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„Jos turi pasilikti 
federacijoje" 

Ar jėga pagrobtos valstybės priklauso Sovietams? 

Paryž ius . — Prancūzų žinių 
agentūra pranešė, jog sekmadie
nį Sovietų Užsienio reikalų 
ministerijos spaudos direktorius 
Gennadi Gerasimovas atmetė 
galimybę, kad Maskva panau
dotų karinę jėgą suvaldyti tau
tiniams sąjūdžiams Pabaltijo 
respublikose. 

Gerasimovas, ka lbėdamas 
apie Lietuvos Komunistų parti
jos sprendimą atsiskirti nuo 
Sovietų partijos ir panašų judė
jimą Latvijoje, pasakė, kad 
„respublikos gali gauti tikrą 
ekonominę nepriklausomybę ir 
daug politinės nepriklauso
mybės, bet turi pasilikti Sovietų 
federacijoje". 

O sekmadieni, kalbėdamas 
per NBC tinklą, Gerasimovas 
dar pareiškė: „kad Sovietų 
Sąjungos naujoji Frank Sinatros 
doktrina, leidžianti buvusiems 
Sovietų satelitams Rytų Euro
poje eiti savo keliu į politinį ir 
ekonominį pasikeitimą, sustoja 
prie Sovietų Sąjungos sienų". 
Pabal t i jo v a l s t y b ė s , j ėga 
prisijungtos, priklauso Sovietų 
Sąjungai, o Sovietų Sąjungos 
sienos negali būti keičiamos, pa
stebi agentūra. Pasigrobtos 
respublikos, kai buvo įvesta 
Raudonoji armija į Pabaltijo 
valstybes, tur i ir perestroikos 
laikais priklausyti Maskvai, 
nors jų amžių kul tūra yra va

karietiška ir nieko bendro netu
ri su rytų kultūra. 

Kad pasiliktų... 
Gerasimovas pasakė, jog So

vietų Sąjungos prezidentai savo 
vizito metu šį mėnesį Lietuvoje 
įtikins vietinius komunistus, 
kad respublikos interesams bus 
ge r iaus ia i p a t a r n a u t a , jei 
pasiliks Sovietų Sąjungoje. „Jei 
Gorbačiovui pavyks tai įrodyti, 
tada mes matysime pasikeitimų 
toje situacijoje. Jei ne, tai mes 
pažiūrėsime kas bus". „Aišku, 
mes nenaudosime jėgos, to 
nebus". 

Gerasimovas pats paaiškino, 
kaip suprasti pasakymą „Frank 
Sinatros doktrina" — tai So
vietų užsienio politikos aptari
mas po to, kai buvo atmesta 
Brežnevo doktrina, pagal kurią 
Maskva griežtai kontroliavo 
savo sąjungininkus Rytų Euro
poje, ten įvesdama savo kariuo
menę. „Taigi, dabar kiekvienas 
kraštas pats nuspręs, kuriuo 
keliu eiti", yra pasakęs Gera
simovas spalio mėnesĮ. Bet, kai 
sekmadienį buvo neatlaidžiai 
klausiamas pasisakyti „Meet 
the Press" programoje Pabaltijo 
nepr ik lausomybės sąjūdžių 
veiklos klausimu tuose kraš
tuose, Gerasimovas atsakė, kad 
„Frank Sinatros doktrina iki 
t a m tikro laipsnio sustoja prie 
Sovietų Sąjungos sienų". 

Šventinės prezidentų kalbos 
Maskva. — Prezidento Busho 

sveikinimas Sovietų Sąjungos 
pil iečiams buvo perduo tas 
Naujų metų proga per televiziją 
visame krašte, o prez. Gorba
čiovo Amerikoje. Abu preziden
tai pareiškė maną, kad šaltasis 
karas yra pasibaigęs ir tiki, kad 
galės dirbti daug artimiau, kad 
užtikrintų taiką bent šimtme
čiui. 

„Nėra žemėlapių, į kur mes 

[sakė atvykti į 
Kremlių 

Vilnius. Sausio 3. — SIA pra
neša, jog Lietuvos Komunistų 
partijos ir vyriausybės vadai yra 
iškviesti į Maskvą. Sąjūdžio 
agentūros pranešimu, tokia 
kelionė yra netikėta ir Algirdui 
Brazauskui nebuvo iš anksto 
žinoma. Bet Brazauskas neat-
rodęs susirūpinusiu, nors tuo 
klausimu nėra daugiau infor
macijų, kokiomis sąlygomis ir 
kiek tai užtruks. 

Sąjūdžio žiniomis, į Maskvą 
išvyko persitvarkiusios Lie
tuvos Komunistų partijos vado
vybės nariai — Algirdas Bra
zauskas, antrasis sekretorius 
Vladimiras Beriozovas, trečiasis 
sekretorius Jus tas Paleckis, 
sekre tor ius ekonomijos ir 
ekologijos reikalams Kęstutis 
Glaveckas. Taip pat kartu 
išvyko Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos prezidiumo prezi
dentas Vytautas Astrauskas, 
Ministerių tarybos pirmininkas 
Vytautas Sakalauskas. Komu
nistų parti jos biuro narys 
Romualdas Ozolas, kuris yra ir 
Sąjūdžio tarybos narys, Vil
niaus universiteto rektoriaus 
asistentas Rolandas Povilonis ir 
dar trys ar keturi kiti asmenys. 

Kai buvo gautas šis prane 
Šimas, minėti Lietuvos asmenys 
jau buvo išvykę j Maskvą. 

einame, kad sukurtume naują 
savo pasaulį", kalbėjo prez. 
Bushas. Jis ragino išvengti 
praeities karų, įtarinėjimų ir į 
naują šimtmetį žengti su taika, 
laisve ir pažanga. Bushas 
pavadino Gorbačiovą „geru 
partneriu taikoje" ir pažadėjo 
dirbti kartu, kad būtų panaikin
tos prekybos , inves tav imo 
užtvaros ir laisvai keičiamasi ne 
t ik gėrybėmis, bet ir idėjomis. 
Prez. Bushas taip pat užtikrino, 
kad „Vakarai nesiekia sau nau
dos iš nuostabių pasikeitimų 
Rytuose". 

Gorbač iovo žodis 
Savo pranešime per kabelio 

televiziją Amerikos gyvento
jams, Sovietų Sąjungos prezi
dentas pasakė, kad jis ir prez. 
Bushas sutarė pašalinti šaltąjį 
karą ir atsisakyti to, kas vestų 
į jį, „taip, kad 1990 ir kiti 
me ta i būtų a tv i r i t i k r a m 
bendradarbiavimui tarp mūsų". 
Sovietų vadas siūlė tolimesnį 
bendradarbiavimą 1990 me
ta i s , kad pasau l i s b ū t ų 
išlaisvintas nuo baimės ir nepa
sitikėjimo, nereikalingo apsi
ginklavimo, politinių nesusi
pratimų, kariškų doktrinų ir 
dirbtinių kliūčių tarp žmonių ir 
valstybių. 

Gorbačiovas dar pasakė , jog 
, j is tiki, kad pasaulinė kryptis 
į laisvę, demokratiją ir lygybę 
nebebus atšaukta". 

Prezidentai nekritikavo vie
nas kito, bet Gorbačiovas paste
bėjo, kad yra laukimo ir delsimo 
būsena, svyravimo, abejonių ir 
į tar imų buvimas , kas dar 
trukdo bendravimui. „Viso 
pasaulio padėtis mums prieš 
akis", sakė jis. „Tebūna laimė, 
laisvė ir geras gyvenimas. Ir 
būtų naivu, neatsakinga ir 
pavojinga visa tai nusviesti 
laukiant geresnės progos". 

Vatikanas negiria 
Amerikos 

Panama nori teist i Noriegą 

Lietuvos Komunistų vyriausybė aptaria Lietui - klausimus su Lietuvos Bažnyčios vadovybe. 
Šioje nuotraukoje matyti, kad pokalbis tęsiamas :• :x pasitarimų, išlydint aukštuosius dvasiškius. 
Kairėje — LKP pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas, Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius ir Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius, dešinėje, išėjus iš 
Aukščiausiosios tarybos rūmų. 

Lietuvos klausimas Valstybės 
departamente 

W a s h i n g t o n a s . — Sausio 2 
dienos reguliarioje spaudos kon
ferencijoje Valstybės departa
mente tarp reporterių ir depar
tamento atstovo Richard Bou-
cher buvo paliestas ir Lietuvos 
klausimas. 

Į CNN televizijos kores
pondento Ralph Begleiterio 
paklausimą, ar jam žinoma 
kad prez. Gorbačiovas vizituos 
Lietuvą ir ar j is gali pakomen
tuoti JAV pripažinimo statusą 
arba Lietuvos nepripažinimą 
kaip nepriklausomą vyriausybę 
Sovietų Sąjungos socialistinėms 
respublikoms. I tai jis atsakė, 
kad gau tas pranešimas, jog 
Gorbačiovas vizituos Lietuvą. 
Jis sakėsi neatsimenąs, kada tai 
būtų, bet manąs, kad labai grei
tai. „Mūsų politika tuo klau
simu nepasikeitė. Jūs žinote, 
kad m e s n e p r i p a ž į s t a m e 
Pabaltijo valstybių įjungimo ir 
kad mes palaikome jų taikias 
pastangas, kad galėtų patys 
apsispręsti". 

I antrąjį klausimą, ar JAV 
turi t am klausimui kokį nors 
būdą ar standartą, pagal kurį 
veiktų... jei JAV nepripažįsta 
Lietuvos Sovietų Sąjungos dali
mi, ta i tam t ikru atveju turėtų 
nuspręsti, kad Lietuvos reikalas 
yra kitoks. Ar yra koks standar
tas, kurį jūs galėtumėte pasa
kyti mums, kad mes galėtume 
jo laikytis, kaip JAV galvos tuo 
momentu, kai Lietuva taps 
nepriklausoma valstybe? I tai 
Valstybės departamento kalbė
tojas Richard Boucher atsakė, 
jog nėra padaryta jokių specia

lių nurodymų ar standarto tam 
reikalui. „Kaip aš sakiau, mes 
palaikome visas jų pastangas, 
visas jų taikineas pastangas 
kad padarytų patys savo apsis
prendimą". 

Kitas žurnali :as paklausė, 
jog Gorbačiovą • .nepritarė Lie
tuvos Komunistų partijos spren-
d imui pa ta ik in t i šeštąjį 
straipsnį, kad būtų atsisakyta 
partijos vadovaujančios roles 
respublikoje ar jis tai gali 
pakomentuoti9 Boucher atsakė, 
kad jis to negalįs padaryti. 

Šis pasikalbėjimas buvo 
girdėtas „Am rikos Balso" radi
jo programoje. 

Įvykiai Lietuvoje 
V i l n i u s . Sausio 3 d — 

Sąjūdžio informacijos agentūros 
atstovo Liongino Vasiliausko 
žiniomis, Muhailas Gorbačiovas 
vizituos Liet u ą sausio 11 ir 12 
dienomis. ..Amerikos Balsas" 
paskelbė, kai šią informaciją 
suteikęs Vasiliauskas pasakė, 
kad j i gauta iš Maskvos, bet 
atsisakė pasakyti šaltinius. Ši 
žinia taip pa: nepatvirtinta iš 
kitų šaltiniu 

Vasiliauskas pasakė , jog 
Lietuvos A SČiausioji taryba 
numato susrnkti sesijai sausio 
11 d. ir d-kutuoti peticijos 
klausimą re -rendumo reikalu, 
a r leist i v ie tų k a r i a m s 
balsuoti Lu- vos rinkimuose į 
parlamenta linkimai numaty
ti vasario 2 • d. Bet šis prane
šimas taip p nepatvirtintas iš 

. Jei Gorbačiovas 
etuvą tą pačią 
galėtų dalyvauti 
sČiausios tarybos 
r nėra buvę. Gor-
ai priešinosi prieš 
I Sovietų kareiviai 
suoti vietiniuose 

Lietuvių, latvių ir estu jaunimas 
bendroje kovoje u i savo kraštų 
nepriklausom vx> 

kitų šaltini 
vizituotų ' 
dieną, tai j 
Lietuvos A 
sesijoje, ko 
bačiovas tv 
nutarimą, k 
negalėtų r 
rinkimuos* 

Anksčia 
pranešta, k 
vyks sausi 
Ryšium su 
Sąjūdžio tai 
vusi sostir 
kuri pasitik 
planai buv< 
Sąjūdžio . 
Sąjūdžio " 
Aloyzas Sa 
nežinoma, 
įvyks, jei i? 
kelionė jr 

Vilniuje buvo 
\ Gorbačiovas at-
7 d., sekmadienį. 
;a data, Vilniaus 
ba buvo suplana-
e demonstraciją, 
. Sovietų vadą. Šie 
ranešti sausio 2 d. 
medyje. Vilniaus 
rybai vadovauja 
alas. Šiuo metu 
r šis susibūrimas 
ikrųjų Gorbačiovo 
nukelta. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Taiklūs šauliai, kurie tero
rizavo Rumunijos didžiuosius 
miestus po to, kai diktatorius 
pabėgo iš sostinės, buvo pasam
dyti teroristai iš Libijos, Irano 
ir kai kurie palestiniečiai. 

— Viet-Congo stiliaus tune
liai buvo išvesti Bukarešto gat
vių požemyje, kurie jungė prezi
dento Ceausescu rūmus, parti
jos būstinę ir Saugumo rūmus. 
kurių visuomenė visai nežinojo. 
Juose rasti gerai įrengti kam
bariai ir maisto sandėliai su 
šaldytuvais, kuriais naudojosi 
ištikimieji diktatoriaus parei
gūnai. 

— Berlyne Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog stali-
nistas E. Honeckeris buvo pa
šalintas iš pareigų, kai spalio 
mėnesį susikirto su Gorbačiovu, 
kai jis buvo atvykęs į Rytų Vo
kietiją. 

— Egiptas ir Sirija susitarė 
atnaujinti diplomatinius ryšius, 
kurių nebuvo 12 metų, kai prez. 
Sadatas pradėjo taikos pasita
rimus su Izraeliu. 

