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Pabaltijo respublikoms 
šaltasis karas 
nepasibaigė 

Vieninga rezistencijos kova prieš Maskvą 
Vilnius. - „The Christian kad mes per tokį trumpą laiką 

Science Monitor" pirmadienio t i e k daug pasiekėme", pasakė 
laidoje plačiai aprašė šeštadienį 
Vilniuje įvykusią trijų Pabalti
jo respublikų parlamentų bend
rą sesiją. 

Korespondentas Justin Burke 
daug kartų cituoja ištraukas iš 
priimtų nutarimų, kurie mūsų 
dienraštyje buvo vakar at
spausdinti. J is primena, kad in
tensyvi vieša kova Pabaltijo 
valstybėse už savo nepriklauso
mybe prasidėjo praėjusį pava
sarį, bet ta „kova eina f naują 
ir labai sunkią, galbūt spren
džiamąją faze", kaip kalbėjo 
Lietuvos prez. Vytautas Lands
bergis. Pagrindinis principas, 
kodėl jungiamos Pabaltijo jėgos, 
yra Sovietų prez. Grobačiovo 
užimta pozicija, kad iki gruodžio 
30 dienos visos 15 respublikų 
turi pasirašyti naują sutartį, 
kurios rėmuose jis nori išlaiky
ti sąjungą arba tų respublikų 
uniją. Čia, šioje sesijoje, buvo 
pakartotinai pareikšta, kad Pa
baltijo respublikos tos jo siūlo
mos sutarties nepasirašys. Dėl 
to centrinė Kremliaus vyriau
sybė grasina vėl ekonomine 
blokada ir k'.tomis represijomis, 
ypač karine jėga. 

K a r i u o m e n ė neliečiama 
Maskva labai griežtai pasmer

kė Latvijos parlamento priimtą 
įstatymą lapkričio 14 d., kuris 
nebeleidžia duoti leidimus apsi
gyventi Sovietų karininkams ir 
jų šeimoms, nes reikia butų 
patiems latviams. Latviai taip 
pat dalinai nutraukė aprūpini
mą kariuomenės bazėms ir dėl 
to labai užsirūstino Kremlius. 
Gorbačiovas tuoj išleido 
įsakymą visoms respublikoms 
nepriimti jokio įstatymo, kuris 
liestų Sovietų kariuomenę. Gy
nybos ministeris D. Jazovas 
įpareigotas prižiūrėti, kad bazių 
aprūpinimas nebūtų sutrukdy
tas . 

S k i r t u m a i t i k žodžiuose 
Estijos prez. Arnoldas Ruuite-

lis išsireiškė, jog „mūsų stiprybė 
yra vieningas laikymasis prieš 
politinį ir ekonominį spaudi
mą". Dienraštis rašo, jog pri
imtoji rezoliucija, kad pasi
t rauktų Sovietų kariuomenė iš 
Pabaltijo yra neįžeidžianti, bet 
teisiškai pagrįsta. Lietuvių 
norėta griežtesnio tono nuta
rimo, bet estai su tuo nesutikę. 
Lietuviai einą prie tikslo per 
daug greitai. „Yra nuostabu. 

Paroda apie popiežių 
Vilnius. — Elta praneša, jog 

lapkričio 9 d.. Dailės parodų 
rūmuose, atidaryta foto paroda 
„Susitikimas su popiežiumi". 
Jos devizu rengėjai pasirinko 
Jono P a u l i a u s II žodžius: 
„Blogis nugalimas gėriu..." 
Keturi šimtai nuotraukų, kurių 
autorius — asmeninis popie
žiaus fotografas Arturas Mari, 
pasakoja apie Šventojo Tėvo 
keliones, susitikimus su ti
k inč ia is ia i s ir žymiausiais 
pasaulio veikėjais, audiencijas 
Vatikane. 

Šią parodą organizavo dvisa
vaitinio laikraščio „Znad Wilii" 
leidėjai, lenkų kultūros fun 
dacija Lietuvoje bei Dailės 
parodų direkcija. 

