaudojimas lietu
viškai veiklai visus metus, ne 
tik vasarą. 

Teko patirti , kad sekan
čiais metais Dainav. . . šven
čiant 35-jų metų sukaktį , bus 
speciali loterija ir rėmėjų va
jus. T ų vajų i r progų a u k o t i 
yra aps tu . Kodė l r e i k ė t ų 
aukoti Dainavai, o ne kit iems 
gal ir daugiau kilniems reika
lams? 

Dainavai a u k ų re ik ia ir 
reikės. Taip pat ir jos nauda bei 
svarba ne t i k l ietuviškam 
jaunimui, bet ir mūsų išeivijos 
tautiniam ir kultūriniam gyve
nimui nemažėja. O pagerinus 
sąlygas, šalia jau vykstančios 
veiklos — kaip Ateitininkų stu
dijų savaitgaliai, mokytojų, mu
zikų ir tautinių šokių kursai, 
dar daug kas galėtų Dainava 
pasinaudoti. Tik paskaičiuokim, 
kiek j aun imo yra perėję 
Dainavos stovyklas, kiek pažin
čių bei draugysčių užsimezgė ir 
kiek aktyvių jaunų veikėjų yra 
pirmus žingsnius žengę Daina
voje. 
Aš tikiu, kad Dainava pilnai 

pateisino ir ateityje pateisins jos 
rėmėjų pastangas. 

Dėkojame už šį pas ika lbė
jimą, geros sėkmės nauja jam 
Direktorių t a r y b o s p i rmi
n inkui ir j o vadovaujamai 
Tarybai . 

NORI KAPINIŲ VIETON 
KAREIVINIU 

Ft. Sheridan kareivinės, uži
mančios 700 akrų ir turinčios 
450 pastatų bei arti 100 medžių, 
esančios Michigan ežero pa
krantėje, bus uždarytos. Tai 
poros bilijonų dolerių vertės 
nuosavybė. Veteranų reikalų 
sekretorius Edv. J. Dervvinski 
daro pastangas, kad iš to ploto 
būtų skirta 188 akrai karių 
kapinėms, ypač tų, kurie iš 
Chicagos apylinkių. Jis šį 
pasiūlymą iškels JAV kongrese. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VTDŽIŪNIENĖ 
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Motina tebemiegojo tarp sukrautų ryšuliu -sunkiu 
ir neramiu miegu. Visur jautėsi subruzdimas, tai buvo 
paskutinė kelionės stotis. Jonė liko Breslaujo — taip 
nesinorėjo ardyti savo sumažėjusios šeimyn s bet ji 
buvo užsispyrusi ten laukti savo Juzės ir prisidėjo prie 
kelių kitų lietuvių ūkininkų šeimynų. Tačiau dauguma 
nubalsavo kelionę į Vieną, iš ten buvo gaunamos 
geriausios žinios, į ten, atrodė, plaukė didžiausi pabė
gėlių būriai. Ir štai dabar prieš akis žvilgėjo saulės 
šviesoje toji auksinė, išsvajota Viena, miestas valsų, 
vyno ir meilės, pažįstama tik iš knygų ir •perečių. 
Atrodė, negalėjo būti užgniaužęs Hitlerio batą:- rišo šito 
miesto gyvumo ir grožio, negalėjo būti sunaikinęs 
žmonių draugiško ir linksmo būdo. Gal čia bu? galima 
prisiglausti, palaukti praeinant karo audros, sulaukti 
geresnių dienų. 

Miestas buvo perpildytas. Apie kambarius 
nakvynei negalėjo būti jokios kalbos. Stotyje a*rado ant 
daiktų besėdinčius žmones, kurie buvo atv\ ke i Čia net 
prieš savaitę — jie miegodavo stotyje ir vait iš savo 
ryšulėlių, užsigerdami prasta kava. Nuotaika truputį 
krito, bet sunku buvo tikėti nepasisekimu 'I lUtiečiai 
važiavo į Ringą, kur buvo įsteigtas lietuviu k mitetas, 
pamažu, atrodė, visgi buvo galima įsikurt; Palikusi 
motiną sėdėti ant ryšulių.patrauke ten ir Jurat*. Jai 
ten išrašė lietuviškai ir vokiškai pabėgėlio rūdijimą 
bei patarė eiti į pereinamąją stovyklą, iš kur skirstoma 
į darbus. Nieko šviesesnio nežadėjo, bet tt-n buvo 

nakvynė ir maistas. Kiti gi vėl baugino, kad iš ten 
siunčiama dirbti į ginklų fabrikus, o tai jau t ikra mir
tis nuo bombų. Patarė geriau bandyti ieškoti darbo ir 
pastogės mieste, klausinėjant gerų žmonių ir daugybės 
visokių tautybių pabėgėlių, kurie žinojo kiekvieną 
galimybę. Tokiu būdu daugumas jau buvo įsikūrę. 

Ne, Viena dar nebuvo žuvusi. Vakarais užsideg
davo kavinėse šimtai šviesų, buvo galima gauti pyra
gaičių, kavos ir vyno. Buvo restoranų su gražia muzika 
bei programa, veikė Opera, teatrai ir cirkas. Sukosi 
didžiulis Praterio ratas ir stengdavosi nukreipti žmonių 
mintis nuo karo. Sunkiausia buvo su pastoge, atrodė, 
jog turint kur prisiglausti.jau būtų galima gyventi. Jū
ra tė klausinėjo, maldavo, pyko. Pirmoji diena buvo 
nesėkminga ir teko nakvoti ant ryšulio, bet buvo įgyta 
daug patyrimo, išmokta spręsti iš žmogaus veido apie 
galimybes po jo stogu. Kitą dieną visgi pasirodė, jog 
lašiniai yra visagaliai. Senutė našlė susigundė ir sutiko 
laikinai priimti į savo negrįžusio sūnaus kambarį 
nepažįstamas lietuves pabėgėles. Tempė ryšulius, 
prakaitavo, rūbai buvo suglamžyti, batai purvini, 
plaukai nešukuoti. Kazė Varkalienė buvo netekusi viso 
gyvumo, viso savo praktiškumo, tik tyliai dejavo neš
dama daiktus, tai Jūratei teko viskuo rūpintis. Reikėjo 
įsiregistruoti policijoje, išsiimti maisto korteles, patep
ti šeimininkę lašiniais, kad leistų pasidaryti arbatos 
ir išsimaudyti. Kas toliau, ko griebtis? Šeimos su 
mažais vaikais tebesėdėjo stotyje arba eidavo į 
stovyklą, kur jie buvo fotografuojami, numeruojami ir 
paliekami nešvariuose kambariuose Dievo valiai. Kiek
viena diena atnešdavo vis naujus traukinius, pilnus 
tokių pat nuvargusių ir pasimetusių žmonių, kiek
vienas sirenos balsas sukeldavo bombų ir mirties 
baimę. Kaip buvo galima gyventi? O visgi gyveno, 
vylėsi ir laukė Pamažu įprato į svetimą miestą, rado 
darbus ir pastogę. Pamažu vėl būriavosi vakarais, 
dalindavosi naujienomis ir patyrimais. Naujas veidas 
nešė iš tėviškės naujas žinias, jis būdavo įjungiamas 

būrin ir juo būdavo rūpinamasi, lyg būtų atvykęs ar
timas brolis. Rotušės rūsio didžiulė valgykla tapo lyg 
susirinkimų centras, ten nueiti buvo lygu pasiskaityti 
laikraštį — viską sužinodavai. Tik apie atskirtus pr ie 
apkasų vyrus niekas neatnešdavo jokių žinių, spėliojo, 
kad jie pasiųsti kur į frontą. Tuo tarpu spauda rašė apie 
kritusį Kauną, Šiaulius, pagaliau Isrutį ir Karaliaučių. 
Plaukai šiaušėsi,galvojant apie likusius tėviškėlėje, bet 
nieko nebuvo galima padėti 