— Šveicarijos bankas Zu-
riche išmokėjo Filipinams 2,1 
•u i . dol. iš buvusio prezidento 
Marcos sąskaitos, kurie ten 
buvo nuo 1986 metų. 

— Čekoslovakijos naujasis 
parlamento pirmininkas Alek
sandras DubČekas gavo Europos 
parlamento 1989 metų Andrie
jaus Sacharovo vardo premiją už 
žmogaus teisių gynimą. 

— Goettingene maždaug 80 
neonacių žygiavo gatvėmis, 
nešdami prieš žydus nukreiptais 
šūkiais plakatus. 

— Valstybės departamento 
sekr James Bakeris UI pranešė 
Kongresui, kad galutinai nusis
tatyta sovietų šnipinėjimo apa 
ratais apstatytą ambasados dalį 
Maskvoje nugriauti. Naujos 
pastatymas kainuosiąs 500 mil. 
dol. 

— Kinijos Komunistų partijos 
generalinis sekretorius paskel
bė, jog visa ekonomija tur i būti 
centralizuota iš partijos centro 
ir n iekas negali d a r y t i 
sprendimų be Centro sutikimo 
ir eiti savo keliu. Jiang Zemin 
pasakė kalbą, kai jis buvo „pa
skirtas" vadovauti ir partijos 
karo reikalų komisijai. 

Panamos miestas . — AP 
žinių agentūra praneša, jog 
Panamos prezidentas G. Endara 
pasakė pirmadienį, kad gen. 
Noriega nenusipelnė prie
glaudos „Dievo namuose" ir 
ragino Vatikaną išduoti buvusį 
diktatorių. 

Prez. Endara sako, jog padėtis 
be išeities tarp JAV, Panamos 
ir Vatikano galėtų baigtis, jei 
Vatikanas ir popiežiaus nunci
jus „vieną kartą pasakytų 
visam laikui, kad Noriegai 
nepriklauso prieglauda Dievo 
namuose ir kad jis yra paprastai 
didžiausias nusikaltėlis ir tu
rėtų apleisti šventą vietą". 
Noriega nunciatūroje pasiprašė 
prieglobsčio Kūčių popietę. Pati 
Panama neturi saugios vietos, 
kurioje galėtų laikyti Noriegą, 
sako prez. Endara, tačiau jis 
norėtų, kad Noriega būtų teisia
mas Panamoje po to, kai 
Amerika nuteis generolą. Jis 
turėtų atsakyti už savo nusikal
timus Panamoje ir čia gintis, 
pasakė Naujų metų dieną po 
pamaldų Endara. „Bet šiuo 
metu mes to negalime padaryti, 
nes neturime savo teisinės 
sistemos". 

Panamos arkivyskupas Mar
cos McGrath pasakė, jog pats 
Noriega turi nuspręsti, ar jis 
paliks Vatikano diplomatinę 
misiją ir atsisakys azylio teisės. 
„Mes jo negalime prieš jo norą 
jį išvaryti pro dur i s , t a i 
nesiderina su Vatikano dvasia, 
jis gali iš čia pasitraukti savo 
noru", pasakė žurnalistams 
arkivyskupas. Bet jis pasakė ir 
tai, kad JAV galėtų suteikti 
Noriegai gerensį asmeninį 
saugumą ir bešališką teismą. 

Okupac inė jėga 

Gi Vatikano spaudos sekre
torius informavo reporterius, 
pavadindamas JAV „okupuota 
jėga. kuri šiuo atveju neturi 
teisės reikalauti, kad Noriega 
būtų išduotas jiems. Navarro-
Valls betgi pasakė, kad Noriega 
yra paragintas išvykti savo 
laisva valia. Tai buvo pirmas 
kartas, kai Vatikanas švelniai 
kritikavo Amerikos laikyseną 
Panamoje. Baltieji rūmai tuoj 
atsiliepė, a t sakydami , kad 
ryšiai su Bažnyčia nepablogėjo. 
„Vatikanas atlieka puikų dar
bą. Mes pa t enk in t i jo 
pastangomis ir mes tęsime 
toliau tas pastangas", kalbėjo 
spaudos sekr. Marlin Fitzwater. 
Bet kai žurnalistai paklausė 
Vatikano spaudos direktorių 
Navarro-Valls, o kaip Vatika 
nas žiūri į nunciatūros blokadą 
ir garsią roko muziką, atsakė, 
kad tai „labai rimtas dalykas ir 
tai yra prieš tarptaut in ius 
įs tatymus, nes įs i terpia į 
diplomatinę kitos valstybės 
veiklą". Tas Amerikos elgesys 
esąs „vaikiškas ir juokingas". 

Paskutinės žinios sako, jog 
Panamos vyriausybė nutarė pa
ruošti kaltinimus Noriegai už 
nužudymus ir kad Vatikanas iš
duotų jį teismui Panamoje. Iš 
Romos atvyko specialus Vati
kano atstovas tiems reikalams 
išrišti. Tačiau sprendimo dar 
nebuvo, nors Vatikano atstovas 
pasakęs, kad Vatikano nuncia
tūra yra akredituota Panamai, 
tad su ja ir tarsis, be ne su 
Amerika 

Kiti įvykiai 
Daugelį nustebino, kad 

Amerikos kariai apsupo Ni
karagvos ambasadoriaus Pana
moje rezidenciją ir ten padarė 
kratą. Amb. Antenor Ferrey 
pasakė, kad ten buvo ieškota 
ginklų dvi valandas. „Tai 
pažeidžia t e r i to r ia l in į ne
liečiamybės principą diploma
tinėms ambasadoms", pasakė 
jis. „Šiaurės Amerika turės už 
tai atsakyti". 

Nikaragvoje sandinistų prez. 
Ortega įsakė išvykti per 72 
valandas 20-čiai Amerikos 
diplomatų ir maždaug šimtui 
tarnautojų iš Nikaragvos. O 
Panamos ambasadoriaus na
muose rasti ginklai buvę pačių 
apsigynimui, paaiškino Nika
ragvos ambasadorius. 

Kitą dieną Amerikos vyriau
sybė atsiprašė už tai, pasi
aiškindama, jog nežinojo, kad 
tai buvo Nikaragvos ambasado
riaus rezidencija. 

Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja priėmė rezoliuciją 75 
balsais priš 20, kad Amerika 
išvežtų savo kariuomenę iš 
Panamos ir Amerikos karinį 
įsibrovimą į Panamą pavadino 
tarptautinių įstatymų pažei
dimu. 

Amerikos Katalikų Bažnyčios 
vyskupai pr i tarė Vat ikano 
laikysenai, kad priėmė Noriegą, 
nes tuo buvo sulaikytas žmonių 
kraujo praliejimas. Kardinolas 
Bernardinas išleido pareiškimą, 
kuriame sako. jog suteikimas 
laikinio diplomatinio azylio 
Noriegai dar nereiškia prita
rimo jo darbams. 

Amerikiečių kariai suėmė 
šešis Noriegos aukštuosius val
dininkus, kurie išėjo iš Vati
kano nunciatūros, įskaitant ir 
Noriegos asmeninį gydytoją ir 
vyriausiąjį jo ekonomistą, kurie 
buvo pabėgę kartu su juo. 

Kana las P a n a m o s žinioje 
Panamos kanalas pirmą kartą 

savo 75 metų istorijoje pirma
dienį perėjo Panamos vyriau
sybės žinion. Kanalo adminis
tratoriumi paskirtas Fernando 
Manfredo, 62 m. ekonomistas. 

Panamos prezidentas Endara 
pranešė žurnalistams, jog rei
ka l inga didelė f inansinė 
parama iš Amerikos ir tarp
tautinio banko. Iš Amerikos 
buvo nuvežta 50 mil. dol. reika
lingiausioms finansinėms ope
racijoms atlikti. 

Paskutinių žinių pranešimu. 
Panamoje vyksta intensyvūs 
pasitarimai ir laukiama paties 
gen. Noriegos apsisprendimo. 
Kuba yra sutikusi jį priimti. 
Prez. Bushas pakartojo savo nu
sistatymą, kad „narcoteroris-
tas" turi būti teisiamas Ameri
koje už narkotikų siuntimą į 
JAV. Tačiau Washingtone ke
liamas klausimas, ar būtinai 
reikia jj teisti Amerikoje. 

KALENDORIUS 

Sausio 4 dL: Titas. Benedikta. 
Arimantas. Arimante. 

Sausio 5 d.: Telesforas. Emi 
Uja. Vytautas. Vytaute, Gau 
dentas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:18. leidžiasi 4:32. 
Temperatūra dieną 37 l . nak

tį 23 1. 
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F L O R I D O S TREASURE 
COAST VYČIAI 

Po vasaros atostogų ir ke
lionių, Lietuvos Vyčių 153 
kuopos nariai sugrįžo į Floridą 
praleisti žiemos šalčius šiltame 
ir saulėtame klimate. Daugelis 
Čia j au įsikūrę nuolatiniam ap
sigyvenimui, kiti, dar dirban
tys, čia praleidžia žiemos atos
togas. 

Pirmas žiemos sezono susi
rinkimas įvyko gruodžio 10 d. 
St. Jude parapijos salėje, 
Jupiter mieste, po 12 vai. šv. 
Mišių. Kuopos pirm. K. Schei-
belhut malda pradėjo susirin
kimą. Pasveikinusi susirin
kusius, kurių buvo ar t i 20 
asmenų, kvietė vaišintis kalė
diniais skanumynais. Po vaišių 
vyko oficialioji susirinkimo 
dalis. Praėjusio susirinkimo 
protokolą skaitė sekr. Florencija 
Morris. Pranešimus pateikė visi 
valdybos nariai. Aptarti eina
mieji reikalai ir tolimesnė 
kuopos veikla. 

Naujų metų vaišės ruošiamos 
sausio 7 d. po 2 vai. lietuviškų 
Mišių Šv. Povilo (Kryžiaus) 
parapijos kavinėje. Laukiami 
visi vyčiai ir jų draugai. 

Sv . Kazimiero šventę 
minės ime kovo 4 dieną. 
Kviečiami vyčiai iš plačios 
apylinkės, atostogaujantys ir čia 
gyvenanti lietuviška bendruo
menė, dalyvauti šioje šventėje ir 
page rb t i šventąjį Lietuvos 
karalaitį Kazimierą. Smulkes
nes informacijas pateiksime 
„Draugo" skiltyse. 

Prof. dr. Jokūbas ir Loreta 
Stukai šventė savo 25 metų 
vedybų jubiliejų. Juodu atvyko 
iš New Jersey į savo žiemos 
rezidenciją Floridos Jupiter In-
let vietovėje. Čia brolis muz. 
Liudas Stukas Jupiter Hilton 
Inn viešbutyje surengė šeimos i 
a r t imųjų ir draugų balių. 
Jubiliatai , iš anksto nežinoję 
apie šį pagerbimą, buvo pa
sveikint i ir apdovanoti. L. 
Stukas, išėjęs į pensiją, persikėlė 
gyventi į Teąuesta, FL. 

N A U J A S 153 KUOPOS 
NARYS 

Muzikas Liudas S tukas , 
dirbęs New Jersey valstijoje, 
išėjęs į pensiją persikėlė gyventi 
į Tequesta, Floridą. Pasirinko 
šiltą, saulėtą Floridos klimatą 
praleisti užsitarnautą poilsį. 

Jaunystėje studijavęs muziką 

New Yorko universitete, savo 
visą gyvenimą pašventė muzi
kai, dainai, giesmei. Jo darbas 
šioje srityje yra šakotas ir 
įvairus. 

Ilgus metus mokytojavo New 
Jersey gimnazijoje. Kaip 
sol is tas da inavo radijo ir 
televizijos programose, lietuvių 
operoje Chicagoje, taip pat su 
keliomis operos trupėmis, New 
Jersey valstijoje. Buvo „Rūtos" 
ansamblio chormeisteriu, pir
muoju , ,Rūtos" ansambl io 
dirigentu, mergaičių kvarteto 
„Vilija" ir moterų seksteto 
„Žibuoklės" kūrėju bei vadovu. 
Sukompanavo daug dainų, šv. 
Mišių muziką Šv. Judo garbei. 
Jo sukurta šv. Mišių muzika 
buvo atlikta Lietuvos Krikš
čionybės 600 metų jubiliejaus 
iškilmėse New Jersey Sacred 
Heart katedroje, dalyvaujant 
150 choristų iš aplinkiniu para
pijų. Yra išleidęs daug 
plokštelių. 

Čia suminėta tik dalis muziko 
Liudo Stuko darbų muzikos 
pasaulyje. Dabar, savo naujuose 
namuose Tequestoje, prisėda 
prie fortepijono ir svečius malo
niai nuteikia gražiomis lietu
viškomis melodijomis. Paskuti
niu laiku vargonais groja Šv. 
Judo parapi jos bažnyčioje 
Jupi ter mieste. Nuoširdus, 
ke l in tos ka r tos Amerikos 
lietuvis, gražiomis lietuviškų 
giesmių melodijomis žavi vie
tos amerikiečius. 

Reikia tikėtis, kad muz. L. 
Stukas nesiilsės ant laurų, ku
riuos pasiekė savo gyvenime, 
bet gyvai įsijungs į lietuvišką 
veiklą Juno Beach lietuviškoje 
bendruomenėje, kurios kaimy
nystėje apsigyveno. 

Lietuvos Vyčių 153 kuopa 
džiaugiasi sulaukusi aktyvaus 
nario! 

; AKB 

CHICAGOS 24 VYČIU 
KUOPA 

Dėkui vyčiams ir svečiams, 
kurie praėjusiame Lietuvos Vy
čių visuotiniame suvažiavime 
prisidėjo prie svečių kambario 
pasisekimo. 24 Chicagos kuopos 
pirmininkas Pranas Jurgait is 
narių vardu dėkoja Detroito 102 
kuopos nariams Juozui Aukšti-
kalniui-Stark ir Jonui Stanie-
vich už parūpintą muziką. Ačiū 
Vincui ir Bernice Neberiezoms 
už tobulą maisto ir gaivinimų 
tiekimą. Šiame svečių kambary-

DETROITO ŽINIOS 
SVEČIAI IŠ LIETUVOS 

Sausio 14 d., sekmadienį, 
12:30 vai. Dievo apvaizdos 
parapijos salėje Lietuvių Fondas 
reng ia trijų menininkų iš 
Lietuvos koncertą. 