Mart Laar, Estijos parlamento 
narys Vilniuje. „Pradžioje mes 
buvome labiau išsiskyrę savo 
nuomonėmis, bet dabar mes 
galime kalbėti viena kalba". 
Bet mūsų skirtumai yra tik 
žodžiuose, todėl ir buvo svarbu 
sudaryti tarpparlamentinę dar
bo grupę, nes mes būtinai turi
me sukoordinuoti savo veiklą". 

Karas nepas iba igė 
Daugelis Pabaltijo deputatų 

pasisakė prieš Vakarų „įsimy
lė j imą" į Gorbačiovą ir 
kritikavo Vakarų reikalavimą, 
k a d Irakas pas i t r auk tų iš 
Kuwaito, kai tuo pačiu nerei
kalauja, kad Sovietų Sąjunga 
pasitrauktų iš Pabaltijo res
publikų ir nutrauktų neteisėtą 
okupaciją. „Ar šaltasis karas 
pasibaigė?" klausė Landsber
gis savo pagrindinėje kalbo
je, „karas tebesitęsia Lietuvoje, 
vadovaujamas kariuomenės iš 
Rytų". Dienraštis rašo, jog 
Landsbergis pristatys Pabaltijo 
respublikų klausimą Washing-
tone gruodžio 10 d., kai jis 
susitiks su JAV prezidentu Bu-
shu. 

Rusų-lenkų demonstraci ja 
Pabaltijo sesija sujaudino 

rusus, gyvenančius Lietuvoje. 
Maždaug 200 rusų ir lenkų 
demonstravo prieš Lietuvos par
lamentą, kad Lietuva pasiliktų 
Sovietų Sąjungoje. Bet prieš 
juos atėjo maždaug 400 demon
strantų su trispalvėmis, kurie 
dainuodami patriotines dainas, 
pasisakė tik už Lietuvos nepri
klausomybę. Dienraštis sako, 
kad rimtų neramumų neįvyko. 
Kai atvyko trijų Pabaltijo 
respublikų vyriausieji vadai, tai 
lietuviai demonstrantai skan
davo: „Latvija, Lietuva, Estija!" 
Maskvos demonstrantai tada 
pasitraukė. O vienas rusas dar
bininkas — Anatoly Petrov 
papasakojo šiam žurnalistui, jog 
„yra įtempta nuotaika, kai 
ateini į krautuvę ir kalbi ru
siškai. Mes taip pat esame žmo
nės ir norime, kad mums būtų 
garantuotas teisingumas". 

Ryšiai su kitomis tautybėmis 
Latvijos prez. Gorbunovas, 

kalbėdamas, sesijoje pareiškė, 
jog yra svarbu, kad tautiškumas 
neišeitų iš savo ribų ir būtų su
kontroliuotas. „Mes nenorime 
Latvijos tik dėl latvių, nes mes 
norime išsaugoti ryšius ir su 
kitomis tautybėmis". Tačiau 
priimtoji rezoliucija, kad garan
tuojamos lygios teisės visoms 
tautybėms, nepatenkino rusų ir 
lenkų tautybės kai kurių depu
tatų ir maždaug 18 jų išėjo iš 
parlamento salės, daugiausia iš 
Latvijos ir Estijos respublikų. 
Vladimir Malkovsky. deputatas 
iš Estijos, pasakė: „Ši bendra 
sesija yra politinė provokacija, 
nustatanti prieš pastovią sąjun
ga* "• 

Nebuvo iki to laiko reakcijos 
iš Maskvos. Trijų Pabaltijo 
respublikų vadai pasakė, kad jie 
yra pasiruošę ir blogiausiam 
atvejui. „Nežiūrint visų tų pa
vojų, mes tęsime savo kovą už 
laisvę. Mes neturime niekur 
kitur kur eiti", savo kalboje 
pasakė Estijos prez. Arnoldas 
Ruuitelis. 