Ruduo plėšė nuo medžių lapus ir metė į dulkina* 
gatves. Jūratė gavo darbą metalo dalių fabrike, kur ių 
paskirties niekas nežinojo. Pusiau miegodama kėlėsi 
dar tamsoje, gėrė karčią kavą ir grūdosi su išvargusių, 
mieguistų žmonių minia \ tramvajų. Kelionė būdavo 
ilga ir tamsi, nuotaika slegianti. Kas toliau, ak. k a s 
toliau? 

Austrai pasirodė esą savotiški žmonės. Kadaise, 
turėdami gerą gyvenimą ir dirbdami vos keletą dienų 
savaitėje jie buvo draugiški, mėgo muziką, meną ir sve
timtaučius. Daugybė kavinių buvo tapę jų an t r a i s 
namais, jie ten sėdėdavo valandomis prie vyno s t iklo 
ir jų linksmumui nebuvo galo. Sakoma, kad jei Karą 
liaučiuje kavinėje yra penki stalai ir ateis valgyti penki 
žmonės, jie kiekvienas sės prie atskiro stalo, gi Vie
noje jie visi penki sės prie to pačio. Tačiau dabar austrai 
buvo pikti. Jiems buvo atimta laisve, tėvyne ir ge ras 
nerūpestingas gyvenimas, jie nenorėjo su tuo sut ik t i , 
jie jautėsi apiplėšti. Drauge su vokiečiais buvo atplū-
dę i jų miestą tiek daug svetimtaučių, jie jų nekentė 
ir nesuprato. Nuėjo praeitin Kaizerio Franz Josef 
laikai, muziejuose galėjai matyti jo laikų mundierius 
ir puikius jo dvaro damų rūbus, priemiesčiuose kilo kal-
nan eilės puikių jaukių nemukų, skęstančių vy
nuogynuose. Bet lengvi valsai buvo nutilę, karietos ne-
beriedėjo Ringu pro puošnius viešbučius Operos l ink, 
ant aksomo ir aukso baldų Kaizerių rūmuose sėdo 
dulkės. 

(Bus daugiau) 
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PRISIMENAME 
A.A. PRELATĄ 

PRANCIŠKŲ JURĄ 
1980 m. lapkričio 21 d. prela

tas Pranciškus Mykolas Juras 
buvo pasauktas amžinybėn. 
Keturiolika metų prieš mirtį jis 
gyveno, o savo gyvenimo pasku
tiniaisiais mėnesiais buvo glo
bojamas Matulaičio namuose 
Putname, priklausančiuose ir 
tvarkomuose Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos seselių. 
Matulaičio namuose jis apsigy
veno, kai dėl amžiaus buvo 
atleistas iš klebono pareigų 
Lawrence ir tapo „pensininku". 

Nors ir pensininku būdamas, 
jis kuone kasdien vykdavo į 
Alką — Amerikos Lietuvių Kul
tūros archyvą, esantį apie tris 
ketvirtadalius mylios nuotolyje 
nuo Matulaičio namų. Alka — 
jo gyvenimo darbų regimas 
kūdik i s , kuriai l i e tuviškos 
kultūros pasireiškimų medžiagą 
jis pradėjo rinkti 1922 m., vos 
tik įšventintas kunigu. Prelato 
surinktos ir jo toliau renkamos 
lietuviškos kultūros vertybės 
tilpo Alkos pastate, statytame 
1962 m. paties ir jo sukeltomis 
lėšomis. Atidavęs Alką (kultū
rines vertybes ir pastatą) 1972 
m. Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijai, jis vis tiek ir toliau 
rūpinosi Alka, t iek kultūrinių 
ver tybių kaupimu, t i e k t ų 
vertybių apsauga ir tvarkymu. 
Ypač jis džiaugėsi, kai nauja 
Alkos vadovybė akademijos 
pavedimu pradėjo priestato, prie 
esamo pastato, statybą. J i s in
tensyviai sekė ir ragino statybą 
skubinti. 

P r e l a t a s , kai periodikoje 
rasdavo straipsnį apie Alką, 
džiaugsmu nesitverdamas, grei
tai pranešdavo apie ta i savo 
draugams ir pažįstamiems, ypač 
lietuviškosios kultūros kėl imu 
ir apsauga besirūpinantiems. 
Ypač dėkodavo straipsnių auto
riams, pas artimesnius nuvyk
damas pats padėką pareikšti. 
Tokių padėką pareikšti prelato 
atvykimų į mano namus turėjau 
keliolika, nes septintos dešim
t ies pabaigos metais ir aštuo
niasdešimtaisiais keliuose laik
raščiuose, (Draugas, Darbinin
kas , Dirva, Tėviškės Žiburiai, 
Vytis , Bendradarbis, Medicina) 
buvo mano rašytų straipsnių 
apie Alką ir jos reikalus. Tuo 
pačiu jis prašydavo ir toliau gar
sinti Alką periodikoje. 

Preletas visą savo gyvenimą 
l i g i pat mir t i e s r ū p i n o s i 
tikėjimo gilinimu ir plėtimu bei 
l ietuvybės išlaikymu ir kėl imu 
lietuviuose. Jis drąsino ir ragino 
ir vienuolyno seseles tą misiją 
atlikti . Jis buvo ilgą laiką 
sesel ių rėmėjų valdybos pirmi
ninkas. Buvo aktyvus l ietuvių 
Kunigų Vienybės narys, kelis 
kartus pirmininkas, skatinda
mas kunigus skirti daugiau 
laiko tikėjimo ir l ietuvybės 
kėlimui. Buvo jis daugelio kitų 
organizacijų, pač katalikiškų, 
skatintojas, narys, rėmėjas, o 
dažnai ir vadovybės narys. 
Kviestas, kartais ir nekviestas, 
dalyvaudavo tautiniuose lietu-

Gen. konsulo 
sveikinimas 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke ir savo vardu 
nuoširdžiai sveikinu dėl Lietu
vos laisvės kovojančius veiks
nius, organizacijų vadovus, mū
sų spaudos ir radijo valandėlių 
darbuotojus bei ti-sus geros va
lios brolius ir seses laisvajame 
pasaulyje ir pavergtoje Tėvynėje. 

Tegu mūsų visų bendros pa
stangos greičiau priartina netei
sėtai jėga išplėštos pilnos nepri
klausomybės gražinimą mūsų 
pavergtai Tėvynei. 