Operos solistas, Vilniaus kon 
servatorijos profesorius Vaclovas 
Daunoras atliks įvairių operų 
arijas, lietuvių kompozitorių 
k ū r i n i u s ir mūsų liaudies 
daina?. Jis yra, ne tik vienas iš 
žinomiausių lietuvių solistų, bet 
gilus patriotas, taurus lietuvis, 
stagnacijos laikais kelis kartus 
išvarytas iš Vilniaus teatro. 
Sąjūdžio Seimo narys, vienas iš 
trijų palydovų, lydėjusių lie
tuvišką trispalvę j Gedimino 
bokštą. 

Jo akompaniatorius pianistas 
Robertas Bekionis jau dirba su 
sol. V. Daunoru 17-ka metų ir 

Lietuvos Vyčių choras Chicagoje, vadovaujamas muz. F a u s t o Stro l ios . 

pa t s re i šk ias i kaip piano 
solistas. Šiame koncerte jis 
pasirodys kaip solistas, atlik
damas kelis muzikinius kūri
nius. 

Koncerte dalyvaus ir Vilniaus 
Jaunimo teatro aktorius Algir
das Grašys su plačiu ir linksmu 
dailiojo žodžio repertuaru. 

Koncerto rengėjas. Lietuvių 
Fondas, nuoširdžiai kviečia Det
roito, VVindsoro ir apylinkių 
l i e tuv ius a t s i l a n k y t i į šį 
koncertą, pasigrožėti Lietuvos 
menininkų aukštu lygiu ir 
paremti Lietuvių Fondą, taip 
gausiai remiantį įvairius lietu
viškus reikalus išeivijoje ir tė
vynėje. Vien tik 1989 metais 
Lietuvių Fondas paskyrė iš savo 
pelno 245,130 dol. ir ta i 
pa tenk ino vos 2 5 ^ visų 
prašymų. Rengėjai mielai jūsų 
lauks ir pavaišins svečius šiltais 
gėrimais ir saldumynais. 

V.P. 

je buvo praleista daug valandų 
dainuojant, šokant, bendrau
jant. Buvo progų susitikti su 
nariais iš visų JAV esančių 
kuopų. 

Mūsų kuopos jaunesniej i 
seime buvo pagerbti už tai, kad 
Dana ir Gailė Butts laimėjo ra
šinio konkurso premijas. Valio 
ir kitiems jauniesiems — Gabi
jai Astrauskaitei, Dovydui, An
driui ir Sarai Neberiezoms, Ni
nai. Natalijai ir Ronaldui Pada
lino. Sveikiname ir dėkojame 
Aušrai Padalino, kuri viešbu
tyje išnuomavo du kambarius ir 
visą dieną prižiūrėjo devynis 
jaunučius seimo metu. Tai 
.,1989 metų moteris". J i sakosi 
numetusi 10 svarų tą savait
galį... Aušra yra Vidurio Ame
rikos Vyčių apygardos trečioji 
vicepirmininkė. O Algirdui Bra
ziui ir jo vadovaujamam seimo 
rengimo komitetui dėkojame už 
gerai atliktą darbą. 

Liepos mėnesį įvykusioje 
iškyloje į arklių lenktynes 
dalyvavo net 132 24 kuopos 
nariai bei jų draugai. 

Juozapina Mankus yra mūsų 
kuopos naujoji finansų sek
retorė. 

Sveikiname seselę Rūta Simo-
navičiūtę, šventusią savo 50 
metų vienuoliško gyvenimo 
jubiliejų. Seselė Rūta yra Juozo 
Simon sesuo, ir į Šv. Kazimiero 
vienuoliją įstojo 1939 metų rug
pjūčio 13 dieną. 

Užuojautos Lelugas šeimai., 
mirus mūsų nariui, pirmajam 
vicepirm. Karoliui Lelugas. 
Linkime Rachel Jurgaitis kuo 
greičiau pasveikti po širdies 
operacijos. Jonas Paukštis šiek 
tiek atsigavo. 

24 kuopa yra užsakiusi Lie
tuvos Vyčių organizacijos 
emblema papuoštas, tautinės 
vėliavos spalvomis nuspalvin
tas, ..vėjo kojines". Tokios 
kojinės jau plevėsuoja Prancū
zijoje ir Lietuvoje. Taip pat 
turime ir Lietuvos vyčių „T-
shirts" (marškinėlius). Šias pre
kes galima užsisakyti pas Praną 
Jurgaitį. 5553 South Moody 
Avenue, Chicago, IL 60638 ar
ba jam paskambinant telefonu 
312-767 8952. 

Bitė 
CHICAGOS 112 KUOPA 

112 Lietuvos Vyčių kuopos 
veikla, po puikiai pasisekusio 
visuotinio suvažiavimo mūsų 
mieste, vėl grįžo įpraston 
tvarkon. 

Užuojautą reiškiame Juo-
zapinai. Petrui, ir Marijai 
Juzėnams, netekus dukters ir 
sesers Juditos; Harry Petraičiui 
mirus jo broliui; Butkų šeimai, 
mirus Vytui ir Vilkų šeimai, mi
rus Jonui. Te ilsisi ramybėje. 

Rugsėjo mėnesio susirinkime 
išklausėme eilę reportažų, 
įvyko ir rinkimai. I kuopos 
valdybą buvo išrinkti dvasios 
vadas kanauninkas V Zaka
rauskas, pirmininkas Alek
sandras Mockus, pirmasis vice

pirm. Juozas Brundza, antroji 
vicepirm. Eleonora Kasputienė, 
trečioji vicepirm. Mari ja 
Deksnis, protokolų sekretorė 
Dana Jurait is , susirašinėjimų 
sekretoriai Juozapina ir Petras 
Juzėnai, iždininkas Al Dagis, 
finansų sekr. Marvįa Juzėnaitė, 
patikėtiniai Lorraine Švelnis 
bei Albertas Cekanor, ir tvark
dariai Motiejus Vilutis bei Ed
vardas Pocius. 

Komitetų pirmininkais liko: 
lietuviškųjų reikalų — Rita 
Zakarkaitė, reklamos — Aldona 
Brazienė, socialinių reikalų — 
Julija Z a karkie r ritualų — 
Albertas Zakarka. ir padėkos — 
Estel le Rogers Fotografe 
paskirta Dolores Wainauskas, o 
korespondentu — A. Zakarka. 

112 kuopa suorganizavo šv. 
Mišias lapkričio mėn. 1 dieną 
Motinos Marijos Kaupaitės bea
tifikacijos intencija. Suzana 
Binkienė koordinavo šventės 
organizacinius reikalus. 

112 kuopa reiškia padėką 
visiems Lietuvos vyčiams ir jų 
draugams už pagalbą ir daly
vavimą 76 Lietuvos Vyčių 
visuotiniame suvažiavime. Šir
dingas ir vyriškas ačiū! 

Albertas Z a k a r k a 

LIETUVOS VYČIAI 
DAYTONE 

Plojame nariams ir jaunes
niesiems, kurie nebodami 
l ie taus , pakil ia n u o t a i k a 
dalyvavo metiniame Calvary 
kapinėse palaidotų Lietuvos 
Vyčių narių lankyme. Tą rytą 
Švento Kryžiaus bažnyčios 
altoriai buvo papuošti gėlėmis, 
prisiminti mūsų mi rus ius 
na r ius . Ačiū Mika lauskų 
šeimai — Jurgiui, Frizie ir 
Elenai — pasirūpinusiems daly
vius pavaišinti. Lietsargius lai
kydami, valgėm pyragaičius ir 
gėrėme kavą ir sultis. O Furst 
parūpino gražiąsias gėles. 

Sveikiname jaunąjį vytį Eric 
Geiger, kur is praėjus iame 
visuotiniame Lietuvos Vyčių 
seime Chicagoje laimėjo stipen
diją studijom tęsti. O Steve 
Keivel buvo vienas iš 47 JAV 
atletų, atstovavusių JAV-ėms 
Australijos devynių mylių 
bėgimo lenktynėse. Tiesiog 
kvapą atima jo pirmąją vietą 
laimėjusio laikas — 47,7 
minutės. 

Pranė Petkus seime buvo 
pagerbta Garbės na rys t ė s 
žymeniu. Sveikinimai! 

Užuojautos Pacovsky šeimai, 
neseniai praradusiai tėvą ir 
senelį Ladimer Pacovsky. 
Užuojautos Gečų šeimai, mirus 
motinai Julijai Gečienei. Lai 
juodu ilsisi Dievo ramybėje. 

Linkime Jonui Berczelly pa
sveikti. Daytono 96 kuopos 
nar ia i pr is imena jį savo 
maldose. 

Lapkričio 4 dieną Daytono 96 
kuopa, po vakarinių šv. Mišių 
parapijos salėje, išsirinko naują 
valdybą. Vakarienę susirinku-
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šiems paruošė Kotryna Praš-
mantas. Bare šeimininkavo Ele
na Mikalauskas ir I rena Gečas. 
Gruodžio 13 dieną įvyko metinis 
kalėdinis balius. Šiais metais 
šventėme Anticoli itališkame 
restorane. Rezervacijas tvarkė 
Fritzie ir Elena Mikalauskas. 

M a r y Agnės 
VEIKLI 103 K U O P A 

Rugsėjo mėnesio 103 Pro-
vidence miesto kuopos susi
rinkime veiklos pranešimus 
paįvairino ypatingo dėmesio 
vert i įvyksiančio Naujosios 
Anglijos Lietuvos vyčių apygar
dos suvažiavimo rengimo rei
k a l a i A tho l m i e s t e , bei 
ruošiamų šokių Lietuvių klube 
reikalai. Mūsų kuopos remiamo 
pastarojo renginio pelnas buvo 
pask i r tas „Peč iaus fondui" 
mūsų Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčiai. Kuopa suorganizavo 
kioską ir sunešė t r i s krepšius 
laimikių apygardos rengtam 
kultūriniam festivaliui, vyku
siam spalio mėnesį Worcester 
mieste. 

Spalio mėnesio susirinkime 
valdybos rinkimuose dalyvavo 
31 narys. 

Mūsų 103 kuopos „Šurum 
burum" šokiai Lietuvių klube 
pasisekė. Susir inkimo metu 
pelno čekį bažnyčios reikalams 
įteikėme klebonui kun. Kli-
manskiui. 

Kun. K l imansk i s paprašė 
mūsų kuopą pasvarstyti gali
mybes parapijos salei įgyti 
televizijos bei video aparatūrą, 
kad sekmadieniais , kavutės 
metu, būtų galima daryti pra
nešimus religinės bendruome
nės bei kultūros reikalais. Tai 
vėl pavyzdys, kaip mūsų kle
bonas padeda lietuvių ben
druomenei išsilaikyti. Vyčiai 
sutiko iš įvairių iždų sutelkti 
lėšas šiam reikalui. 

Sutvarkius einamus reikalus, 
prasidėjo rinkimai. Dabartinė 
valdyba perr inkta naujam ter
minui. Valdybą sudaro: pirmi
ninkė Birutė R. Stoškus, pir
masis vicepirm. Jonas Waleska. 
antrasis vicepirm. William J. 
P i a c e n t i n i . J r . , protokolų 
sekretorė Elena Guideczauskas, 
iždininkas A n t a n a s Gudec-
zauskas. susirašinėjimų sekr. 
Irena Walaska. finansų sekr. 
Elena Zielinski, patikėtiniai 
Petras Danisewich ir Jonas 
Jacknevich. Į komitetų pir
mininkus išrinkti: lietuviškųjų 
reikalų — William J. Piacen-
t i n i , J r . , r e n g i n i ų re ik . — 
Veronika Kiela, ku l tūr in ių 
reik. — E. Rū ta Krecioch, 
ritualų reik. — Elzbieta Ciuryla, 
socialinių reik. Irena Landanski 
(su pagelbininkėmis Milda Tras-
kauskas ir Elzbieta Tribuisis) o 
k o r e s p o n d e n t u i š r i n k t a s 
Viktoras G. Mathieu. 

Victor G. Mathieu 

Paskutinius keturius straips
nius iš anglų kalbos vertė 
A l e k s a n d r a s Paka ln išk is , J r . 

270 MIL . SUSISIEKIMUI P A V O J I N G A SANKRYŽA 

Chicagos miesto susisiekimo 
valdyba nusprendė išleisti 27 
mil. dol. pirkti naujiems autobu
sams ir traukinių vagonams. 
Nauji vagonai sudarys net 20% 
visų miesto vagonų. Jų bus 
nupirkta 256. 

NESUMOKĖJĘ MOKESČIU 

Nuo 1987 m. Chicagoje ir 
Cook apskrity yra susidaręs 
sąrašas net 6,100 namų, kurie 
parduodami už nesumokėtus 
mokesčius . Įvedama nauja 
tvarka, saugant nuo nesąži
ningumų šioje srityje. 

Daugiau kaip 500 susisiekimo 
nelaimių nuo 1976 m. yra įvy
kę Highland Parke prie susikir
timo tarp Clavey Rd. ir Edens 
Express Way. Gruodžio 2 d. ten 
buvo užmuštas Tracey Sargent, 
25 m. Pakaltinta kito susidūru-
sio automobilio vairuotoja. 

DR. VIJAY BAJAI. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
T * . (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road 
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DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598-8101 
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Dr. Tumaaonl© kaMnstą parama 
DR. S. LAL 
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Paskutinio dešimtmečio 

GAMTOSAUGOS 
KLIŪTYS 

Pradedant paskutinįjį šio 
šimtmečio dešimtmetį, matome 
ne tik staigiai ir dramatiškai be
sikeičiantį politini pasaulio 
veidą, bet visą eilę pasaulinių 
sąjūdžių, veikiančių tarptau 
tinėse plotmėje, kurių tikslai 
y ra pasauliniu mastu kelti 
etikos-moralinius rūpesčius i 
politinę areną, kaip pvz. žmo 
gaus teisių, pasaulio išmaiti-
nimo, įvairių gyvūnų išsaugo
jimo ir platesnės apimties ekolo
ginius rūpesčius. 