Rusijos Respublika 
keičia sistemą 

Priimtas žemės nuosavybės įstatymas 

JAV Jungtiniu štabo viršininkas gen. Coliui L. PoweB praeina garbes sargybą Britanijoje prie 
Gynybos ministerijos rūmų Londone Jis čia tariasi Pertų įlankos krizes klausimais su naujuoju 
Britanijos ministenu pirmininku John Mąjor. 

Darbininkų komitetai tikrins 
įmones 

Maskva . 1990 gruodžio 1. — 
Užsienio korespondentai iš 
Maskvos praneša, jog prez. 
Michailas Gorbačiovas įsakė 
sudaryti darbininkų budėjimo 
komitetus su didelėmis teisėmis 
t va rky t i maisto pa ruoš imo 
įmones ir bausti tuos. kurie bus 
sugauti vagiant ir spekuliuo
jant . 

Komitetai turės būti išrinkti 
darbovietėse visame kraš te , 
kurie galės uždaryti „nusi
kaltusias jmones" laikinai ir 
reikalauti , kad jų personalas 
būtų atleistas už kriminalinius 
nusikaltimus. Gorbačiovo įsa
kymas padaryta^, kai žmonės 
patys reikalavo imtis griežtos 
tva rkos mais to p r i s t a t y m o 
sistemoje. Žmonės j au t i ek 
nepatenkinti juodosios rinkos ir 
spekuliacijos kelstėjimu, jog 
,,Komsomolskaja Pravda" šią 
savai tę a t spausdino vienos 
grupės laišką, kad jie suor
ganizavo ,,minios linčą" t iems 
spekuliantams ir saugoja patys 
krautuves ir maisto paskirsty
mo punktus. 

Kaip i r revoliuci jos me ta i s 
O sprendimas nudaryti darbi

ninkų komitetus yra tas pats , 
ką 1917 m e t a i s L e n i n o 
bolševikai darė revoliucijos 
metu. ir tai yra ženklas, kad 
Gorbačiovas suka daugiau į 
senąjį kelia išlaikyti konserva-

Reikia lituanistų 

tyviąsias jėgas. Praėjus \ penk
tadienį Sovietų vadas jsakė 
KGB sudary t i specialius 
da l in ius , k u r i e kovotų su 
sabotažu ir perimtų va iovauti 
maisto gaminių pristatymui iš 
užsienio. Tonos maisto jau buvo 
pristatytos iŠ Vok»etij%_, atsidė
kojant Gorbačiovui už leidimą 
susijungti vokiečių tauta;. Gor
bačiovas taip pat suteikė ka 
riuomenei didesnes teises pa
naudoti jėgą, jei būtų pasi
priešinta Sovietu vado įsaky
mui, ypač nepaklusniose Pabal
tijo respublikose, rašo NYT 
korespondentas iš Maskvos 

Terminas — 10 dienų 
Prezidento dekretu penkta 

dienio naktį įsakyta KGB ir 
policijai padėti minėtiems dar
bo komitetams ir su ;ais visoke
riopai bendradarbiauti, kurie 
turi būti įsteigti per 10 dienų. 
Užsienio korespondentai abejo
ja, ar tiems darbo komitetams 
pavyks įvesti pastovią padėt} 
krašte. Atrodo, kad nepriklau
somai išrinktos vyriausybės kai 
kuriose respublikos- ir mies
tuose tų darbo komi* etų suda
rymo nevykdys. Ler.no darbo 
komitetai sustiprino :x>lševikų 
jėgas prieš jų prieš s, tačiau 
i ššaukė s t r e ikus , r iaušes , 
chaosą ir nepajėgė gr« štai įvesti 
savo administracijo- Tie komi 
tetai vėliau tapc koru >cijos cen
trais ir buvo likvidu ti. 

Gorbačiovo įsaky įas buvo 
paskelbtas komunis 
laikraštyje ..Pravda 
jis pareiškia, jog ,.g 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiojoje Taryboje pirmą kar
tą deputatai pradėjo kalbėti 
apie badą, kuris gali šią žiemą 
paliesti visą kraštą. 