Anicetas Simutis 
Lietuvos Generalinis Konsulas 

New Yorke 

viškuose rengin iuose , minėji
muose ir pan. , dažnai atlikda
mas prašomą ir jam skirtą vaid
menį: tardavo žodį, sukalbėdavo 
maldą pradedant susibūrimą, 
pasimeldžiant special iomis in
tencijomis. J is rėmė religinius ir 
l ietuviškus re ika lus ir finan
siškai, pvz. Altą, Vliką, Lietuvių 
Bendruomenę, Balfą, Lietuvių 
Katal ikų Mokslo akademiją, 
vienuolynus, ypač pranciškonų 
vienuolyną Kretingoje, kol II 
pasau l in io k a r o į v y k i a i t ą 
rėmimą nutraukė . J i s ne tik 
pris idėdavo prie l i e t u v i š k ų , 
ypač rel ig inių, k n y g ų leidimo, 
bet buvo daugelio tokių leidinių 
mecenatu ir leidėju, o kai kurių 
knygų ir autorium. J i s globojo 
savaitraštį „Darbininką", kol 
tas buvo le idž iamas Bostone. 
Spaustuvės įrengimu vienuoly
ne Putname ir ska t in imu bei 
bendradarbių rag in imu prisi
dėjo, kad buvo pradėtas leisti 
vaikams la ikraštė l i s „Eglutė". 

J i s p a s i s t e n g ė , k a d b ū t ų 
sudaryt i i š k v i e t i m a i būr iu i 
asmenų atvykt i į Ameriką iš 
stovyklų Vokietijoje, nes buvo 
pasiryžęs L a w r e n c e į s te igt i 
l ietuvių kultūrinį centrą. Bet 
Lawrence nebuvo gal imybės 
naujakuriams įs ikurti , nebuvo 
darbų. Taip jam teko t ik bend
radarbiauti su ki tur įsikūru
siais jo iškviestais iais bei kitais 
l ietuviškais centrais . 

Darbų krūvį , k ą t ik labai jau 
suglaustai aukšč iau minėtą, 
prelatas Juras įve ikė nešti , nes 
buvo gyven imo užgrūdintas, 
turėjo gi lų t ikėjimą, ką laikė 
vertu pasiekti . Š i tą patvirtina 
visas jo gyven imas . 

Pranciškus g imė 1891 m. bir
želio 16 d. Bridų kaime, netoli 
Šiaulių, rel igingoje ūkininkų 
šeimoje. Šeimoje augo 10 vaikų, 
jis buvo sept intas . Tėvai buvo 
susipratę l ie tuvia i , namuose 
išmokė Pranciškų skaityti ir 
rašyti, kas padėjo jam baigti per 
dvejus met u s pradžios mokyklą 
gerais pažymiais . 14 metų turė
damas pradėjo dirbti krau
tuvėse. Pradžioje t ik pagelbi-
ninku, o po kel ių metų krautu
vės varžėsi norėdamos turėti jį 
vedėju. B u v o įs i jungęs į lie
t u v i š k ą v e i k l ą . B e t t a s jo 
nepatenkino, nes turėjo įg imtą 
dovaną žmonėms vadovauti, t ik 
trūko autoriteto ir žinių. Trum
piausias ke l ias į vadovus tai 
tapt i k u n i g u , ypač k a d ir 
pasaukimą kunigyste i jautė. 
Tačiau privačiai pasimokiusio 
Kauno ir Vi ln iaus kunigų semi
narijos nepriėmė. Artinantis į 
caro kar iuomenę šaukimo me
tui , jam nenorint t en tarnauti , 
reikėjo pabėgt i į Ameriką. 

Amerikoje neturėjo globėjų, 
nes su anksč iau čia atvykusiu 

A.a. prelatas Pranciškus M. Juras 

giminaičiu neturėjo nieko ben
dro, ta i teko pačiam pragyve
nimą užsidirbti. Dėlto teko būti 
vaist inės padėjėju, spaustuvės 
pagelbininku, zakristijonu ir 
kitokiais nepelningais darbais 
verstis. Tačiau po kurio laiko 
įsijungė j l ietuviškų katalikiš 
kų organizacijų veiklą, pasiek
damas net vadovybės postų (vy
čiuose, ateit ininkuose) Tačiau 
k u n i g y s t ė s s i e k i m a s neiš
garavo. Bostono vyskupo pade
damas, mokėsi paruošiamojoje 
kunigų seminarijoje. Dėl blogos 
mitybos ir darbų perkrovimo, jis 
susirgo džiova, kas sutrukdė jo 
mokslą. Pasveikęs vėl mokėsi 
seminarijoje, jau padedamas 
kun. Virmausko, Lawrence lie
tuvių parapijos klebono. 1922 
m. Pranciškus baigė seminarija 
ir buvo įšventintas kunigu. Tuoj 
pat buvo jis paskirtas vikaru į 
Lawrence. Čia neužsibuvo, nes 
teko vykti į Lowell lietuvių 
parapiją perimti klebono parei
gų. Kun. Virmauskui perėmus 
l ietuvių parapiją Bostone, kun. 
Juras grąžinamas į Lawrence 
klebonu. Č i a teko nemažai 
pastangų įdėti, kol į parapiečių 
ei les buvo įjungti daug neti
kinčiųjų ir ateistų. Jam teko su
tvarkyti bažnyčią, pastatyti 
mokyklą ir mokytojoms sese
l ėms buve inę . J a m kunigu 
tapus, brendo jo sugebėjimas 
vadovauti, apsispręsti naudin
guose krikščionybei ir lietu
v y b e i s i e k i m u o s e ir dar-
buoseypač kad darbus galėjo 
remti finansiškai. 

Aukštesniosios l ietuvių išei
vių dvasiškijos, tiek Amerikoje, 
tiek Romoje gyvenančios, skati
namas ir padedamas buvo pa 
keltas į prelatus. Tai įvyko prieš 
Bostono vyskupo norą. dėl to 
santykiai su vyskupu pasidarė 
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(SUSTVOCNUIMAS UETVVH. AMERIKOJE) 

3 0 7 VV. 30TM STREET NEW YORK. N. Y. lOOOI 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomoji Ta
ryba nuoširdžiai sveikina ,,Draugo" leidėjus, 
redakciją ir visą personalą, linkėdama malonių 
KALĖDŲ ŠVENČIU ir laimingų NAUJU 
METU. 

G e n o v a i t ė M e i l i u n i e n ė 
S L A S e k r e t o r ė 

SLA Pildomoji Taryba: 
Vytautas P. Dargis, Prezidentas 
Vytautas Kasniūnas, Viceprezidentas 
Genovaitė Meiliunienė, Sekretore 
Christina Ausrin, Iždininkė 
Josephine Miller. Iždo Globėja 
Nellie Bayoras-Romanas, Iždo Globėja 
Kazys Bobelis, MD, Daktaras Kvotėjas 

gana šalti, nors vyskupas ir ne
skriaudė naujo prelato. Jau pen
sininku būdama-. 1975 m. prela 
tas Juras tapo šv. Pranciškaus 
ordeno vienuoliu 'pranciškonui 
įsigijo ir vienuolio abitą. 