Vienas tokių yra Pasaulio 
Resursų Institutas VVashington, 
DC. Turintis 85 narius, šis in
st i tutas veda tyrinėjimus įvai
riais gamtos resursų klausimais 
ir stengiasi įtakoti įvairius poli
tinius bei pramoninius vienetus 
veikti, koordinuojant įvairių 
valstybių gamtosaugos pastan
gas tarptautiniu mastu. Šio 
instituto vicepirmininkė dr. 
Jessica Tuchman Mathews 
sako: „Kai šį institutą įkūrėme 
1982 metais, nebuvo jokio viešo 
susirūpinimo globaliniais gam
tos apsaugos klausimais. Jokia 
gamtos apsaugos organizacija 
neturėjo globalinės veiklos poli
tikos'". Bet, ji pasakoja, per 
paskutiniuosius dvejus metus 
įvyko „visa jūra" pasikeitimų. 
Jos supratimu, šie stambūs 
pasikeitimai iš dalies atsirado 
nuo gerokai paaugusio informa
cijos šiais klausimais paplitimo 
po visą pasaulį, o prie šio prisi
dėjo ir susirūpinimas dėl visos 
žemės temperatūros pakilimo, 
iššauktas paskutinių kelių va
sarų didelių karščių. 

Bet didžiausią poveikį turbūt 
turėjo kiti pasikeitimai tarp
tautinėje arenoje, nieko bendro 
neturintys su ekologija: atslū
gimas šaltojo karo tarp rytų ir 
vakarų, planai turėti suvienytą 
Europą 1992 m., JAV-ių tarp
tau t in io ekonominio stovio 
pasikeitimas nuo skolintojos į 
skolininkės stovį, pagaliau ir 
Lotynų Amerikos palaipsnis 
demokratėjimas. Pastarieji pasi
keitimai sukūrė sąlygas iš pa
grindu permąstyti ir perkurti 
visą globalinio bendravimo 
sistemą. 

Biochemike ir biofizike dr. 
Mathews mano, kad ateinantis 
dešimtmetis pasižymės įvairiau 
šiomis bendravimo naujovėmis, 
maždaug kaip buvo 1945-1955 
dešimtmety, kai dabar t inė 
pasaulinio-tarptautinio bendra
vimo sąranga buvo suformuota. 

O tų naujoviškų sampratų 
kuo skubiausiai reikia, kaip ji 
rašė praėjusį pavasari pasiro
džiusiame Foreign Affairs 
žurnalo numeryje, kuris dabar 
plačiai cituojamas įvairiose 
gamtos apsaugos organizacijose. 
„1990 dešimtmetis reikalaus 
perdefinuoti, kas yra nacionali
nis saugumas", ji rašė. Anot jos, 
dabart nė nacionalinio saugumo 
samprata, kuri rūpinasi apsi
gynimu nuo kitų tautų kėslų, 
pasikeis į naują, kuri rūpinsis 
apsaugoti kraštą nuo gamtos 
resursų-aplinkos sunaikinimo. 

Tuo tarpu turėsią įvykti kai 
kurie pagrindiniai pasikeitimai 
tarptautinių ryšių-bendravimo 
sistemoje. Po II-jo pasaulinio 
karo išsivysčiusios sistemos pa
grindinis tikslas ,.iš esmės buvo 
apriboti ir apvaldyti tarptau
tinius konfliktus". Šiandien yra 
reikalinga sistema, „kuri puo
selėtų bendradarbiavimą". 

Viename interviu ji pasakoja: 
„Ankstyvaisiais gamtosaugos 
sąjūdžio metais daug buvo 
pasiekta konfrontacijomis tarp 
aktyvistų ir didžiųjų įmonių. 
Dabar, šiam sąjūdžiui bręstant 
ir klausimams vis dažniau esant 
globalinės apimties, reikia nebe 
konfrontacijos, o bendradarbia
vimo — nevien tarp besigru
miančių grupių paskiruose 
kraštuose, bet ir tarp įvairių 

kraštų. O tai reikalaus stambių 
pasikeitimų, kas liečia pažiūras 
į kitas tautas — ypač amerikie
čiams Santykiavime tarp val
džios ir privataus sektoriaus", 
ji sako. „atrodo, kad sugebame 
galvoti tik konfrontacijos ter
minais Mums atrodo, kad tai 
yra natūralu. O reikia, kad 
gamtos apsaugos grupės steng
tųsi įtaigoti didžiąsias įmones 
pasidaryti ekologiniai sąmo
ningomis. Reikia įmones į 
veiklą įtraukti. Vienintelis bū
das išgauti pasikeitimą yra 
įmones įtraukti į kooperatinę 
veiklą". 

..Stipriausi argumentai šia 
linkme yra savųjų interesų 
argumentai. Beje, diskusijų pa
grindas yra platesnė morali-
nė-etinė atsakomybė .nepalikti 
mūsų planetos labiau nualintos 
ir mažiau pajėgios išlaikyti 
žmonių gyvenimo lygį pado
riame stovyje negu šiandien 
yra". 

Prakt iškai , tačiau, viešoji 
parama gamtosaugos klausi
mais remiasi ne tiek etikos ar 
moralės pagrindu, kiek sava
naudiškumo ir baimės — ypač 
dėl žmonių gyvenimo lygio. 
Todėl ir mūsų instituto visi ar
gumentai remiami tais pagrin
dais: ..Gali ir sau užsitikrinti 
geresnį gyvenimą, jei išmintin
gai naudosi gamtos resursus". 

„Viso pasaulio valdžios eikvo
ja savo valstybines lėšas, skatin
damos netikusį gamtos resursų 
vartojimą — miškų iškirtimą, 
per didelę žuvininkystę, žemės 
vartojimą, kuris palieka nebe-
atstatomą žemės eroziją — ir iš 
viso to tegauna tik mažą naudą!' 

Dr. Mathews vadovaujamas 
Pasaulio Resursų Institutas 
siūlo tokias gaires: Jokiu būdu 
nega l ima leisti gyventojų 
skaičiui pasiekti dabar planuo
jamo 14-kos bilijonų gyventojų 
skaičiaus. Net ir 12-ka bilijonų 
būtų per daug, ji rašo. Reikia 
ieškoti priemonių apvaldyti 
žemės gyventojų skaičiaus 
augimą, niekam nekenkiant". 

„Kalbėdama apie energiją", ji 
sako, „aš niekuomet nevartoju 
termino .konservacija', nes tada 
žmonės mano. kad reiks drebėti 
nuo šalčio tamsoje. Aš kalbu 
apie taupiai energiją varto
jančius resursus, nes galimos 
sutaupyti energijos kiekis yra 
daug didesnis, negu žmonės 
mano. Ypač amerikiečiams 
reikia parodyti, jog energijos 
taupymas neskurdina gyveni
mo, o jį turtina" 

„Nežiūrint to, kad anglių 
deginimo kuriamas .šiltnamio 
efektas' daug ką nuteikia bran
duolinės energijos naudai, aš 
manau, kad ir branduolinė 
energija neturi ateities. Per 
ateinantį dvidešimtmetį saulės 
energija nukonkuruos bran
duolinę, tiek centrinėse elektros 
jėgainėse, tiek ir elektros gamy
boje, išskiriant iš vandens van
denilį. (Šiuo klausimu su ja 
nesutinka JAV valdžios energe
t ikos planuotojai, kur ie 
neįjungė saulės į 2000-jų metų 
energijos šaltinius.) 

Mathews rekomenduoja ga
zoliną apdėti 1 dol. už galioną 
mokesčiu, kas turėtų dvigubą 
poveikį: atpratintų žmones nuo 
to brangaus kuro ir skatintų pi
gesnių energijos resursų atra
dimą ir įvedimą rinkon. Tačiau, 
sunkiausia bus politikierius 
įtikinti tokius taksus įvesti. 

Dr. Mathews nuomone, „kuo 
daugiau studijuoju šį klausimą, 
juo man darosi aiškiau, kad pa
grindinės kliūtys ekologijos ap
saugai yra ne ekonominės ir ne 
technologinės, o politinės ir 
tad", ji sako, „esu optimistiškai 
nusiteikus, nes aišku, jog kai tik 
panorėsime, galėsime apriboti 
savosios planetos žalojimą". 

a.g. 

M 

l Lietuvos atgimimo sąjūdį 
aktyviai įsijungė ir Lietuvos 
moterys. Priespaudos sąlygomis 
bet kokia artimo meilės organi
zuota veikla buvo griežtai drau
džiama. Viskas buvo komunis
tų kontroliuojama, o visa tai . 
kas priminė tikrą žmoniškumą 
ir krikščionišką meilę, buvo 
persekiojama. 

Todėl, kai tik atsirado galimy
bė organizuotis laisvai, moterys 
Lietuvoje, nieko nelaukdamos, 
įkūrė katalikišką moterų sam
būrį „Caritas". Tai yra grynai 
moterų — katalikių organiza
cija, kuri jau turi gerai paruoštą 
savo veiklos programą. Progra
mos bendroje dalyje yra nusaky
tas šios organizacijos t ikslas: 
„Vadovau jan t i s K a t a l i k ų 
Bažnyčios doktrina, ka r tu su 
visais kurti tikrosiomis verty
bėmis b e s i r ū p i n a n č i ą 
visuomenę". 

Sambūrio praktiškos veiklos 
pagrindas yra tiesa ir meilė. Sie
kimo būdas nusakomas šūkiu: 
„Kilti ir kelti". Ta i yra pačioms 
tobulėti, giliau įsijaučiant į žmo
gaus (vyro ir moters) pašaukimų 
didybę bei jo laimės pilnatvę 
amžinybėn , s k a t i n t i v i s u s 
žmones tobulėti ir padėti klys
tantiems bei nelaimingiesiems 
surasti tikrąją gyvenimo pras
mę ir laimę. 

„Cari tas" gina žmogaus pri
gimtines teises, kelia jo pareigas 
ir ugdo dvasingumą, laiky
d a m a s i s bei s k a t i n d a m a s 
laikytis moralinių ir dorinių 
re ika lav imų. Žmogaus pri
gimties, kultūros ir religijos 
vienybę jis laiko visos pažangos 
pagrindu. 

„Caritas" narės darbuojasi 
visose žmogaus gyvenimą ge
rinančiose srityse, j au t r ia i ir 
kūrybiška i a t s i l i epdamos į 
vargą, nelaimes, materialinus ir 
dvasinius poreikius. 

Bendriems ir specialiems tiks
lams siekti sambūris „Caritas", 
pasiskirstęs į a tski ras sekcijas, 
numato vykdyti toliau išvar
dintus darbus. 

Šeimų skyrius 

Šeima yra visuomenės ir tau
tos šaknys. Kokia šeima, tokia 
ir tauta. 

Todėl „Car i tas" t i r ia esamą 
šeimos padė t į , ope ra tyv i a i 
padeda šeimoms šal in t i jas 
ištikusias bėdas, nelaimes. 

„Caritas" stengiasi pirmiau
sia suformuoti visuomenėje 

KATALIKIŠKAS 
MOTERŲ SAMBŪRIS 

Cari tas" Lietuvoje ir jo programa 

KUN. R. REPŠYS MIC 

t e i s i n g ą požiūrį ^eimos 
gyvenimą. 

Jaunimui ir jaunavedžiams 
organizuoja kursus n paskaitas 
apie šeimos šventumą, jos 
pašaukimo didybę bei atsa
komybę, psichologines ir eko
n o m i n e s laimingos šeimos 
kūrimosi sąlygas. 

Iškelia vaikų teises ir pareigų 
reikšmę. Aiškina kiekvieno 
žmogaus, ta igi ir vaiko asmens 
ver tę . Kel ia klausimą, kad 
negimusios gyvybės žudymas — 
nusikal t imas Dievui, tautai ir 
žmogui , ža l ingas motinos 
sveikatai, šeimos dorai ir visuo
menės tvirtumui. Siekia, kad 
visuomenė ir vyriausybė netole
ruotų abortų. Propaguoja vaikų 
dorinio ir religinio auklėjimo 
vertę bei reikšmę 

Mot inys tės iškėlimas 

Kel ia i r ugdo motinystės 
šventumo supratimą visuome
nėje. Ugdo vyrų atsakomybę 
šeimai. Akcentuoja tikrąjį mo
te rs didingumą, palaiko bei 
ugdo Tautoje pagarbą motinai, 
gausiai šeimai ir moteriai, sto
vinčiai tautos doros sargyboje. 

Čia prisimintinas Vydūno 
posakis: „Kokia moteris, tokia 
ir tauta". Padeda vienišoms mo
tinoms, stengiasi suburti iširu
sias šeimas. 

Mergaitėms padeda pasiruoš
ti būsimam šeimos gyvenimui — 
n a m ų ruošos , nnmų ūkio 
ved imo . šeimos biudžeto 
tvarkymo ir šeimos gyvenimo 
puoselėjimo mene Tam tikslui 
steigia ir veda specialias mer
gaičių mokyklas?** 

Žmogaus auk lė j imas 

„Car i tas" auklėjimo klau
simus sprendžia visame krikš
čioniškosios doktrinos platume, 
kur is apima prigimties bei 
kul tūros ir religijos sritis, t.y. 
visa. kas teisinga, dora. kilnu ir 
gražu. 

„Caritas" skatina blaivumą ir 
skaistumą, aiškina santuoki 
nės doros ir skaistaus gyvenimo 
reikalingumą ir grožį. Paskai
tomis, pokalbiais aiškina lie
tuviško dorovingumo ištakas ir 
krikščioniška dorovingumo 
reikalą šių d ienų gyvenimui. 
Ypač atkreip dėmesį į visų 
žmonių pagarba ir pagalbą kū

dikio laukiančiai motinai ir 
kūdikiui gimus. 

Aiškina pirmųjų vaiko gyve
nimo metų svarbą jo toli
mesniam asmenybės vystymui
si. Siekia, kad maži vaikai būtų 
auklėjami šeimoje kuo ilgiau. 
Ypač skatina jaunimą tapti 
pilnavertėmis asmenybėmis. To 
siekia paskaitomis, steigia jau
nimo klubus, jaunimo vaka
rones ir kt. Padeda šeimoms ir 
mokyklai kurti bendrą ir vie
ningą auklėjimo sistemą. 