— G y n y b o s minis ter i jos 
žurnalas, leidžiamas Maskvoje, 
suplanavo išleisti Adolfo Hitlerio 
„Mein Kampf'. Tai bus pirmas 
Hitlerio raštų leidinys Sovietų 
Sąjungoje. Hitleris tai parašė 
1920 metais, kai buvo kalėjime. 

Sniečkus . — Sniečkuje dau
gelis žmonių mokosi lietuvių 
kalbos. Neseniai suorganizuotos darbininku kontro! 
trys suaugusiųjų grupės . į visose maisto srityse 
kurias gausiai renkasi gyven 
vietės žmonės. Tačiau kursų or
gan iza to r ia i su s idu r i a su 
didžiausia kliūtimi: mokytojų 
kadrais. 

nuo gamintoju iki i 
jų..." Komitetai tur 
rinti maisto gamini 
krautuves, pristatyn i, tikrinti 
sąskaitas ir uždaryt .nusikal-

. partijos 
kuriame 
-»žčiausia 
us įvesta 
iradedant 
naudoto-
teisę tik-
iO vietas. 

Šiuo metu ypač reikalingas tusias" įmones savo nuožiūra, 
pedagogas, kuris galėtų mokyti jei jos nemoka pačio- adovauti 
lietuvių kalbos kelias suaugu- savo gamybai. 
šiųjų grupes. Dirbti reikėtų — 
keturias dienas per savaite. — Britanijos Gyn; ">08 minis-
Organizatoriai pedagogą apgy- terija pranešė, jog ritu karo 
vendintų viešbutyje (už jį ir ap- laivas, laikydamasis Jungtinių 
mokėtų), sudarytų palankias Tautų paskelbtos blo adoa prieš 
darbui sąlygas. Iraką, paleido šūvių serųą virš 

Lituanistai, atsiliepkite kuo Irako laivo, kai šis nepaklausė 
greičiau. Pas iūlymo l auk ia jsakymo sustoti patikrinimui, 
Lietuvos pedagogų draugija ką jis veža. kaip kad yra nutar -
(telef. 61-74-38). ta Jungtinių Tautų rezoliucijoje 

Gintautas I e šman ta s , 
kuriam paskirta Danijos ko

votojo už taiką Poul Lauritzen 
fondo „Laisvės" premija. 

I Lietuvos parlamentą atėjo iš 
Danijos pranešimas telefaksu: 
„Laisvės premija Gintautui 
Iešmantui skirta už jo asmeninį 
indėlį ginant žmogaus teises 
Tarybų Sąjungoje". Jis rašė, 
kad kalbos apie demokratiją yra 
Tarybų Sąjungoje begėdiškas 
akių dūmimas Milijonai 
nužmogintų, represuotų, „per
auklėtų" žmonių — totalitarinės 
valstybės nusikaltimų įkalčiai. 
Lietuva turi atgauti nepriklau
somybę! Tai buvo sakoma ne 
Vingio parke 1989 m. vasarą, 
bet 1978 metais ir už tai jam 
teko politinio kalinio dalia. 1980 
m. buvo suimtas ir nuteistas 6 
m. kalėjimo ir 5 metams trem
ties Pagal iau G i n t a u t a s 
Iešmantas iš Podčerjės 
gyvenvietes prie Pešioros upės 
grįžo } tėvynę. Netrukus Gin
tauto Iešmanto kalėjimo ir 
t r emt ies metų e i lėraščių 
rinkiniai ..Šventieji Nemuno 
k r a n t a i " ir „Pr i s ikė l imo 
švente" bus atspausdinti Ir 
netrukus Gintautas Iešmantas 
važiuos į Daniją atsiimti jam 
suteiktos ,.Laisvės" premijos. 

Maskva . — (AP) — Rusija, So
vietų Sąjungos didžiausia ir tur
tingiausia respublika, atsisakė 
vienos svarbiausios komunizmo 
doktrinos ir patvir t ino prog
ramą, leidžiančią žmonėms 
turėti savo privačius ūkius ir 
būti savininkais savo žemės, 
kurią prieš 60 metų buvo už
draudęs Stalinas. 