Prelato Pranciškaus Juro 
netekimu lietuviškosios kul
tūros puoselėtojai ir lietuvybės 
kėlėjai neteko padrąsinančio ir 

padedančio asmens , dažnai 
darbų pradininko. Tikėjimo gili
nimas lietuviuose ir kriščioniš-
kos dvasios spauda taip pat pa
juto prelato netekimą, nes 
neteko skatintojo ir rėmėjo. 

Gaila, kad prelatas Juras 
pa la ido tas Šv. K a z i m i e r o 
kapinėse Chicagoje. Tiesa, jis 
ten prie savo kapo buvo anks
čiau pasistatęs paminklą. Put
name ir Naujosios Anglijos apy
linkėse, kur prelatas Juras 
praleido savo gyvenimą, kur 
buvo p a ž į s t a m a s d a u g e l i o 
lietuvių, kur geriausiai žinomi 
jo darbai ir pasiekimai, kur 
gyvuoja jo įkurta Alka, gyveną 
lietuviai t ik nemažų pastangų 
dėka gali aplankyti jo amžino 
poilsio vietą. 

Ilsėkis ramybėje. Prelate, savo 
darbais Dievo garbei ir lietu
viams, palikęs ir pastatęs sau 
amžiną paminklą. 

Pas taba . Norintieji išsamiau 
žinoti apie prelato Juro gyveni
mą, veiklą ir pasiekimus, gali 
tai rasti knygoje: „Valančiaus 
šviesa už marių", paruoštoje 
Juozo Ereto, gaunamoje Alkoje 
ir Lietuvių Katal ikų Mokslo 
akademijoje. 

J u o z a s Kr iauč iūnas 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Richmond, VA 
ETNINIŲ G R U P I Ų ŠVENTĖ 

Šių metų rugsėjo mėnesį buvo 
atšvęstos 20-tosios sukaktuvės, 
kai Richmondo. VA,Boys Club 
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CLASSIFIED GUIDE 
HEAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REAl.TORS 

". 
GREIT 

PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 589-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per s.ą įstaigą prašome 
paminėti. Kac esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus «lt|enta s Nuosa
vybės (kamavimas nemokamai. 

f¥ MLS KOMPIUTERIU 
pagalba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste N Dre-niesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL BACE REALT0RS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6629 S KEDZ:E 

77»-2233 

dame visose JAV 

Parduodant greičiau 
už dide- -<• kalną! 

IkainoĮirras veltu 
Perkame ir parc 
vatsti|Ose 
Išlavinti ir patyrė rnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduo.T'me jr rnažas ir di
deles nuosavybe? 
Vie'me ista.ga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALT0RS, LTD. 

6610 S. Pulask. ~hlc*go. IL 60629 
(312) 7S7-6655 

i iPtuviams žinoma1- tr patikimas vardas 

ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. 

Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis | BUDRAIT|. 
312-77»-3971 artoa 312-767-O4O0 

LB MIS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 416-7878 

Ontuifc 21 
•VUEC1K REALTORS 
"922 S. Pulaski Rd. 
165 S. Arrh^r Ave 

DANUI! MAYER 
284 1900 

L 

Jei norite pa 
muv kreipki?*'* 
profesionale 
asmeniškai pat 
ve'tui 

ioti ar pirkti na-
!)anutę Mayer. H 

sąžiningai ir 
aus. įkainavimas 

MISCELUNEOUS 

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

T«|. 376-188? ar 376-5996 

•34 „Žlguir auto. 
"virinis garažas neto'1 

Parduodamas 
modelis VAZ21 Cc 

Vilniaus aerod' Salima pirkti kiekvie
ną atskirai Te - s Vilniuje tel. 73-
08-06 arba Ind lapotyfa tai . 317-
872-4865. 

T A i S O M L 
SKALBIU 1 DŽIOVINIMO 
MAŠINAI ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į ormhj Deckys 

Tel. 585-6624 JO t ryto Iki 6 v.v. 
Ka - • etuviška. 

pradėjo ruošti metinius e tninių 
grupių m a i s t o ir k u l t ū r o s 
p a s i r o d y m u s . Ir ši k a r t ą 
l ietuviai toje šventėje dalyvavo 
ir buvo apdovanoti išrinktųjų 
grupės vardu. — (Honored 
Group). 

Maisto skyrius buvo gausiai 
aprūpintas įvairiais lietuviškais 
saldumynais, o kultūriniame 
skyriuje įdomūs eksponatai at
vaizdavo, kaip yra švenčiamos 
Užgavėnės Lietuvoje. 

Prie pasirodymo ta ip pat 
prisidėjo ponai Grintaliai su 
gintaro dirbiniais, o iš Balti-

| L f K T R O S 
(VEDIMA' PATAISYMAI * 

Turiu Cnicnor' 9 S*° leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu 3" '» . 9»r«ntuotai ir sąžt-
nirgai 

3 1 2 7 ' * - » 1 3 
KLAUPUv'S PUMPUTIS -«,-

LIETUVA AMERIKOS 
TELEVIZIJOJE 

Vertingiausia šių metų Kalėdų do
vana dviejų valandų istonnis-do-
kumentims filmas, rodąs lietuvių 
pastangas atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybe Dramatiškos de
monstracijos Bostone. Vilniuie. 
Maskvoje. Prez V Landsbergio ir 
min. pirm. K Prunskienės interviu 
su amerikiečių reporteriais. Sena
torių diskusijos su politbiuro at
stovais Prez G Bush >r M. Gor
bačiovo pasisakymai Lietuvos 
atžvilgiu Pabaigoje Lietuvos 
vaizdų, žodžio ir dainų montažas 
Įrekorduota VHS video kasetėje 
Meniškai paruošta, plačiai ir tei
giamai aprašyta ..Drauge" š.m 
rugsėjo 28 d štai keletas asmenų. 
kūne užsisakė ..Lietuvą Amerikos 
Televizijoje", rašo S Paketuras iš 
West Lorne Kanados ..Puikus isto
rinis prisiminimas mums ir mūsų 
vaikams Garbė Jums už tai"1 S j 
Liutkus iš VVaterbury. CT, užsi-' 
sakydamas antrą kasetę. .Dieve., 
laimink Jus už tok) gerą ir gražų 
darbą" V Kažemėkaitis iš Racrne ' 
Wl ..Keletą kartų žiūrėjau Daugi 
darbo įdėjote, bet tikrai vertingą ir į 
gražią vaizdajuostę paruošėte j 
Pagarba Jums už pasitarnavimą • 
mūsų tautos istorijai" Kasetės, 
kama su penuntimu $38.00. Cek)! 
su adresu siųsti 

F. KonUutM 
747 E. Broe*»«y 

So Boston, MA 02127 
Tel. • «/ 2M-587S 

morės atvykęs tautinių šokių 
ansamblis „Malūnas" šauniai 
atliko programą. 

Richmondo lietuviai širdingai 
dėkoja Danutei Balčiūnienei, 
ansamblio vadovei, ir visiems 
šokėjams už prisidėjimą prie 
mūsų Tėvynės vardo garsinimo. 

Šiuo metu jau daromi planai 
ir projektai ateinančių metų lie
tuviškam pasirodymui. 