Skatina šeimose palaikyti 
senas ir kurti naujas, kilnias 
šeimos tradicijas; steigia pri
vačias mokyklas. Rūpinasi pa
ruošti auklėtojų, vadų ir bendra
darbių, kurie padėtų šeimoms ir 
jaunimui atitaisyti padarytas 
baisias lietuviško komunizmo 
žaizdas. Visuomenę, ypač jau 
nimą supažindina su žmogaus 
gyvenimo paskirčių, pašaukimų 
įvairumu ir jų tolygiu ver
tinimu. Per spaudą, radiją, tele
viziją ir kt. komunikacijos 
pr iemones aiškina apie 
pašaukimus šeimai; dvasinį 
luomą ir kt. būdus tarnauti 
žmonėms. 

Tau tos sąmoningumo 
ugdymas 

„Caritas" savo programoje pa
brėžia sunkią tautos padėtį: 
sunaikintos šeimos ir kaimo 
bendruomenės, suardyta para
pijos bendrija, paneigta Tautos 
dvasia, iškreipta žmogaus vertė; 
daugiausia liko tik beatodairiš
kas malonumų siekimas, kova 
už būvį, pelno vaikymasis bet 
kokia kaina, žmonių susveti
mėjimas. 

Šioms negerovėms atitaisyti 
„Caritas" planuoja veikti viso
mis priemonėmis: gaivina tau
tos dvasią, stengiasi atkurti pa
rapijoje gyvą, krikščionišką 
gyvenimą. Gaivina meilę 
tėviškei, tėvų ir prosenelių tra
dicijoms, paminklams. Padeda 
atkurti blaivias religines, tau
tines, šeimos ir bendravimo tra
dicijas. Skatina grąžinti į tautos 
gyvenimą dainas, giesmes, liau
dies žaidimus, talkas, jaunimo 
susibūrimus, o taip pat stengia
si pačios ir skatina kitus per
duoti j aun imui didvyriško 
lietuvių tautos praeities pali
kimą. Rūpinasi puoselėt i 
gimtąją kalbą, iškelti ir saugoti 
jos grožį, skambumą, turtin
gumą. 

..Draugo" kultūrinio priedo redaktorė Ausi a 1. uleviėuiu- aptaria 
Bindokienės knyga ..Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje' 

Nuotr. -I. Tamulaičio 

Žmonių va rgo lengvinimas 

Padedant vargstantiems, ne
užmirština, kad žmogus yra 
skirtas ne tik laikinam, bet 
amžinajam gyvenimui. Todėl re
miant ir globojant vargo ištik
tuosius, būtina jiems padėti 
įprasminti savo gyvenimą, kad 
kančios jų nesužlugdytu, bet 
taurintų ir brandintų. 

Todėl „Caritas" narės dirba 
čia šiose srityse: 

Ieško žmonių, kurie paimtu 
našlaičius auklėti šeimose. 

Dirba invalidų vaikų 
namuose, bei ieško šiam darbui 
tinkamų žmonių, teikia dvasinę 
ir moralinę paramą. 

Rūpinasi ligonių padėtimi, jų 
slaugymu, stengiasi kelti viešu
mon tuos klausimus, kurie lie
čia gailestingumą ligoniams. 

įsijungia į kovą prieš gir
tuoklystę ir narkomaniją . 
Propaguoja blaivų gyvenimo 
būdą. platindamos spaudą tais 
klausimais. Buria buvusius li
gonius į būrelius, teikia jiems 
visokeropą pagalbą. Kovoja su 
prostitucija, ska t ina nepa
kantumą pornografijai įvai
riomis formomis. Stengiasi pozi 
tyviai kovoti dorinimo srityse. 
Globoja ir padeda kaliniams, 
rūpinasi išbėgusiais į laisvę. 

ypač moterims ir mergaitėms, 
steigia jiems globos įstaigas. 

Senelių globa, pagalba vieni
šiems ir apleistiems žmonėms — 
taip pat yra svarbi . .Caritas" 
veiklos sritis. 

„Cari tas" moterų sambūrio 
užmojai yra labai platūs. Lie
tuvos aktyvios moterys, jau po
grindžio sąlygomis stengėsi pa
dėti žmonėms, patekusiems į 
vargą. Ir persekiojamos KGB. 
jos globojo jaunimą, vaikus, 
rėme šeimas. Be tos slaptos 
veiklos mes šiandien neturė 
tume iš ko suburti Skautų, Atei
tininkų ir kitų jaunimo or
ganizacijų. Jeigu Lietuvos at
gimime ypač matome daug 
aktyvaus jaunimo, tai visų pir
ma yra nuopelnas kilnių mo
tinų, močiučių, dorų tėvų, kurie 
savo pasiaukojimu ir malda sau
gojo šeimos tradicijas, gynė savo 
vaikų tikėjimą nuo bedievybės, 
būrėsi savo parapijose apie veik
lesnius kunigus, kad visi su 
Dievo pagalba galėtų atsispirti 
komunistiniam terorui, nužmo
ginimo pas tangoms, :. au tos 
genocidui Štai dabar atsiveria 
galimybes organizuotis viešai. 
..Prieš organizuotą savimeilę 
turime priešpastatyti organi
zuotą meile"' pal. Jurgio Ma
tulaičio žodžiais tar iant . 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S R Ū T E N I S 

R o m a n a s 

Kaip aitvarai mes nešim 
Viltim ryžtinga ir drąsia 
Kovų laukus krauju apla: 
Gyva dar Lietuvos dvasu; 

Tai buvo tryliktoji birželio. Diena pasitaikė k; 
Artimiausieji Antano Tarulio bičiuliai jau iš ar 
buvom sutarę pasveikinti mūsų atsiskyrėlį. 

J is — viengungis, be šeimos, metais anks< 
mus Amerikon atvykęs, laimingai įsitaisęs pas' 
darbe, susitaupęs pinigu ir net įsigijęs mažus na" 
kiek nuošaliau miesto. 

Jo namelis stūksojo tarp dviejų beržų ir keli'. 
Bičiulį užgriuvom šešiese. Antaną radom pasir 

Kažin koks sentimentas jį rišo su šia 
neužmirštamais prisiminimais. Todėl nenuosta: 
jis mūsų laukė. Mes — mokslo dienų draugai. I' 
kartų iškentėję ir išgyvenę t a s pačias problem ; 
torijas. 

Ant stalo buvo išdėlioti stiklai ir lėkštės 1 
niame kav inuke kvepėjo kava . Kampe 
staliukas, o ant jo didelis vazonas. Jo vešlūs lap 
paties Antano mums iškeptą pyragą. Už va. 
sopulingai parimęs, medžio drožinėlis. 

Pradėdamas vaišes, Antanas nukėlė nuo 
vazoną, drožinėlį ir, s ta tydamas juos kamp 
žemės, šypsodamasis ta rė : — Tu čia pabūk, Di»' 
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vietos trūksta... 
Šypterėjom. Matėm, kaip virpėjo vazono lapai, o 

drožinėlio, kurį išdrožė nežinomas kaimo meistras, 
akys smigo į mus ir lyg sakė: 

„Iki pat šiai dienai aš privalau įrodinėti kas esu. 
Jūs nekviečiat manęs į pokylį, lyg aš būčiau jūsų prie
šas. Jūs šalinate mane, o rašte pasakyta, kad ir aš bu
vau mėgiamas ir kviečiamas į vaišes". 

Tą pačią minutę, kai mes. tarytum girdėjom ta 
nusiskundimą, Antanas atsargiai pakėlė drožinėlį. Visi 
matėm, kaip virpėjo jo rankos, krutėjo apatinė lūpa ir 
trūkčiojo įtempti žandikauliai. Pagaliau jo veidas 
nušvito, lyg pajaunėjo ir žvilgterėjęs į mus tarė: 

— Čia būk. Dievuli.. Juk ir tu mėgsti kompanija. 
Pakelkim ,Už visų sveikatą' - šūktelėjo iškėlęs stiklelį. 
Visiems išlenkus vėl tarė: 

— Jei šiame gyvenime prasikaltau, sakau atvirai, 
tai šiandien — Dievą iš viešnagės pašalindamas. 

„Ramybė su jumis. Jūs atlaidžios širdies, kaip ir 
aš. Ir yra, sakau aš jums, palaimintas,kurio gailestinga 
širdis. Ir tas yra bičiulis, kuris ir mane kviečia į savo 
namus" — vėl kažin kas kalbėjo. „Patikėkit, be manęs 
niekados nepraeina jūsų gyvenimo valanda". 

Antanas išklausęs pamokymo, čia pat atsake: 
— Mes viską iš gyvenimo pasiryžę išbraukti. O aš, 

kaip matėt, pasinaudodamas tylos pertrauka, ryžausi 
išbrauktus daiktus susigrąžinti. Tas drožinelts, kaip 
niekam nereikalingas daiktas, painiojosi visur. Dabar, 
patys matot, visi sutelpam. Tos vinim perkaltos rankos 
ir kojos — andai, nežinomam dievdirbiui ašarą spau 
dė... O mes? Atitrūkę... Nuvytę... Nepaisom nieko. Pato
gumų tik ieškom. Tokių drožinėlių buvo pilnos kaimo 
pakelės... Argi tai Dievas? Dievas nematomas ir 
nepasiekiamas Ir ko gi suklupdavome prie šito? Kam 
visus savo vargus jam išpasakodavom? Kam9 Ja Bū 
davo. Palengvėja... Laisviau pasidaro... Mačiau, kad ir 

jūs tai pajutot... O taip. taip... Žinau - palengvėja... 
Jūs gi visi atlaidžios širdies. Už tai nebūsite bau
džiami... Patikėkite man. 

Antanas taip kalbėdamas dėbčiojo j mus, bet at
sakymo nesulaukė Visi jo atidžiai klausėsi ir kurstė 
vis daugiau kalbėti. O kai jis įsisiūbavo - nebenutilo 
iki vėlyvos nakties. 

Finis setnestn 
Lengvutės snaigės sukaliodamosis krito žemėn 

Universiteto salės langai tvisko akinant mm šviesom. 
Švytravo šokančiųjų siluetai Vaikščiojau šaligatviu ir 
laukiau Jolandos. Taip buvom susitarė Kuo ilgiau 
laukiau, tuo tas susitarimas man vis įtartinesnis atro
dė. Koks gi tikslas jai klampot per sniegą vienai, o man 
trepsėt vietoje ir laukti?.. 

Jos dar vis nesimatė. Supykęs smukau vidun. Nusi
metęs paltą. įėjau didžiojon salėn. 

Ji buvo papuošta girliandomis ir įvairiaspalvė
mis lemputėmis. Didžiules sales viduryje šoko. o pa
sieniuose, prie staliukų sus»-dv. gurkšnojo alų. Atsisė
dau ir aš. 

Kiek tolėliau nuo manės sedejo mano kurso kole
ga. Jis, kaip man atrodė, savo mintyse perstatinėjo 
pasauli, kuriame visi šoksim ir visiems bus smagu. 

Mane kažkas gunde jį sutrukdyti ir prisėdau tuščiai 
paplepėti. Pasirodo, mudviejų mintys sutapo Jis pats 
atėjo. 

Tai buvo Algirdas Žolele. Žaliukas. Tvirtai sudėtas. 
Didelėm kudlom. Vanago nosini /.valus — pasakyčiau 
poniškas. Reprezentuoti tinkamas Netoks kaip aš. 
Smulkutis. Trumpas Neimponuojantis. Kokią gi aš 
rolę galėčiau suvaidinti? Gal jokios, o gal ir galėčiau 
piemeniu pabūti.. 

'Bus daugiau* 

. 
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PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 

Jau praėjo maždaug pusantrų metų 
nuo Pasaulio Lietuvių Centro įsteigimo. 
Per tą laiką PLC pasiekė daug. Bet dar 
daugiau liko pasiekti. Šiandien norime 
plačiau papasakoti apie Centro veiklą. 
Taip pat kreipiamės į jus su prašymu 
remti naująjį lietuvybės židinį. 

Koks Pasaulio Lietuvių Cantro tikslas? 
Paprastas. Toks. kaip ir visų mūsų — lietuvybės 
išlaikymas. 

Kaip PLC padeda siekti šio tikslo? 
Pritraukia visus lietuvius, kokiame pasaulio krašte jie 
begyventų, skatina Amerikoje gimusią jaunąją kartą 
nepamiršti protėvių papročių, mums visiems brangios 
lietuvių kalbos. Ir štai pavyzdys: „Žiburėlio" vaikų 
darželio ir Maironio lituanistinės mokyklos dalyvių 
skaičius gerokai išaugo, šioms įstaigoms persikėlus į 
Centro patalpas. J PLC veiklą yra įsijungę daug jaunų 
šeimų. Dabar čia darniai triūsia kelios kartos — prade
dant ..Žiburėlio" mažyliais, baigiant žilagalviais 
seneliais Visi čia sutaria ir kartu sudaro gražią 
lietuvišką šeimyną. 

Ar naujasis Centras atitinka dabarties ir ateities 
reikalavimus? 
Be abejonės, taip. Tai didžiulės 126,000 kv pėdų 
patalpos su 15 akrų žemės, kur yra galimybių 
įvairiapusei veiklai, čia yra pobūvių ir sporto salės, 
moderniai įrengta virtuvė, koplyčia, patalpos vyresnio 
amžiaus žmonėms susirinkti, pakanka vietos organi
zacijų būstinėms, posėdžių kambariams, archyvams, 
repeticijoms ir t.t. Centras tinkamas ir įvairiems 
lauko renginiams — gegužinėms, sporto šventėms, 
varžyboms 

Kas atsitiktų, Jei (apsaugok mus, Viešpatie) tektų 
PLC likviduoti? 
Visi Centro nariai yra jo savininkai, ir tik jie turėtų teisę 
spręsti, kuriai pelno negaunančiai lietuvių organizaci
jai būtų skirti jų suaukoti pinigai. 