Rusijos įstatymų leidėjai už šį 
įstatymą pasisakė 863 balsais 
prieš 90 balsų ir tuo pačiu 
pakeitė tą konstitucinį straips
nį, kuriuo visa t a i buvo drau
džiama. Bet ir dabar dar nebus 
galima tos įsigytos žemės par
duoti ki tam asmeniui , tačiau 
bus galima parduoti valstybei. 
Jelcinas norėjo, kad šioje žemės 
pirkimo - pardavimo prekybo
je nebūtų varžtų, bet šiuo metu 
•as jo pageidavimas nebuvo 
priimtas. Iki šiol rusai niekada 
nebuvo žemės savininkais ir š; 

terminologija j i ems yra sunkiai 
suprantama, pastebi užsienio 
korespondentai savo praneši
muose užsienio spaudai. 

Ūk in inkų p a s i r i n k i m a s 
Rusijos Respubl ikos prez. 

Boris Jelcinas pareiškė, kad „tai 
bus Rusijos a tgimimas", nes 
tūkstančiai ūkininkų negalėjo 
priimti valstybinio gyvenimo 
būdo.neturėdami nieko savo. 
1930 metais Stal inas prievartos 
keliu suvarė žmones į vals
tybinius ūkius, kolhozais ar sov-
hozais vadinamus, ir „norėjo 
perkeisti ruso sielą". Šiandien 
visi yra tik kolektyviniai ir 
valstybei priklausą ūkiai, bet 
dabar ūkininkai galės pasirink
ti, a r jie pasil ieka ir toliau 
kolektyviniame ūkyje, a r jie 
nori nepriklausomai nuo nieko 
patys tvarkytis. Dabar milijonai 
žmonių gali iš vietinės vyriau
sybės įsigyti už mažiausią kainą 
žemę ir patys nuspręsti kaip jie 
nori dirbti. 

Tik p o 10 metų 
Pagal pri imtas naujas taisyk

les, kad būtų išvengta spekulia
cijos, nauji savininkai privalo 
žemę laikyti mažiausiai 10 
metų. Tik t ada jie galės par 
duoti savo žemę, tačiau tik 
vietinei tarybai , bet ne kitam 
asmeniui. Jelcinas paneigė tą 
argumentą, kad toks spren
dimas yra kompromisinis, nes 
yra daug tokių, kurie žemės 
nuosavybės k laus imą visai 
ki taip supranta. Jis sako, kad 
tie, kurie tą klausimą kelia, 
nesupranta ruso sielos, nes 
rusas į savo žemę žiūri kaip i 
savo motiną ir „tu negali t>ar 
duoti savo motinos". Jelcinas . 
kuris eina prieš Gorbačiovą, 
buvo patenkintas šiuo baisa 
vimu. Gorbačiovas yra prieš 
nuosavybės įstatymą ir nori tą 
žemę t ik i šnuomot i i lgam 
laikui. 

Rus i ja r u s a m s 
Jelcinas pripažįsta, jog Rusi

jos sprendimas buvo padarytas 
politiniu pagrindu, nes „žemė 
yra ginklas". Rusija nėra pirmo
ji respublika,kuri priėmė žemės 
nuosavybės įstatymą. Mažosios 
respublikos — Lietuva ir Estija 
jau anksčiau tai padare. Naujai 
išrinktasis ne komunistų parla 
mentas Gruzijoje ruošiasi taip 

— Gvatemaloje kairieji parti
zanai puolė prezidento namus 
už Gvatemalos miesto, bet buvo 
kareivių a tmušt i 

pat priimti privačios nuosa
vybės įstatymą, įskaitant ir 
žemes ūkį. Tačiau Rusijos 
sprendimas turi daug įtakos vi
sam kraštui. Kova tarp Jelcino 
Rusijos ir Gorbačiovo Sovietų 
Sąjungos yra kova už sąjungos 
ateitį. Prez Gorbačiovas spau
džia priimti jo naują sutartį, 
kuri sujungia centrinę vyriau
sybę su respublikomis. Jelcinas 
sutinka pasirašyti sutartį tik su 
sąlyga, jei Rusija turės savo 
suverenitetą ant savo gamtos 
turtų. „Jis nenori Rusiją ati
duoti Rusijai", pasakė Jelcinas 
apie Gorbačiovą,, j is nori Rusi
ja pasilaikyti sau pačiam". 