Laima Kazaka i ty tė -Ghatak 

Pasaulio žmonės kalba 2796 
kalbomis. 

Myl imai Žmonai 

A.tA. 
JADVYGAI ŠIMKIENEI 

mirus , vyrui A D O L F U I ir g iminėms re i šk iame gilią 
užuojautą ir kartu l iūdime. 

Vilhelmina Genienė 
Leokadija ir Jonas Damauskai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Te l e fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
L a i d o t u v i ų d i r e k t o r i a i 

n u o 1 9 1 6 m e t ų 

P R A N E Š A 

k a d a t idaro 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 Parke 

Kit i S. C . Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t H w y 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . 

2424 W . 69 St . 

* P a l o s H i l l s 
H i c k o r y H i l l s 
C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

V1arquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

( hkago, luinom 60629 
H312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills Illinois MU*^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South SOth Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Fune-al Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i M 3 1 2 ) - 4 7 6 - 2 3 4 5 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRPNCE C GASUNAS 

http://~Mllian.ce
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x „Drauge" esaarfi paš to 
a g e n t ū r a gruodžio 24 d., pirma
dienį ir gruodžio 31 d pirma
dienį, dirbs ik' 12 vai. Redak
cija, administracija ir spaustu
vė tomis dienomis nedirbs 

x Kun. Vyrautas Bagdana -
vič ius kalbės paskutiniame id-
ventiniame pokalbyje Šv. An
tano parapijoje, Cicero, sekma
dienį, gruodžio 23 d. Jo lema 
bus .,Dievo įsikūnijimo reikšmė 
žmogaus antropologinei samp
ra ta i" . Tai bus gyvenimiškas 
žvilgsnis į Kristaus gimimo 
re ikšmę mums, k a i p fizi-
mams-dvasiniams kūriniams, 
gyvenantiems šiandieniniame 
pasaulyje. Kviečiame pas mus į 
salę po 11 vai. lietuvišku Mišių; 
pasivaišinus kavute ir pyragais, 
pasiklausyti šio aktualaus po
kalbio, padiskutuoti iškeltas 
mintis ir pasisvečiuoti adventi
nėje nuotaikoje. 

x Rita Stukaitė ir Vida P o 
c iū tė iš rhicagos dabartiniu 
metu gyvena Kaune ir dėsto 
angių kalbą Vytauto Didžiojo 
un ive r s i t e t e š i a i s mokslo 
metais. Rita yra baigusi Mari
jos aukšt. mokykla ir Illitiois 
universi tetą ir yra gavusi 
magistro laipsni i? biologijos 
Berkley universitett Californi-
jOje Vįda taip pat baigusi Ma
rijos aukšt. mokyklą ir Loyolos 
universitete anglų kalbą ir 
literatūrą. Abi rašo tėvams, kad 
per daug išlepintos amerikie-
... r> ) gyvenimo ir turi prisi
taikyti prie vietinio gyvenimo. 
Jos gyvena V. Putvinskio 6 6 - 1 , 
Kaunas 2:53000. 

x Pat iksl inimas. ..Draugo" 
gruodžio 18 d. laidoje buvo ne
tiksli administracijos žinutt. 
Turėjo būti: A.a. Antano Anta
navičiaus, daugelį metų buvu
sio Lietuvių operos choro nano, 
atminimui jo krikšto sūnus Jo
n a s As t rauskas iš Chicagos, 
111.. lankėsi „Drauge"* ir iteikė 
SO <M auką. labai dėkojame. 

x Kalėdų p a s i l i n k s m i n i 
mas jvyks P layhouse . penkta 
dieni, gruodžio 21 d 8 v v. Kvie
čiame visus! P l ayhouse . 2515 
W 69 St. Tel. 312-476-9763. 

(sk.) 
x Ieškoma moter is prižiū

rėti naujagimi Phocnix mieste. 
Arizonoje. Kreiptis: vakarais 
Pfaoenix, tel 602-957-7014 arba 
bet kuriuo laiku 708-246-1551. 

isk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri 
einamais nuošimčiais Kreipki 
tes j Mutual FederaJ Savings, 
2212 West C e r m a k Road - ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x . . Ž A I B A S " Nr. 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan 
džiai bu- pristatyta jūsų nurody 
tu adresu Lietuvoje 4 kg 
lietuviško skilandžio. 2 kg „Žal
g i r i ' " dešros. 2 kg ..Suvalkie
tiškos dešros. 1 kg ..sodžiaus" 
dešros. 1 kg fiie plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 - kreiptis „Žai
b a s " 9525 S o u t b 79th Ave„ 
Hickorv Hills, 111. 60457. Tele
fonas 708) 430-8090. 

sk) 

x Sele< t Wines & Liųuors, 
9918 hibnon Rri.. VVoodridge. 
11, pristato gėrimus 
be;uv!up"t irmo kaina. 
I" eiptis: Vyta* Miceika. tel. 
7G8-969-3880 

(ak) 
x R I K Y T O S MKSO^ GA

MINIAI — aukštos kokybės. 
Pristatome i namus Lietuvoje — 
$84 00 1 RANSPAK. 2638 W. 
69St . , ( hicag< . 11.60629. tel. 
.U <M 36-7772. 

(uiti 

x „U.8. N e w s & W4rld Re-
port" savo gruodžio 17 d. laidoje 
išspausdino gana ilgą JeffTrim-
ble iš Vilniaus reportažą, pa
vadintą' .-No turning back". 
Jrimble, kur is yra žurnalo 
Maskvos biuro vyriausias, taip 
pat pasikalbėjo su prez. Vytau
tu Landsbergiu prieš jo kelionę 
; VVashingtoną 
x Šv. Kryž i aus l igoninėj 

x A n t a n a s Bartusevičius, 
teisininkas iš Vilniaus, šiuo 
metu gilina teisės studijas Illi
nois universitete Urbanoje. 
pasirūpino, kad nuolatos būtų 
iškelta Lietuvos vėliava to 
un ivers i t e to bibliotekoje. 
Vėliavą jis gavo iš Lietuvos gen. 
konsulo Chicagoje Vaclovo 
Kleizos. Tame universitete 
studijuoja nemaža lietuvių 
kilmės studentų. 

x „ B r i d g e s " , Lithuanian 
American News Journal, spalio 
Nr. 8, išėjo iš spaudos ir su vir-

papiidomai t ik r ins ateinan
tiems pacientams kraujo spau
dimą nuo pirmadienio iki penk- į#\y įdėta Ann Jillian — Jūra-
tadiemo i -3 vai. ateinančių pa- ^ Nausėdaites, žymiosios kino 
cientų skyriuje. Taip pat nuo aktorės, nuotrauka. Šiame nu-
pirmadienio iki penktadienio meryje rašo kun. V. Valkavičius 
24 vat. p.p. t ikrins kraujo spau- a p į e a .a . Bronių Kviklį, R. Ku-
dimą ligoninės priežiūros cent
re 5334 W. 65th St. 