Kokie ryšiai PLC sieja su bažnyčia ir Čikagos 
arkivyskupija? 
Lietuvių Bendruomenės Lemonto bažnytinis komitetas 
čia kasdien laiko Mišias ir apskritai daug prisideda prie 
Centro išlaikymo Jau galima pranešti džiugią žinią, Kad 
PLC leista įsteigti visas teises turinčią Lietuvių misiją, 
suteikiant jai palaimintojo Jurgio Matulaičio vardą. 
Kviečiami VISI.kam reikia krikštynų, vedybų ar laidotuvių 
(daugiau vedybų ir krikštynų) 

Kaip sekasi išlaikyti toki dideli pastatą? 
Jau įrodyta, kad Centras išsilaiko iš kasdienės veiklos. 
Jo išlaikymas kas mėnesį kainuoja apie 8,000 dolerių. 
Patalpų panaudojimas („Žiburėlio" vaikų darželis, 
Maironio lituanistinė mokykla, pokylių ir sporto salės, 
butai ir t.t.) praturtina Centrą maždaug 8,000 dolerių 
kiekvieną mėnesį. Kas mėnesį Centras moka po 6500 
dolerių paskolai išmokėti (mortgageinterest). Vadinasi, 
jei greičiau išmokėtume paskolą, galėtume kalnus 
nuversti — skirti juos mūsų lietuviškiems reikalams, 
susibuvimams, patalpų remontui ir t.t. 

Kiek pinigų surinkta ir kiek dar liko surinkti 
pastato pirkimo skolai Išmokėti? 
Nuo 1988 metų balandžio mėnesio iki šios dienos 
suaukota daugiau negu 540,000 dolerių. Liko surinkti 
tik 360,000 dolerių. JŪSŲ PARAMA DABAR YPAČ 
REIKŠMINGA. SIŲSKITE AUKAS. TAPKITE NARIAIS. 

Ko Centras pasiekė per 20 mėnesių? 
4,000,000 dolerių vertės patalpos nupirktos tik už 
1,000,000 dolerių. Iš ,,Lito" gauta dar 200,000 dolerių 
nuolaida (cash discount), kadangi už pastatą buvo 
sumokėta iki 1988 metų gruodžio 31 dienos. (Vadinasi, 
Pasaulio Lietuvių Centras tekainavo 800,000 dolerių). 
Iš Lietuvių federalinės kredito unijos „Kasa" gauta 
600.000 dolerių paskola. Taip sutaupyti jau minėti 
200,000 dolerių (amžinai liksime dėkingi ..Kasai"!). 
Esame atleisti nuo nuosavybės (real estate) ir par
davimo (sales tax) mokesčių. 

Pertvarkytos kai kurios patalpos: padidinta pobūvių salė 
(dabar ten telpa 450 žmonių), įrengta Meno galerija, sut
varkyta sporto salė, butai pritaikyti pagyvenusio 
amžiaus žmonėms įsikurti, sutvarkytos klasės ir ten 
įkraustyti Maironio lituanistinė mokykla bei „Žiburėlio" 
vaikų darželis. Pagarsėjo PLC renginiai (ka> kurie ir 
tradiciniais spėjo tapti): 
Pavasario puota. 
Rudens pokylis, 
Derliaus šventė, 
Naujųjų Metų sutikimo vakarai (į šių metų balių jau prieš 
mėnesį visos vietos buvo užsakytos), 
Madų paroda, 
Gegužinės, 
Pietūs sekmadieniais. 
Mokslo ir meno simpoziumas. 

Kaip vyksta „condomlnlums" statyba? 
Ji turėtų būti baigta iki 1990 metų vasaros, šiuo metu 
iš 17 numatomų butų 13 jau rezervuota 

Ar numatoma PLC plėsti lietuviškų organizacijų 
veiklą? 
Nemaža jų jau įsikūrė pas mus ir sėkmingai plečia savo 
darbo barus, kai kurios žada greitu laiku įsikurti. Visas 
kitas maloniai kviečiame pas save. Lietuviškos 
organizacijos Centre visada laukiamos. 

Tiek mes jau sėkmingai nukeliavome. O kad mūsų 
kelias į ateitį būtų lygesnis, priklauso nuo kiekvieno iš 
mūsų. Jūsų auka (duota dabar) padės centrui sumažinti 
pirkimo skolą. AUKOKITE. SKOLINKITE. Pasikalbėkite 
su savo artimaisiais. Nereikia snausti ir laukti, kad kiti 
išlaikytų lietuvybę išeivijoje. Juk tik mes patys galime 
išsaugoti mums brangų tautos paveldėjimą. Pasaulio 
Lietuvių Centras padės mums pasiekti šį tikslą. 
REMKITE NAUJĄJJ LIETUVYBĖS ŽIDINį! 

TAIP, PRITARIU PASAUUO UETUVIŲ CENTRO STEIGIMUI IR KAD 
REIKIA REMTI IR SUMOKĖTI UŽ NAUJĄJĮ LIETUVYBĖS ŽIDINĮ IR 
TAPSIU ŠIANDIEN PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO NARIU. 

Pavardė, Vardas. 

Adresas 

PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRAS 
LEMONT. IL 

AUKA: Parašas 

$25,000 Fundatorius 
$10,000 Mecenatas 
$ 5,000 Garbės rėmėjas 
$ 2,000 Rėmėjas 
$ 1,000 Steigėjas 
$ 200 Narys 
$ Aukotojas 

Norėčiau savo 

dabar kas mėnesį. 

auką išmokėti taip: 

kas savaitę 

AUKAS SIŲSTI: 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 
511 E. I27th Street 
Lemont. IL 60439 

SKAMBINKITE 1-708-257-8787 

Kviečiame visą lietuvių vi
suomenę ir organizacijas 
naudotis PLC patalpomis. 
Jų yra išnuomojimui ir pir
kimui („condominiums"). 

SALĖS 
Vestuvėms, Pobūviams, 

Repeticijoms, Šokiams ir t.t. 

BUTAI 
Didesni ir mažesni (dabar 11 

žmonių jau laukia eilėje). 

CONDOMINIUMS 
Iš 17 dar liko neparduoti tik 4. 

Planuojama 1990 metų 
vasarą 

baigti jų statybą. 

SUSIRINKIMŲ KAMBARIAI 
[vairaus dydžio 

RAŠTINĖS 
Profesiniams, verslo ar 

organizacijų 
reikalams 

SANDĖLIAI 
[vairaus dydžio saugiai 

daiktams pasidėti. 

SPORTO SALĖS 
Krepšiniui, tinkliniui ar kitiems 

užsiėmimams. 

MENO GALERIJA 
[vairioms parodoms rengti. 
Atidaryta lapkričio mėnesį. 

PASAUUO UETUVIŲ CENTRAS 
SKIRTAS VISIEMS UETUVIAMS. 

KAINOS PRIEINAMOS, 
SĄLYGOS PALANKIOS. 

SKAMBINKITE TELEFONU: 
(708) 2578787 

Pasaulio Lietuvių Cantro 
valdyba 

CLASSIFIED GUIDE 
DĖMESIO! Nuo lapkričio 11 d , skambindami Į Chicagos priemiesčius, 
vartokite ,»re* cotie" (708). 

REAL ESTATE 

H M A S KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI a- PARDUOTI 
NAMĄ meste • priemiesčiuose Sąž.-
n.iga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BE---BACE REAL'ORS 

INCOME TAX - INSURANCe 
6529 S KEDZiE 

778-2233 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime Dei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

Parduodamas 3 mieg. kamb. 
namas St. Bedės parapijoje, arti 86 
g-vės; šoninis įvažiavimas, įrengtas 
rūsys. Skambinkite: 

Pro-Realty. (312) 776-7100. 

Ontui£ KMIEOK REALTORS 
'ryy 7922 s. PuUski Rd. 
£ \ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. Ii 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

HELP WANTED 

Ieškoma sekretorė klebonijos 
raštinės darbui, pradedant sausio 15 
d. Turi mokėti anglų ir lietuvių kalbas 
ir būti šiek tiek susipažinusi su 
kompiuteriu. Kreiptis: kun. 
Puchenski, tel. (312) 523-1402. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-S996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61M 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.nohte būti 
Rimo Stankaus Klientais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ava. 
Chlc«flO. IL S0629 

Tel. 436-7878 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui1 

Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
ML3 kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine (Staiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chlcego, IL 60829 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

s«aTEro 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode. Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, ( 
šventę. Kadrilis ir polka, 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ĄŽUOLŲ RANDAi. Sibiran tremtinės atsiminimai. 
Antanina Garmutė. 127 psl $6.00 

AMŽINO {ŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių atsi
minimai. 303 psl $10.00 
ATLAIDAI — LITHUANIAN PILGRIMAGES. 

Loyola University Press. 186 psl $25.00 
ŠEŠTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIM

POZIUMAS. 521 psl $10.00 
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. Al. 

Merkelis. 416 psl $15.00 
KRYŽKELĖS, radijo prakalbos Į Lietuvą 

1986-1988 m. Bronys Raila. 480 psl. . . . $10.00 
GIRIOS AIDAS, liet. mišk. išeivių vardynas. 335 

psl $10.00 
MANO DIEVE VIS ARClAU PRIE TAVĘS, 

prakalbų religinėmis temomis rinkinys. L. 
Tulaba 364 psl $10.00 

AŠ KVIEČIU JUS Marija kalba Medjugorje Red. 
Kęst Trimakas 207 psl $8.00 

ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. A Rubšys. 
75 psl $5.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 



A.A. KUN. ANTANAS 
GRIGAITIS PAŠAUKTAS 

AMŽINYBĖN 
Lietuvoje buvo, anot poeto 

žodžių, tamsu ir juoda, nes tai 
buvo 1901 metai, galiojo Rusi
jos caro valdžios įsakymas, 
draudžiąs lietuvišką spaudą 
lotynų raidėmis. Tačiau lietu
viai, ypač gyveną art i sienos su 
Prūsija, gaudavo tos spaudos iš 
Tilžės, žinoma, su nemažais 
sunkumais ir rizikuodami būti 
žiauriai nubausti. Tų metų 
rugsėjo 22 d. Vadžgirio pa
rapijoje netoli Jurbarko ūki
ninkų šeimoje gimė berniukas. 
Per krikštą jis gavo Antano 
vardą. Berniuko tėvas slaptai, 
o draudimą panaikinus, viešai 
skaitė ir rėmė l ie tuvišką 
spaudą. J is mokė ir augantį 
Antanuką skaityti ir rašyti. 

Pirmasis didysis karas sukliu
dė Antanui mokytis, bet Lietu
vai tapus laisva, tėvai leido 
jam mokytis Jurbarko ir Rasei
nių gimnazijose. Vykdydamas 
tėvų valią ir pats turėdamas pa
linkimą, Antanas apsisprendė 
tapti kunigu. Buvo priimtas į 
Kauno kunigų seminariją 1924 
m., 1927 m. ją baigė. Nedels
damas tęsė mokslą-studijas 
Teologijos filosofijos fakultete 
Lietuvos, o nuo 1930 m. Vytau
to Didžiojo universitete Kaune. 
1931 m. birželio 30 d. buvo 
įšventintas kunigu. 

Naujai kunigu įšventintąjį 
Antaną paskyrė vikaru pir
miausiai į Deltuvos parapiją, 
vėliau į Jurbarką. 1939 m. jis 
jau klebonavo Vertimų parapi
joje, kuri buvo sudaryta prieš 
keliolika metų iš atskirų kitų 
parapijų dalių. Vertimai buvo 
arti Klaipėdos krašto su Lietu
va sienos ir netoli nuo jo gim
tinės. Kun. Antanas čia kle
bonavo ligi 1944 m. rudens. 
Sienos su Vokietija artumas pir
mojo bolševikmečio metu statė 
kun. Antaną dažnai į pavojų, 
nes klebonijoje sustodavo norin
tieji pabėgti į Vokietiją per čia 
pat esančią sieną. Jis nė vienam 

. neatsakė pagalbos. 
Antrojo pasaulinio karo pabai

goje, frontui artėjant. Vertimų 

SIAURINA PAGALBĄ 
DIDŽIOSE NELAIMĖSE 

Chicagos universiteto ligoninė 
jau nuo 1988 m. uždarė savo 
greitosios pagalbos skyrių 
vadinamiems „trauma" — sun
kiai sužeis t iems, didelės 
pagalbos reikalingiems. Dabar 
Michael Reese ligoninė ir medi
cinos skyrius paskelbė, kad nuo 
vasario 17 d. uždaro savo 
„trauma" skyrių. Dabar tik 
Christ ligoninė pietvakariuose 
liks vienintelė tiems sunkiems 
greitosios pagalbos atvejams. 

gyvento ja i buvo p r ive r s t i 
evakuotis. Kun. Antanas atsi
dūrė Vokietijoje ir apsigyveno 
Augsburgo vyskupijoje, kur 
aptarnavo ten atsidūrusius lie
tuv ius . 1945-1950 m. buvo 
Memmingeno-Fliegerhursto lie
tuvių stovyklos kapelionu. 

1950 m. vasarą jis atvyko į 
JAV, buvo priimtas Albany. 
N.Y., vyskupo ir daugiau kaip 
17 metų dirbo sielovados darbą 
įvairiose parapijose. Išėjęs pen
sijon apsigyveno prie Šv. Kazi
miero lietuviškos parapijos 
Amsterdame, N.Y., kur 1981 m. 
iškilmingai atšventė savo 80 
metų gyvenimo sukaktį. Prieš 
kelerius metus kun. Antanas 
persikėlė į Putnamą ir apsi
gyveno Matulaičio namuose, 
g a u d a m a s pilną globą. Jo 
sveikata pamažu menkėjo, nors 
jis daug nesiskundė ir vedė 
plačią korespondenciją su gimi
nėmis Lietuvoje ir savo pažįs
tamais. Š.m. gruodžio 18 d. mir
t is nutraukė kun. Antano žemės 
kelionę. 

Velionis buvo išvežtas į Ams
terdamą laidotuvėms. Gruodžio 
21 d. l ie tuvių parapi jos 
bažnyčioje Albany vyskupas ir 
l i e t u v i ų išeivių v y s k u p a s 
Paulius Baltakis su daugiau 
kaip 20 kunigų koncelebravo šv. 
Mišias už mirusį. Kunigų tarpe 
buvo 5 lietuviai kunigai, o lie
tuviškos kilmės kunigų buvo ir 
d a u g i a u . Pre l . V y t a u t a s 
Balčiūnas ir kun. Rapolas Kra
sauskas buvo nuvykę iš Put-
namo ir buvo šv. Mišių konce-
lebrantai . Po Mišių velionį 
palaidojo vietos kapinėse, kur 
j is turėjo paruošęs sau vietą dar 
gyvendamas. 