Komunistų k la ida 
Jelcinas viešai pareiškė, jog 

dabartinė maisto krizė yra tik 
Sovietų Sąjungos komunistinės 
žemės politikos k l a ida ir 
diskredituoja centro vyriausybę, 
kuri diktuoja maisto paskirs
tymą. Jelcinas pasisakė apvaži-
nėjęs visą Rusiją ir manąs, kad 
Rusijos ūkininkai pagal naująjį 
priimtą įstatymą per 2 ar 3 
metus nebeturės su maistu 
jokios problemos. Je lc inas 
laimėjo šią kovą po 4 dienų 
ginčų su senaisiais komunistais 
savo parlamente. Tuo įstatymu 
yra sunaikinama komunistų 
sistemos dogma. Sovietų prez. 
Gorbačiovas labai aiškiai pasa
kė: „Aš nesutinku su žemės pri
vačia nuosavybe" 

Rusijos prez. Jelcinas pasisakė 
tikįs, kad šiuo pavyzdžiu paseks 
ir kitos respublikos. Bet ka
dangi tai yra komunistinės sis
temos panaikinimas, tai Jelci
nas susidurs su vietinių komu
nistų pasipriešinimu perduoti 
žemę į privačias rankas. 

Tvarkomi žydų kapai 
Vilnius. — „Lietuvos aidas" 

praneša, jog Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas pavedė miestų ir 
rajonų savivaldybėms kartu su 
Lietuvos žydų kultūros draugi
ja. Valstybiniu žydų muziejumi 
arba jų įgaliotais atstovais 
apsvars tyt i masinių žydų 
žudymo vietų ir žydų kapinių 
tvarkymo darbų bei paveldo 
ženklinimo eigą ir imtis reikia
mų priemonių, kad iki 1991 m. 
gegužės 15 d. šie darbai būtų 
baigti. Užtikrinti nuolatinę 
nurodytų vietų priežiūrą 

Vykdant šiuos darbus, turėtų 
bū t i pažymėtos neteisėtai 
likviduotos žydų laidojimo 
vietos ir įvardyti tokio barbariz
mo kaltininkai; patikslinus lai
dojimo vietų paminklinėse len
tose užrašus ir nustačius tik
rąsias aplinkybes, pakeisti juos 
ir nurodyti nužudytųjų tautybę, 
skaičių bei kitus duomenis 
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Gruodžio 6 d.: Mikalojus. 
Bilmantas. Gertrūda, Norvyde, 
Tolutis. 

Gruodžio 7 d.: Ambraziejus, 
Urbonas, Domeika, Ringis, 
Daugardas, Taute, Vėtra. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:02. leidžiasi 4:20. 
Temperatūra dieną 39 1., 

naktį 26 1 

http://Ler.no
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SKAUTŲ KŪČIOS 

..Gabijos*' ir „Baltijos" skautų 
tuntų kūčios vyks sekmadienį, 
gruodžio 9 dieną, 5 vai. p.p. 
Dievo Apvaizdos Kultūros cent 
re. Visi skautai i r jų šeimos 
prašomos dalyvauti . Dėl smul
kesnių informacijų kreiptis pas 
Va len t iną B u l o t i e n ę , te l . 
255 0863 arba Almą Butkūnie 
nę. 