x JAV L B Visuomeniniu 
r e ika lu t a r y b o s pirm. dr. 
Tomas Rėme ik is pravedė spe
cialu posėdį, kuris įvyko JAV 
LB būstinėje lapkričio 15 d. 
Posėdyje dalyvavo Visuomeni
nių re'kalų '.urybos ir krašto 
valdybos nariai, bet „teleconfe-
rence" būdu savo apžvaigc.ms 
taip pat prisidėjo Charge d'af-
faires Stasys Lozoraitis, prof 
Benedktas Mačiuika ir prof. 
Aleksandras Štromas. Posėdžio 
dalyviai apžvelgė prez. V. 

biliūtė, išsamus laiškas redak
toriui Albert Čizausko ir daug 
iliustracijų iš Ann Jillian gyve
nimo. Laikraštį redaguoja Edu
ardas V. Meilus, Jr., padeda Te
resė I. Meiluvienė. 

x Audr ius Polikai t is paly 
dės kalėdines giesmes akor
deono muzika Chicagos ateiti
ninkų ruošiamose kūčiose sek
madienį Jaunimo centre, gruo
džio 23 d. 3 v. p.p. 

x Dalilė Valančiūtė-Poli-
kai t ienė, daug dirbusi pradi
niais „Lituanus" žurnalo lei-

Lietuvoe Aukščiausiosios tarybos pirmininko prof. Vytauto Landsbergio priėmime Lietuvos pasiun
tinybėje Gražina ir V. Landsbergiai. Nuotr. Br. Cikoto 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Landsbergio kelionę i Šiaurės &*» metais, atsiuntė per Juo-
Arneriką, dabartinius įvykius ^ «" Ireną Pohkaičius glebi se-
JAV ir Sovietų Sąjungos politi
koje ir apibrėžė planus, kuriuos 
JAV LB apylinkės galės įgyven
dinti su savo kongresmanais 
sausio mėn. kai jie ar jos lanky
sis savo rajonuos*-

x Kazimiera Skėrienė svei
kina visus draugus, pažįstamus, 
•linki linksmų šv. Kalėdų ir 
sveikų, laimingų Naujųjų 1991; 
Metų. Vietoj kalėdinių kortelių 
skiria auką lietuviškai spaudai. 

x Vincas Akelai t is , Cleve 
land. Ohio, šv. Kalėdų proga 
sveikina visus gimines draugus 
ir pažįstamus, linkėdamas svei
kų Naujųjų 1991 Metų. 

x Veru tė ir J o n a s Ruteniai 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų proga 
ir linki laimingų Naujųjų 1991 
Metų. 

x Lie tuvos Kr ikš to jubilie
j aus apžvalg in is leidinys — 
vertinga kalėdinė dovana čia ir 
Lietuvoje. Kaina dabar tik $8 
(persiuntimas $2V Užsakymus 
siųsti: B. Pol ikai t is . 7218 S. 
Fairfield Ave., Chicago. IL 
60629, tel . 312-434-5719. 

x Naujų metų pokyli 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 užsi
sakyti stalus ir sužinoti visas ki
tas informacijas. fsk> 

x Atei t in inkų Kūčios sek 
madienį, XIL23. 3 v. p.p. Jauni
mo centre. Vietas užsakyti 
708-499-2447. 708-424-4150. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryš; 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinė? 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, II.. Tel. (7081 430-7272. 

>k» 

x TRANSPAK perveda PI 
NK.l S, t va rko PALIKIMUS, 
pigia i perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garant i ja 
VTDEOaparatūru. TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
I 'arduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo masinas 
>.r 1.1. W k ą galim pers iųs t i 
apmokė tu muitu ir pr is tatyt i 
į n a m u s Lietuvoje. TRANS-
PAK 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. 312-436-7772. 

(sk) 

nų, labai reikalingų „Lituanus" 
numerių „Lituanus" redakto
riai yra dr. V. Kelertienė, dr. 
Ant. Klimas ir dr. Jonas Zda
nys. Direktoriai, kurie anksčiau 
nepaminėti, bet pernai paskir
t i dvejų metų terminui, yra 
Arvydas Tamulis ir dr. Min
daugas Vygantas. 

x Stefa, Motiejus Krušniai 
ir sūnūs nuoširdžiai sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdom ir linki laimin
giausių Naujųjų 1991 Metų. 
Vietoj sveikinimo kortelių au
koja „Draugui". 

x P ranė i r O tonas Kaptei-
n ia i iš Chicago Ridge. 111.. svei
kina visus draugus ir pažįsta
mus su šv. Kalėdom ir linki 
laimingu ir sveikų Naujųjų 
1991 Metų. Ta proga paremia 
lietuviška spaudą. 

x Vlada ir Alfonsas P a r -
gauskai , Orland Park, 111., 
sveikiana visus gimines, drau
gus h pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1991 Metų proga, 
skirdami „Draugui" auką. 

x JAV LB St. P e t e r s b u r g 
apyga rdos valdyba sveikina 
„Draugą", linki ir toliau tęsti 
lietuvišką darbą išeivijoje. Ka
lėdų ir Naujų Metu proga skiria 
25 dol auką. 

x Alex ir Ca r r i e Navar-
dauskai sveikina visus bendra
darbius. ZarasiŠkių klubo. Su
valkiečių draugijos. E. Chicagos 
Medžiotojų ir Meškeriotojų klu 
bo narius, šeimas ir draugus. 
Balfo 98 skyriaus aukų rinkėjus 
ir aukotojus. Linkime džiaugs
mingų šv. Kalėdų švenčiu. 
sveikų ir turtingų Naujųjų 1991 
Metų. 

x Vilija ir Vytautas Mar-
chertai , Dovvners Grove, Ui., 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus, linki linksmų šv. 
Kalodų ir sveikų, laimingų 
Naujųjų Metų. Vietoj kortelių 
skiria auką ..Draugui" 

x Chicagos Lietuvių Mo
terų k lubas Imki, kad kalė
dinis džiaugsmas mus visus ir 
visada jungtų ir vienytų. Sėk
mes ir ištvermės per visus 
Naujuosius 1991 Metus linki vi
siems lietuviams. Švenčių pro
ga pareme ..Draugą" 75 dol. 
auka 

x Mieliems d r a u g a m s ir 
pažįstamiems 'inksmų švenčių 
linki Kęstutis ir Meilutė Biskiai 
su šeima. 

x Birute ir Liudas Vanagai 
sveikina gimines, draugus ir pa 
žjstamus šv. Kalėdų proga ir 
linki laimingų Naujųjų 1991 
Metu 

PRADŽIUGINKIME 
LIETUVOS NAŠLAIČIUS 

Kaskart daugiau nusiskun
dimų laiškuose iš Tėvynės dėl 
įvairiausių ten esamų buitinių 
dalykų trūkumo, jau nekalbant 
apie vaistus, medikamentus ir 
pan. Pagalbos prašymai a te ina 
iš organizacijų, institucijų, 
giminių ir net visai nepažįs
tamų tautiečių, i šg i r s tame 
aibes prašymų, pageidavimų. 
Tik nesužinome ir gal nepagal
vojame, kad mažo našlaitėlio 
širdutė ta ip pat turi savo 
svajonių: gal pamatyti savo 
seniai matytą mamytę, gal 
glausti prie savęs minkštą meš-
kutį vietoj kieto p.astmasinio 
žaisliuko ar nuspalv.nti įdomius 
piešinėlius vaikišk _ knygelėj. 