Lietuvoje būdamas, kunigas 
Antanas Grigaitis buvo veiklus 

A. A. kun. Antanas Grigaitis 

kataiiškiškose organizacijose, 
buvo taip pat mokyklų kape
lionu jo aptarnaujamų parapijų 
ribose. J is mėgo vaikus ir 
jaunimą, o jie mėgdavo su juo 
b e n d r a u t i . J is turėjo 
pa t r auk lumo ir bičiulystės 
dvasią, susitinkantieji su juo 
lengvai tapdavo jo draugais, 
buvo vaišingas. J is reiškėsi 
visur lietuviu patriotu. Buvo lie
tuvių kunigu vienybės narys. 

Gyvendamas Putname, nors 
aktyviai negalėjo prisidėti, bet 
gausiai finansiškai rėmė lie
tuv i škų organizaci jų ir 
institucijų veiklą, kaip LB, 
Altos, Miko, Balfo, Alkos archy
vo ir kitų. 

Putnamiečiai ir daug lietuvių 
kitur pasigendame mielo kun. 
Antano, jau amžinybėn iškelia
vusio, prašome Aukščiausiojo 
suteikti jam amžiną ramybę. 
Visiems mirusiojo giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

J u o z a s K r i a u č i ū n a s 

A.tA. 
KAZIUI JUKNELIUI 

mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai RASAI JUK-
NELYTEI ir sūnui VYTUI su šeima re iškiame gilią 
užuojautą. 

Melrose Parko Lietuvių Klubas 

A.tA. 
KAZIUI JUKNELIUI 

mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai RASAI JUKNE-
LYTEI ir sūnui VYTUI su šeima reiškiame gilią užuo
jautą. 

LB Melrose Parko Apylinkė 

KONCERTAS 

Vaclovas Daunoras 
Vilniaus Operos solistas 

Robartas Baklonis 
Pianistas 

Algirdas Grasys 
Vilniaus Jaunimo 
Teatro aktorius 

Čikagoj* — sausio 7 d. 
Detroite — sausio 14 d. 

Los Angelėje — sausio 21 d. 

Rengia — Lietuvių Fondas 

A.tA. 
STASĖ MATVEKIENĖ 

Gyveno Livor.ia. Michigan. 
Mirė 1990 m. sausio 1 d., sulaukusi 64 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Šiaulių apskrityje, Papilės valsč.. 

Šiaudinės kairr.t Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dide.iame nuliūdime dukra Rita ir žentas Edmun

das Kaspučiai, anūkai Algytis, Vytukas, Linukas; sūnus 
Rimas ir marti Vilija Matvekai, dukra Alma Matvekaitė; 
seserys Magdute Kumslienė su šeima ir Verutė Stapučaitienė 
Lietuvoje. 

Velionė buvo daugelio organizacijų renginių talkininkė 
ir šeimininkė. 

Kūnas pašarvotas trečiadieni, sausio 3 d. nuo 6 iki 9 v.v. 
ir ketvirtadieni, sausio 4 d. nuo 12 iki 9 v.v.R. G. & G. R. Har 
ris koplyčioje. 15451 Farmington Rd., Livonia, Mich. 
Rožančius ketvirtadienį, sausio 4 d. 7:30 v.v. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 5 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje 10 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Holy Sepulchre kapines. 

Nuoširdžia; Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros, sūnus, seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Yolanda Zaparackienė. Tel. (313) 
554-1275. 

Mylimai Žmonai. Motinai, Močiutei 

A.tA. 
ELENAI JUŠKIENEI 

mirus , jos vyrą ALFONSĄ JUŠKĄ, sūnus ALGĮ, 
GINTARĄ, LINĄ ir jų seimas nuoširdžiai užjaučiame 
i r k a r t u liūdime. 

Algirdas ir Julija Nakai 
Erna ir Antanas Zaikauskai 
Emilija ir Davis Poulikai, 
Onutė ir Juozas Peleckiai 

A.tA. 
KAZIMIERUI JUKNELIUI 

mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai RASAI, sūnui VY
TAUTUI su še ima bei visiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojauta ir kar tu l iūdime. 

Jonas ir Albina Savickai 
Krikšto sūnus Jonas ir Onutė Savickai 
Regina ir Adomas Didžbaliai 
Irena ir Rimas Karaliūnai 

A.tA. 
APOLONIJAI TIRVIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, jos vyrui KAZIMIERUI, sese
riai V. KOŽUKAUSKArrEI, sūnui ALGIUI su šeima 
ir kitiems giminėms re iškiame gilią užuojautą. 

Vanda ir Petras Žolynai 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. sausio mėn. 4 d. 

mirus, h 

A.tA. 
PRANUI URBUČIUI 

:dime ir širdingai užjaučiame žmoną NINĄ, 
dukrą RITĄ KILIENE su šeima, marčią ELIZA-
BETHs šeima bei kitus gimines ir artimuosius. 

Ina ir Jonas Kasiai 

l Amž vją Tėviškę išėjus 

A.tA. 
PRANUI URBUČIUI 

jo tooną ANTANINĄ, dukrą RŪTĄ su žentu 
POVU.: , anūkes GINĄ ir DIANĄ bei jų šeimas nuo
širdžia užjaučiame ir drauge liūdime. 

Asta ir Vaclovas 
Vida ir Gediminas 
Rytas ir Irena ir Vydas 

• 

A.tA. 
PETRAS SKĖRYS 

Gyveno Chicagoje, Westlawn apylinkėje. 
Mirė 1989 m. gruodžio 30 d.. 2:15 vai. p.p.. sulaukęs 74 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje. Rumbonių kaime. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kazimiera Zi 

linskaitė, brolis Simas su šeima ir mirusių brolių vaikai su 
šeimomis bei daug kitų giminių Lietuvoje; brolis Antanas su 
šeima Woodstock, CT. pusbrolis Antanas Žusinas su šeima 
Pittsburgh, PA; a.a. pusbrolio Prano žmona Alesė Žusinienė 
su vaikais Pittsburgh. PA; daug giminių Scranton. PA. 
Kanadoje ir Venecueloje; taip pat krikšto sūnus dr. Jonas 
Mažeika Chicagoje. 

Dzūkų draugijai. Lietuvių Fondui ir kitoms lietuviškoms 
organizacijoms. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienj. sausio 4 d. ir penktadieni, 
sausio 5 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marquette koplyčioje. 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, sausio 6 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks 9:30 v. ryto gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimine, draugus ir pažįs 
tarnus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, broliai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. (312)476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S I R S Ū N U S 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest H w y . - Tel. (708) 974-4410 

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

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - (708) 652-1003 

Sally Donald M., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

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

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIKMIESOIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

. ' 
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x A. a. Antanas Jonu t i s , 
buvusios ilgametės „Draugo" 
skelbimų skyriaus vedėjos, Ste
fanijos Jonut ienės , dabar 
išėjusios į pensiją, vyras staigiai 
mirė savo namuose netoli 
„Draugo" . Apie laidotuves 
smulkiau bus pranešta vėliau. 

x O k t a v o s orkestras , atvy
kęs iš Vilniaus, sėkmingai 
debiutavo New Yorko Kultūros 
Židinyje surengtame Naujųjų 
metų sutikime. Muz. Mindaugo 
Tamoš iūno vadovaujamas 
orkestras ir solistai sausio 27, 
28, 29 d. koncertuos Jaunimo 
centre, Margučio rengiamuose 
koncertuose. 

x Gediminas ir Gražina Sa-
kevič ia i švenčių proga pa
aukojo Tautos fondui 10,000 dol. 
Džiaugdamiesi pagerėjimais ne
galime užrniršti, kad Lietuva te
bėra okupuota ir tebevargi
nama svetimųjų įstatymais ir 
suvaržymais. Visos aukos Tau
tos fondui eina okupuotos Lie
tuvos laisvinimo reikalams. 

x L i e t u v i ų Operos J a u 
nimo cen t ro salėje ir Daina
vos ansamblio Jaunimo centro 
kavinėje Naujų Metų sutikimas 
praėjo su dideliu pasisekimu 
gruodžio 31 d. naktį. Kaip 
kasmet, buvo susirinkę nariai 
su Šeimomis ir svečiais. Salę ir 
kavinę visiškai užpildė. 

x Lietuvių Bendruomenė 
yra pasiryžusi surinkti atgims
tančiai Lietuvai aukų iki pusės 
milijono ir ten paskelbti auko
tojus ir aukas. Būtų gera, kad 
dabar jau aukotų, kas gali ir 
kiek gali, šiam reikalui. 

x P r a t ę sė prenumeratą ir 
pridėjo po 10 dol. aukų: P. Briz-
gys, M. Ancerys, A. Pliskaitis, 
Alfonse Tumas, M. Slaby, Sofi
ja Vakselis, Petras Peteris, J. 
Dobrovolskis, Adam Banys, M. 
Kizis, H. žibąs, G. Jezukaitienė, 
Liudas Kriaučiūnas, M. Trakis. 
E. Žebrauskas, P. Lanys, M. 
Aukštuolis, Stasys Ramonas. J. 
P. Laukaitis. Visiem tariame 
ačiū. 

x P e t r a s Čelkis iš Chicago, 
111., Lietuvių operos choro narys, 
veteranas, Stasys Misiūnas, 
Bervvyn, 111., Saulutė Melof, 
S t a n d a r d . Conn., Maria 
Noreikienė, Oak Lawn, 111., Vy
tau tas Girnius, Chicago, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Dr. Algis Paul ius , Elgin, 
111., Vladas Stropus, Chicago, 
111., A. Natusevičius, Southfield. 
Mich.. A. Tumosa, Chicago, 111., 
Sofija Ląstas, Grand Rapids, 
Mich.. Ann Keraminas, Rock-
ford. 111., atsiuntė po 20 dol. 
auką ir kartu grąžino laimėjimų 
šakneles. Labai dėkojame. 

x Vac lovas ir Eugeni ja 
Dzenkauskai , Daytona Beach 
Shores, Fla.. Kris. Eigelienė, 
Chicago. Ui., Regina Jukne
vičius. Arlington Hts., 111.. Salo
mėja Smaižys. Hot Springs. 
Ark., Vytas A. Vilčiauskas, Ros-
well, N. M., kiekvienas atsiuntė 
po 20 dol. auką ir grąžino 
laimėjimų šakneles. Labai 
dėkojame. 

x Lietuvos tau t inės muzi
k o s ansamblio „Vilnius" kon 
certai sausio 13-14 d. Jaunimo 
centre. Numeruoti bilietai gau
nami Patria parduotuvėje ar
b a paštu: New Opera Co. 
P.O. Box 438553, Chicago, DL, 
60643. Bilietų kainos 15 ir 10 
dol 

(sk> 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės i Mutual Federal Savings. 
2212 \Vest Cermak Road - Tel. 

' VI 7 7747. 
(sk» 

x Kard ino lo Mar t in i , Mila
no Italijoje arkivyskupo, ir 
patriarcho Aleksij, Leningrado 
a rk ivyskupo , k u r i e pirmi
ninkavo pereitais metais vyku
sioje tarpbažnytinėje krikščio
nių konferencijoje Šveicarijoje, 
nuotrauka yra įdėta Italijos 
žurnale ,,Religione" papuošta 
juostomis, kuriose įrašyta „Lie
tuva". 

x Lemonto Kata l ikų Misija 
yra paskelbta „New VVorld", 
Chicagos arkivyskupijos laik
raštyje. Kun. Leonas Zaremba. 
SJ. kartu esant provincijolui 
kun. Antanui Saulaičiui, SJ, 
kard. J. Bernardino patvirtintas 
misijos vadovu. Jis galės ap
tarnaut i visus Lemonto ir apy
linkės lietuvius. 

x L ie tuvos t a u t i n ė s muzi
kos ansambl i s „Vilnius" su 
visa krūva meistriškai valdomų 
lietuvių liaudies instrumentų, 
visu glebiu darnių, smagių ir iš
raiškos kupinų mūsų liaudies ir 
tautinių dainų bei šmaikštaus 
žodžio humoreskomis iš Lie
tuvos atvyksta pas mus ir 
koncertuos Chicagoje, Cle-
velande, Rochesteryje. Bostone, 
Hartforde. Toronte, Hamiltone 
ir kituose šio kontinento mies
tuose. 

x Beverly Sho re s Lietuvių 
k lubas , Ind„ švenčių proga 
atsiuntė „Draugui" 50 dol. auką 
ir palinkėjo geros sėkmės per 
visus 1990 metus . Malonu 
paminėti, kad klubas kiek-
v i ene r i a i s me ta i s remia 
lietuvišką spaudą, Vliką, Bend
ruomenę ir Altą. J au 3 metai 
kaip klubui sėkmingai vado
vauja sol. Jonas Vaznelis, jam 
talkina darbšti valdyba, kurią 
sudaro Irena Jonynienė, Dana 
Noreikienė, Leonas Nekus ir 
Meilutė Rulienė. 

x Li thuanian of Venezuela 
Society. Chicago. 111., Kalėdų 

švenčių ir Naujųjų metų proga 
įteikė „Draugui" 20 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Irena Radys, Chicago. 111.. 
Ramute Bergstrom, N. Miami. 
F la . . J Lap inskas , Eas t 
Chicago, 111., Alfonsas 
Pevor iunas , Port Colborne, 
Kanada. Lena Blankus, Chica
go. 111.. Veron ika Kiznis. 
Rockford. 111., B. Buika. Three 
Oaks. Mich., V. Aukštinaitis. 
Ft. Lauderdale. Fla., grąžin
dami laimėjimų šakneles, kiek
vienas paaukojo po 15 dol. La
bai dėkojame. 

x A n t a n a s Mažiulis. So. 
Boston, Mass.. kultūrininkas, 
Andrew ir Emilija Markuliai, 
Chicago, 111.. A. Tamošiūnas, 
Cicero, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka Labai 
dėkojame. 

x I^>s Angeles, C A sol. Vac
lovo D a u n o r o , pianisto Rober 
to Bekionio ir akt. Algirdo Gra 
šio koncertas bus sausio 21 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 1 
vai. p.p. Bilietus į koncertą 
galima įsigyti pas Liet. Fondo 
Įga l io t ine . Vio le tą G e d 
g a u d i e n ę , tel. 805-259-0258. 
Pnaukoje 100 dol. Lietuvių Fon
du; gauna 2 svečio bilietus. 