ATSISVEIKINOM SU 
A.A. LIONGINU PEČIŪRA 

Lapkričio 27 d., savo namuo
se Ann Arbor, Michigan, mirė 
a.a. Lionginas Pečiūra, 69 m. 
amžiaus. Velionis buvo gimęs 
1921 m. balandžio 21 d. Ukmer
gėje, Lietuvoje. Baigė Vytauto 
Didžiojo universitetą, įsigyda
mas chemijos i n ž i n i e r i a u s 
laipsnį . M a g i s t r ą įsigijo 
Stuttgarte, Vokietijoje. 1948 m. 
susituokė su J ū r a t e Bytautaite. 
1950 m. atvyko į JAV. Nuo 
1955 m. gyveno Ann Arbor 
Michigan, kur dirbo chemijos 
pramonėje, pasiekdamas direk
toriaus vietą Renosol bendro
vėje. Paliko žmoną Jūra tę , duk
rą Austę , gyvenančią New 
Yorke, dukrą Gintę ir žentą 
Mark Hahn, gyvenačius Cali-
fornijoje. 

Lapkričio 30 dieną, po rožinio, 
kurį pravedė Dievo Apvaizdos 
bažnyčios klebonas kun . Vik
toras Kriščiūnevičius, viešam 
a t s i sve ik in imui vadovavusi 
laidotuvių direktorė Yolanda 
Zaparackienė apibūdino velio
nio nueitą gyvenimo kelią, pa
reiškė dalyvių ir organizacijų 
užojautą žmonai, dukroms ir 
kitiems artimiesiems. Akade
mikų skautų vardu kalbėjo fil. 
Jonas Asminas. Dukros Austė ir 
Gintė paskaitė eilėraščių. Korp. 
VYTIS nariai prie karsto budėjo 
garbės sargyboje. Po viešo atsis
veikinimo. Detroi to skautu 

šeima atsisveikino su velioniu 
sugiedodami vakarinę skautų 
giesmę ir „Ateina naktis" . 

Gruodžio 1 dieną, po šv. Mišių 
ir j au t raus klebono pamokslo, 
52 automobilių procesija buvo 
nulydėtas Į Amžino poilsio vietą 
Holy Sepulchre kapinėse. 

Ilsėkis ramybėje, fil. Liongi
nai . 

LAUKIA PASKYRIMO 
SAUDI ARABIJON 

Saulius Petrulis, JAV marinų 
atsargos kapitonas iš Detroito, 
lapkričio 30 d. išvyko North 
Carolinos valstijon, kur lauks 
paskyrimo vykti į marinų dalinį 
Saud i Arabijoje, da lyvaut i 
„Desert Shield". 

IŠ MYKOLO ABARIAUS 
VEIKLOS 

LŠST CV p i r m i n i n k a s 
Mykolas Abarius, grįžęs iš 
Lietuvos, kur dalyvavo Šaulių 
sąjungos suvažiavime ir kariuo
menės minėjime Kaune, pasida
lino savo įspūdžiais per abi Det
roito radijo valandėles. Mykolas 
Abarius huvo pagrindinis kalbė
tojas Kariuomenės šventės mi
nėjime, vykusiame Šv. Antano 
parap. patalpose gruodžio 2 d. 
Minėjimą rengė Ramovėnai, Bi 
rutietės, St. Butkaus ir „Švy
tur io" jūros šaulių kuopos. 

„AMERIKA PIRTYJE" 
PASTATYMAS 

Chicagos l ietuvių teatras, 
„Vaidilutė" parodė trijų veiks
mų Keturakio komediją „Ame
rika pirtyje", gruodžio 2 d. 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre . Režisierius Juozas Iva
nauskas. Dekoracijos dailinin
kės Ados Sutkuvienės. Vaidino: 
Edis Šulaitis, Aldona Pankienė. 
Giedrė Griškėnaite-Gillespie, 
Vincas Olšauskas, Sigitas Gū
dis, Bronius Fabijonas ir Daiva 

Detroito vokalinis moterų vienetas. Vadovas — rr.-z. St. Sližys. 