Tas vaikiškas, kuklias sva
jones, išpildė Chicagoje susibū
rusios lietuvės moterys. Šio kil
naus darbo prac.ninkė Jul i ja 
Šaulienė sukvieu keliasdešimt 
moterų. Lapkričii 25 d. įsisteigė 
Panevėžio ,,Car;:as" t a lkos 
būre l i s Chicagoje. Kodė l 
sumany ta ta ikint i P a n e 
vėžio „Caritas skyriui? š i s 
sambūris — didžiausia, gerai 
veikianti grupe Jai pr iklauso 
480 katalikių moterų, pasiskirs
čiusių i 10 skyrių Grupei vado
vauja mokytoja Apolonija Vepš-
tienė (vysk. P. Baltakio sesuo). 
Grupei priklausančios moterys, 
nuo savų rūpese i atpuldamos. 
rūpinas i Pane-ežio v a i k u 
namuose esančia^ -3 beglobiais 
vaikais į52 berniukais ir 31 
mergaite), vado', a uja parapi
niam darželiui 125 vaikai) . 
lanko ir globoja senelius ir li
gonius namuos^ (1991 m. 

x Bronė ir Bronius N a i n i a i 
šv. Kalėdų proga sveikina gi
mines, bičiulius ir inki l inksmu 
Naujų 1991 Metu. Kortelių iš
laidas aukoja lietuviškai spau
dai. 

x Vytautas ir E lena Vidu
giriai, Palos Verdes, Cal., svei
kina visus savo draugus šv. Ka
lėdų proga, linki džiaugsmin
giausių švenčių ir laimingiau
sių Naujų 1991 Metų. Vietoj ka
lėdinių korteliu aukoja lietu
viškai spaudai paremti. 

x Vita Baleiš vtė i r Amel i j a 
Baleišienė šv. Kaldėdų proga 
sveikina savo gimines, d raugus 
ir pažįstamus, linki sveikų ir 
gražių Naujųjų 1991 Metų. 

x Ona Dainienė, Chicago, 
111.. sveikina draugus, gimines 
ir pažįstamus Kalėdų švenčių 
proga, linki giedrios nuotaikos. 
sveikų ir linksmi; Naujųjų 1991 
Metų. Draugo paramai skiria 30 
dol auką 

x Elena ir Al. ksas Kara l iū 
nai iš Lemont. 111., šv. Kalėdų 
ir Naujų Metu proga sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami sveikatos ir laimingų 
Nauuiiu 1991 Metu. 

rudenį tikisi įsteigti senelių 
n a m u s (80 žmonių). Taipgi 
lanko moteris „kolonijose" (pa
taisos namuose) ir per dvasinį ir 
religinį sustiprinimą bando jas 
atvest i į prasmingą gyvenimą. 
J ų pastangomis skleidžiama 
blaivybės idėja, bandoma atgai
vinti moters-motinos pasaukimo 
s a m p r a t ą , u g d y t i žmonėse 
gai les t ingumą ir tarpusavio 
solidarumą. 

Sakoma, kad ne vien duona 
žmogus gyvas, nors toji kas
dieninė duonelė visada minčių 
centre, kai jos t rūks ta . Tačiau 
svarbesne dvasinė žmogaus bū
sena šiame sūkur ingame laike. 
Tad kilniaširdėms „Cari tas" 
moterims — pagarba , o mūsų 
t a lka lengvins jų darbą Šio 
ta lkos būrelio steigiamajame 
susir inkime buvo nustatytos 
veiklos gai res : dvasiniai ir 
konkrečiai paremti Panevėžio 
„Car i tas" nares , globojančias 
našlaičius ir vienišus senelius, 
tuo prisidedant prie gimtojo 
krašto gerovės kūrimo. Būrelis 
veiks kaip savistovus vienetas, 
nepriklausantis jokiai labdaros 
o rgan izac i ja i a r socia l in ių 
reikalų įstaigai . Būrelį sudaro 
jo vadovė, finansinių reikalų ve
dėja ir dovanų organizatorės. 
Būrelio narės ir nariai (jau 
tur ime ir vyrų, įsijungusių į šį 
kilnų darbą) prisideda kukliu 
įnašu ir pa ta r imais ar darbu ir 
naujų narių suradimu. 

Būreliui įsisteigti mintį davė 
neseniai Lietuvoje apsilankiu
sios Putnamo seselės Bernadeta 
ir Igne. Lankydamos našlaity-
nus. jos matė didelį t rūkumą 
r a n k š l u o s č i ų , paklodž ių , 
v a i k i š k o m u i l o , rūbe l ių , 
minkštų žaisliukų, šiltų kojinių 
(Labai praverstų šlepetės, nes 
vaikai t apena t ik su kojinai
tėmis). Labai pageidaujamos 
spalvavimo knygelės, religinio 
turinio leidiniai, nes vaikų glo
bėjos ruošia juos pirmai šv. 
Komuni ja i , buvo suruoštas 
bendras kr ikš tas , surandam; 
krikštatėviai . 

Nega i š tan t la iko procedū
riniams reikalams, sumanios 
šio talkos būrelio iniciatores 
p a s t a n g ų d ė k a Panevėž io 
našlaitėlius Kalėdų šventėse 
pradžiugins j iems pasiustos 
dovanėlės: 18 siuntinių su pliu
šiniais meškučiais , vaikišku 
muilu, aliejum. Pasieks juos ir 
122 religinio turinio iliustruotos 
knygelės, instrukcijų knygelės 
darželinukų mokytojoms, 132 
spalvavimo knygelės su 40 
dėžučių kre id in ių pieštukų. 
Taip pat buvo užprenumeruota 
„Skautų aido". „Ateities" ir 
„Laiškų l ie tuviams" žurnalų. 

Reikia t ikėt is , kad šventą 
Kūčių vakarą toli. Tėvynėje 
Lietuvoje, našlaičių veideliai 
švytės džiaugsmu, o šiapus 
Atlanto juos apdovanojusios ge
rosios širdys taip pat jaus dideli 
pasitenkinimą Prie šių kuklių 
pastangų jau prisidėjo daugiau 
nei 70 žmonių. Aušros Vartų 

skaučių tunto Kunig. Gražinos 
ir Kernavės tunto „Verpsčių" 
būreliai, atlikdami savo kalė
dini gerąjį darbelį, prisidėjo 
didesnėmis aukomis. Būtų gera, 
kad Panevėžio, savo gimtojo 
miesto, beglobius vaikučius 
prisimintų gausi nariais Pane
vėžiečių draugija ir kiekvienas,-
a, kurie norėtų tapti našlaitėlių 
„gerosiomis laumėmis". Šio 
būrelio jsisteigimas ir narių 
entuziazmas mažutėlių labui dar
buotis tebūna paskata kurtis 
naujiems būreliams globojant 
kitų vietovių našlaičius. 