(sk) 
N Lietuvos keliauninkų dė

mesiui . Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Acmfloto ar kitų linijų 
skrydžiui j Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus j kitus 
miestu:- - lėktuvais, trauki
niais ar autobusais - skambin
kite \ Htm Ycrfco kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

„Draugo" renginių komitetas rengiasi koncer tui balandžio 1 d. Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Iš kairės sėdi: J. Dockienė M Marcinkienė, J '.vaškienė ir D. Kurauskienė; stovi: M. Remiene. 
J. Levickas, kun. P. Cibulskis. S. Paulionier,- K. Dočkus. U. Balskiene ir S. Piemenė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMO IŠLAIDOMS 
SUMAŽINTI 

Savaitę atostogų 2 asmenims 
Marco saloje Floridoje, paauko
jo Irena ir Albertas Kereliai, 
laimėjo Peters Realty — Petras 
Abromaitis, Lemont, IL. Sep
tynių dienų kelionę laivu vie
nam asmeniui Caribų jūroje. 
paaukota Travel Advisers Inc.. 
laimėjo Albertas P. Vaitaitis, 
Egiptas. Savaitę atostogų 2 
asmenims Bahamose, aukotojai 
Vanda ir dr Ferd inandas 
Kaunai, laimėjo Romas Karuža. 
Chicaga. Savaitę atostogų 2 

x Povilas Petkevičius . Le
mont, 111.. autorius knygos 
„Lenkų okupacijoje ir jų kalėji
muose", kurią galima gauti 
„Drauge", Edvvardas Slakaitis, 
Chicago, 111., mūsų garbės pre
numeratoriai, rėmėjai, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su 20 dol. auka. Labai dė
kojame. 

x Aldona Ruku iža , Oak 
Lawn, 111., Edvard Slakaitis, 
Chicago, 111.. J. Rudzevičius, Los 
Angeles, CaL, John Radas, Livo
rną, Mich., V. Naruševičius. To
ronto. Kanada , grąžindami 
laimėjimų šakneles, pridėjo po 
20 dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Antan ina Rejeris, Oak 
Lavvn, 111., Elena ir Antanas 
Tėvelis, Ancas ter , Ont . . 
Kanada, Levosė Kriščiukaitis. 
West Har t ford , Conn., J . 
Morkūnas . Toronto. Ont . , 
Kanada, grąžindami laimėjimų 
šakneles, atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Ona Dovydai t ienė, Lake 
Worth. F la . . mūsų garbės 
prenumeratorė, lietuviško žo
džio rėmėja, pratęsė prenumera
tą, pridėjo 40 dol. dienraščio pa 
ramai. 15 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių ir palinkėjo 
„Draugui" geros sėkmės. Nuo
širdus ačiū. 

x Kas gali pa rduo t i „Išei
vių sporto istoriją", kuri buvo 
išleista Kanadoje, skambinti 
A l b i n u i P e t r a u s k u i , t e l . 
312-476-6819. 

(sk) 
x Tri jų m e n i n i n k ų , sol. 

Vaclovo Daunoro, pianisto Ro
berto Bekionio ir aktoriaus 
Algirdo Grašio, koncertas Čika
goje, Jaunimo centre bus sausio 
T d. 3:00 vai. p.. Bilietus 
prašoma įsigyti Vaznelių preky
boje a r Lie tuvių Fondo 
raštinėje. Koncertą rengia Lie
tuvių Fondas. 

(sk) 

x „Aušros V a r t ų " t u n t o 
tuntininkių pasikeitimo sueiga 
įvyks š.m. sausio 7 d. 10 v. ryto 
Pasau l io Lietuvių c e n t r e 
Lemonte Skautės ir tėveliai 
kviečiami dalyvauti. 

fsk) 

asmenims „Neptūno" vasarvie
tėje, aukotoja: Dalia ir Liudas 
S lėn ia i . la:rr.ėjo Juozas 
Mažeika, Chicaga. Antilopės 
kailį , dovanotą Aldonos ir 
Ramojaus Vaičių, laimėjo 
Vytautas J. Šliūpas. Dr. Antano 
Lipskio paveikslą laimėjo A. 
Markelienė, Cicero. Dail. Mag
dalenos Stankūnienės paveikslą 
laimėjo Birute Vasaris, Bar-
berton OH. Raguolį,dovanotą 
„Racine" kepyklos, laimėjo Lai
ma Vadeišaite Chicago. 

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo organizacinis komitetas dė
koja visiems aukotojams ir svei
kina laimėtojus. 

Birutė J a sa i t i enė 

LIETUVOS TAUTINĖS 
MUZIKOS ANSAMBLIS 

„VILNIUS" 

Netrukus į '"hicagą ir kitus 
Amerikos ir Kanados miestus 
atvykstanču sietuvos tautinės 
muzikos ansamblio „Vilniaus" 
programa įvairi. Čia išgirsime 
skambių l ietuvių l iaudies 
dainų, trankių lietuviškų šokių, 
atliekamų solistų ar grupinių. 
Kankles, birbynė, armonika ir 
kiti įdomu- mūsų liaudies in
s t rumenta i p r i t a r s daini
ninkams, pasirodys solo ar 
pilname o'kestro skambesyje. 
Molainių polka, Linksmoji ar
monika. Šią naktelę ir kiti 
panašūs kūriniai pralinksmins 
mus. o Kur tas dulkėtas trau
kinys ar Vai ko nusižvengei pri
vers mus kartais susimąstyti. 

Koncerto paįvairinimui du 
Vilniaus Jaunimo teatro akto
riai Remigijus Vilkaitis ir Arū
nas Storpirš t is suva id ins 
šmaikščių humoreskų da
bartinės Lietuvos aktualiomis 
temomis. Ir kas gi sujungs šią 
labai įvairią programą? O gi 
kiekvieno menininko aukščiau
sio lygio profesionališkumas 

pasirinktų kūrinių atlikime, 
kokio mes čia dar nesame 
girdėję. Ansamblio vadovas bir
bynės virtuozas Antanas Smols-
kus, kanklininkė Lina Naike-
lienė, solistė Jolanta Čiurilaitė 
ir kiti Lietuvos tautinės muzi
kos ansamblio „Vilniaus" meni
ninkai, išvažinėje po visą pasau
lį, garsindami Lietuvos vardą, 
paliks jums daug neužmirštamų 
akimirkų ansamblio viešnagės 
Chicagoje proga. — D. 

„DOVANA LIETUVAI" 

Dr. A. Razma, JAV LB krašte 
valdybos p i rmin inkas , y r a 
pakviestas į Lietuvą Vasario 
šešioliktos minėjimo iškilmėms, 
o vėliau stebėti rinkimus į Lie
tuvos parlamentą (Aukščiausią 
tarybą). A. Razma nuveš visų 
aukotojų sąrašą, kad bū tų 
galima jį paskelbti Lietuvos 
spaudos puslapiuose, per tele
viziją ir radijų bangas. 

Prašome kiekvieną pasiųsti 
savo didžiausią auką kuo 
greičiau ir būti paskelbtiems 
pirmųjų aukotojų eilėse Lie
tuvoje. Atgimstančiai t au ta i 
reikalinga didelių aukų atsista
tymui įvairiose srityse. 

Mes, JAV lietuviai, tur ime 
kuo greičiau suaukoti iki pusės 
milijono ir tokiu būdu parodyti 
meilę savo mylimam kraštui . 
Ne tik žodžiais, bet ir aukomis 
tapkime tautos rėmėjais. 

Dr. A. R a z m a , 
JAV LB krašto vald. pirm. 

RŪTA GENYTĖ DIRBA 
JOHN HOPKINS 
UNIVERSITETO 

LIGONINĖJE 
BALTIMORĖJE 

Rūta Genytė, dr. Jono ir 
Eugeni jos G e n i ų d u k t ė , 
g y v e n a n t i W a s h i n g t o n o 
lietuvių kolonijoje, šiemet baigė 
summa eum laude Marylando 
universitetą ir įgijo medicinos 
slaugės mokslo (B.S.) diplomą. 
Nuo rugsėjo 11 dienos ji pradėjo 
darbą Baltimorės garsioje Johns 
Hopkins universiteto ligoninė
je, kuri a t renka iš viso pasaulio 
geriausius gydytojus ir kitą per
sonalą. Čia t a ip pat Rūta turės 
privilegiją t ę s t i to l imesnes 
studijas iM.S. laipsnio). 

Rūta Genytė lankė Reginos 
ka ta l ikų gimnaziją ir buvo 
išrinkta į pažangių studentų 
garbės organizaciją — National 
Honor Society. Taip pat j i 
reprezentavo šią mokyklą „Miss 
J u n i o r M a r y l a n d " j a u n ų 
mergaičių grožio ir talento 
konteste. Laike pirmųjų dvejų 
metų studijų centriniame Mary
lando universitete (kur yra apie 
40,000 s tudentų Rūta buvo 
išrinkta į šio viso universiteto 
studentų sąjungos valdybą. Pro
fesines studijas tęsė Marylando 
universitete Baltimorėje, kur 
pasižymėjo moksle ir gavo 

IS ARTI IR TOLI 
J A V A L S T Y B Ė S E 

— Dalilos Mackia l ienės ir 
Reginos Ditkienės — dviejų 
menininkių vakaras bus sausio 

Rūta Genytė 

Marylando valstijos specialią 
stipendiją (scholarship). Taip 
pat buvo išrinkta į tarptautinę 
garbės sororitą „Sigma Theta 
Tau International". Gyven
dama Washingtone Rūta lankė 
l i t u a n i s t i n ę mokyklą, su 
Wash ing tono grupe šoko 
Clevelando tautinių šokių festi
valyje ir dirbo kaip internė 
Jungtiniame Amerikos Baltų 
komitete (JBANC). 

T. Balč iūnienė 

JAUNIMO KONKURSAS 
JAV LB k r a š t o valdybos 

Švietimo t a r y b a , norėdama 
sudominti mokinius Lietuvos 
is tor i ja , s k e l b i a Lietuvos 
i s to r in ių v a i z d ų a lbumo 
konkur są : č ia gyva visa 
Lietuva. 

Konkurso dalyviai turės lai
kytis duotų taisyklių. Konkur
sas skirtas j aun imui nuo 12 iki 
15 metų amžiaus. Medžiagą 
albumui reikia pradėti ruošti 
dabar. Naudoti atvirutes, iš
karpas arba piešinius su pa-

18 d. 4 vai. p.p. St. Petersburgo 
Lietuvių klube. Jos paskaitys ir 
pianinu paskambins gražius lie
tuviškus ir k i tus kūrinius. 

— St. P e t e r s b u r g o Romo 
Ka lan tos šaulių būrys turės 
susirinkimą Lietuvių klube sau
sio 24 d. Nar ia i kviečiami daly
vauti. 

— L i e t u v i ų k a t a l i k ų mi
sijos susirinkimas bus sausio 30 
d., antradienį, 2 vai. p.p. Kvie
čiami dalyvauti visi komiteto 
nariai ir k i t i parapiečiai. Bus 
renkamas naujas komitetas. Po 
susirinkimo bus kavutė. 

— Sol. B i r u t ė Vizgirdienė iš 
Kalifornijos koncertuos St. 
Pe tersburge Lietuvių klube 
vasario 1 d. 4 vai. p.p. Jai 
akompanuos Margareth Doug-
las. 

aiškinimais apačioje. Įvykiai 
turės bū t i nuoseklūs: kuni
gaikščių pagoniškoji Lietuva, 
bajorų sukurta ir p ra ras ta 
tauta , kultūros karas (tačiau 
nugalėjome pragaro gelmes, 
išlikome) ir vėl aušta „Aušra", 
gaudžia „Varpas", kyla visa 
Lietuva. Toliau karų laikotarpis 
— persekiojimo, skausmo, be
prasmių mirčių metai. Pabaigo
j e a tgimimas, p r i s ikė l imo 
metai, vienybė atgimstančios 
Lietuvos vardan. Albumai bus 
premijuojami. Siunčiant pridėti 
vardą, pavardę, telefoną, adre
są, amžiu, mokyklos pavadi
nimą ir skyrių arba klasę. 
Užbaigti albumai turi būti at
siųsti iki 1990 metų balandžio 
1 dienos Gražinai Sturonienei, 
9228 South Major Avenue, Oak 
Lawn, IL 60453, 708-425-6338. 

JAV LB krašto valdybos Švie
timo taryba skelbia jaunimo 
ra š in ių konkursą šiomis 
temomis: 

1. Vytės Nemunėlio kūryba. 
2. Mano kelionė po Lietuvą. 
3. Dabartinės Lietuvos rašy

tojų literatūra vaikams. 
4. Vaikai Marijos Pečkauskai-

tės kūryboje. 
5. Vaižganto gyvenimas ir kū

ryba. 
Konkursas skirtas jaunimui 

nuo 15 iki 20 metų amžiaus 
Rašiniai, kurie bus premijuo
jami, turi būti ne trumpesni 
kaip 4 mašinėle rašyti pusla
piai. Lituanistinių mokyklų mo
kytojai prašomi p a r a g i n t i 
jaunimą dalyvauti šiame kon
kurse ir padėti jiems surinkti 
reikalingą medžiagą. Rašinius 
pasirašyti slapyvardžiu, at
skirame vokelyje įrašyti savo 
vardą, pavardę, amžių, adresą, 
telefoną, o ant vokelio viršaus 
užrašyti Konkursui . Rašiniai 
turi būti atsiųsti iki 1990 metų 
balandžio 1 dienos Švietimo 
tarybai. 8626 South Mozart. 
Chicago. IL 60652. 312 -
778-0358. 

Advokatas lonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak. 
šestad 9 v.r. iki 1 vai. d. 

Uliunu bažnyčia Lietuvoje po remonto. Parapiečiai džiaugiasi bažnyčios atgavimu ir pagražinimu. 
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