Būsimas būrelio susirinkimas 
numatytas ateinančiu metų 
sausio 27 d. Apie jį bus skelbia
ma spaudoje. Bus tariamasi kuo 
pradžiugint i mažuosius šv. 
Velykų proga. Kviečiami visi, 
norintieji tapt i našlaičių ir 
senelių globėjais, susisiekti su 
būrelio vadove Julija Šauliene. 

sj 

BALZEKO M U Z I E J U S 
NEUŽMIRŠTA SAVO 

TALKININKŲ 

Kalėdų šventės yra dovanų, 
sveikinimų ir linkėjimų metas, 
kai vieni kitu neužmiršta ir 
prisimena. Ir Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus neužmiršo 
savo talkininkų, o jų yra gana 
gražus būrelis. Gruodžio 14 d. 
susikvietę savo bendradarbius 
ir talkininkus į Gintaro sale. 
kur vyko vaišės. Pasižiūrėjus į 
talkininkus, jų tarpe matėsi 
įvair ių generacijų žmonės. 
Muziejus ir yra ta srovė, į kurią 
visi susibėga. Cia a tema ir dir
ba ne vien tiktai lietuviai, bet 
ir ju draugai. Muziejus galbūt 
yra viena iš nedaugelio tokių 
vietų, kur ir kitataučiai yra 
įjungiami lietuviškam darbui. 
Ir kas būtų, jeigu jų nebūtų. Kas 
būtų iš mūsų visos lietuviškos 
veiklos, jeigu nebūtu savanorių 
ir talkininkų? Muziejus nėra 
vien tik sandėlis, bet jame 
vyks ta gyvas ku l tū r in i s 
gyvenimas. Rengiamos parodos, 
paskaitos, koncertai ir įvairūs 
kursai 

Artėjant Kalėdų šventėms 
vyko šiaudinukų pamokos. Kiek 
žinau. Chicaga ir yra šiau
dinukų g imt inė . Lietuvoje 
kaimuose iš šiaudų buvo daromi 
įvairūs papuošalai Bet tikrasis 
šiaudinukų menas, tokių, kaip 
mes žinome, buvo išvystytas 
Chicagoje. Čia labai dideli 
nuopelnai yra a.a. Juzės Dauž-
vardienės ir Balzeko muziejus 
prie to daug prisidėjo. Dabar net 
neįsivaizduojame lietuviškos 
eglutės be šiaudinukų. Reikia 
tikėtis ir linkėti, kad ir Lietuvo
je jų naudojimas plistų. 

Muziejuje vyksta ir lietuvių 
kalbos kursai tiems, kurie yra 
iš mišrių šeimų arba trečioji ir 
net ketvirtoji lietuvių karta. 
Lietuviškas pavasaris Lietuvo
je turi savo atgarsį ir išeivijoje. 
Pasaul io sus idomėj imas 
Lietuva pabudino daugelyje įau 

miegojusi lietuvi. Jaunimas 
didžiuojasi, kad jie yra lietuviai. 
Ir Balzeko muziejaus lankytojų 
skaičius padidėjo. Daugelis iš jų 
anksčiau apie lietuvius nieko 
net nežinojo. Čia muziejus ir 
atlieka Lietuvos ambasadoriaus 
pareigas. Taip pat jo reputacija 
ir Lietuvoje kyla ir didėja kon
t a k t a i . Be to, daugėja ir 
lankytojų iš Lietuvos. Yra labai 
svarbūs jo senųjų rastų, knygų 
ir periodikos r inkiniai . Jų 
tvarkymui vadovauja dr. D. 
Faijnhauzas, kuris yra žymus is
torikas. Balzeko muziejus gali 
didžiuotis, turėdamas jį savo 
tarpe. Labai svarbus muziejaus 
padalinys yra ir video skyrius, 
ku r nemačiusieji Lie tuvos 
ekrane gali ją pamatyti. 

Lietuviškos vaišės be kugelio 
neapsieina, tad ir jis buvo. Buvo 
apsieita be didelių kalbų. Trum
pu žodžiu pasveikino ir apie 
muziejaus darbus pakalbėjo 
pats muziejaus šeirnininkas ir jo 
steigėjas St. Balzekas. Vai 
Ramonis ir Stasė Semėnienė 
yra tie žmonės, kurie daug 
ratukų suka. Veteranai talki
ninkai buvo atžyjiėti garbės 
diplomais. H. Juknaitis, Clear-
ing Bank viceprez., įteikė čekį. 
Kiek prisimenu, pernai jis taip 
pat įteikė čekį. Kadangi muzie
juje darbas vyksta, tad vaišės il
gai netruko. Po vaišių, dar 
daugelis ėjo į galeriją, kur buvo 
lietuviškų kalėdinių atvirukų ir 
iš šiaudinukų padarytų pa
veikslų paroda. J . Zygas 

I 1991-SIUS SU 
LIETUVIŲ OPERA 

Greitai, labai greitai praskrie
jo 90-ji metai. Dienos vijo viena 
kitą pilnos įvykių ir nerimasties 
dėl neaiškaus rytojaus tiek 
pasaulinių įvykių arenoje, tiek 
ir mūsų dramatiškos įtampos 
pasiekusioje, savitam gyve
nimui pakilusioje Lietuvoje. 
Kokį rytojų atneš Lietuvai 91-ji, 
kokie nepritekliai ir sunkumai 
jos dar laukia ateityje, tebėra 
mūsų visų didysis rūpestis. 
Šiais mūsų kraštą slegiančiais 
rūpesčiais bei jų gyvenimo nuo
trupomis dalinsimės ir susi
rinkę praleisti kartu paskutines 
šių metų valandas 

Lietuvių opera jau daugelį 
metų Naujuosius Metus šauniai 
sutinka su savo svečiais ir 
rėmėjais Jaunimo centro didžio
joje salėje, šiais metais taip pat 
ji kviečia lietuvių visuomenę 
įsijungti į jos gražų nuolatinių 
dalyvių būrį ir nuotaikingai su
tikti Naujuosius Metus su 
Lietuvių Opera. 

Lietuvių operos valdyba 
stengiasi šiltai priimti savo 
mielus operos bičiulius, sudaryti 
jiems šiam vakarui jaukią bei 
šventišką aplinką. Bal iaus 
reikalus vėl, kaip jau nekartą 
anksčiau, valdybos pakviestas, 
tvarko solistas Vaclovas Mom
kus, talkinant Lietuvių operos 
nariams. Pas jį prašoma kreip
tis dėl rezervacijų bei informa
cijos. 

Prieš vakarienę svečių lauks 
gausus pasirinkimas kokteilių, 
o po to puiki vakariene šiai pro
gai papuoštoje salėje, kam nebus 
gailimą nei laiko, nei energijos. 
Be vakarienės, po vidurnakčio 
svečiai dar galės pasigardžiuo
ti p r i e šaun ia i paruoš to 
užkandžių stalo. Visa tai, o taip 
pat įskaitant šampaną, gėrimus 
bei vidurnakčio žėručius bei 
žvangučius Lietuvių opera 
pasiūlo savo mieliems operos 
bičiuliams už labai nominalią 
kainą. 

Dvylikai dūžių nuaidėjus, su
giedosime Tautos himną, ryžtin
giau ši vakarą, kaip bet kada ir. 
pakėlę šampano taurę, linkė
sime vieni kitiems laimės, 

Juoz. K. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Av*nu« 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! vak 
^eštad 9 \ r iki 1 vai d 