Vik to ra i t ė . Nors publikos 
nebuvo daug, tačiau vienetas 
sužavėjo dalyvius puikia 
vaidyba ir vaidmenų atlikimu 
Režisierius sutrumpino tekstą ir 
tradicinį priėjimą prie šios 
komedijos pastatymo, įvesda
mas naujus dabarties teatro po
linkius. Žiūrovai gausiais ploji
mais reiškė pasitenkinimą. 
Vienetą pakvietė LB Detroito 
apylinkės valdyba. Vaidinimą 
stebėjo ir LB Kultūros komisi
jos pirmininkė Dalia Kučėnienė 
kurios įspūdžius ir pokalbį su 
režisierium Juozu Ivanausku 
girdėsite ..Lietuviškų Melodijų" 
radijo valandėlės gruodžio 7 d. 
laidoje. 

„ŽIBURIO" MOKYKLOS 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

„ Ž i b u r i o " l i tuanis t inės 
mokyklos Kalėdų eglutė įvyks 
sekmadienį, gruodžio 16 d., tuoj 
po šv. Mišių, Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Bus galima pa 
sivaišinti įvairiais valgiais bei 
kepsniais. Mokyklos mokiniai 
suvaidins Rūtos Mikulionienės 
kalėdinį vaizdelį ..Kalėdų sap
nas" . Popietėje dalyvaus ir 
Kalėdų senelis. Vaikučiai pra
šomi atnešti seneliui dovanėlę, 
kuri bus perduota vargšams vai

kams. Įteikiant dovanėlę prašo
me nurodyti kokiam amžiui ir 
ar ji skiriama berniukui, a r 
mergaitei. Vaikučiai, kurie 
nelanko mokyklos, bet nori 
dalyvauti Kalėdų eglutėje, 
prašomi registruotis pas mo
kyklos vedėją Rūtą Mikulio-
nienę, tel. 561-4008. 

LIETUVIŠKA 
BRANGENYBIŲ 
PARDUOTUVĖ 

Vitas Z. bričkas atidarė bran
genybių parduotuvę „Baltic 
Jewelry". 5053 Livernois, Troy, 
Michigan Telefonas 879-2838. 
Taiso laikrodžius ir brange
nybes. Krautuvė atidaryta kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
vakaro, o šeštadieniais ir 
sekmadieniais iki 7 vai. vakaro. 

VAISTŲ SIUNTINYS 
LIETUVAI 

Lietuv's Vyčių vaistų siun
tinys į Lietuvą bus kraunamas 
šeštadienį, gruodžio 8 d., 9 vai 
ryto World Medical Relief, 
11745 Rosa Parks Blvd.. Det
roite. Vadovauja Lietuvos Vyčių 
Garbės narys Robert Boris. tel. 
642-4970. 

ADVENTO MINTYS PER 
RADIJĄ 

Šv. Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas, „Lietu
viškų melodi jų" radi jo 
valandėlės gruodžio 7 ir 14 
dienų laidose kalbės Advento 
tema. Valandėlė transliuojama 
iš radijo stoties VVPON-AM 
banga 1460, 3 vai. p.p. 

Šios temos skiriamos vyresnio 
amžiaus klausytojams, kurie dėl 
sveikatos ar amžiaus negali nu
vykti į savo bažnyčias. Švenčių 
sveikinimai bus perduodami 
pradedant gruodžio 7 dienos 
laidoj. Visais p rog ramos 
reikalais galite kreiptis į vedėją, 
Algį Zaparacką, tel. 553-0540. 

CHORO SUKAKTUVĖS 

Šv. Antano parapijos choro 
dešimtmečio šv. Mišios už 
mirusius narius bus aukojamos 
sekmadienį, gruodžio 16 d., 
10:30 vai. ryto. Po Mišių choris
tų narių darbo paroda ir pietūs. 
Norint dalyvauti pietuose •ptašo 
ma registruotis iš anksto pas 
Stefaniją K a u n e l i e n ę , t e l . 
421-4132, arba Bronę Virši-
lienę, tel. 751-6562. 
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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 Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai) 

Pirm antr ketv perrkt nuo 12 ik, 6 v v 

Poezija kalba tiems, kurie 
supranta daugiau negu ji gali 
pasakyti. 

Anonimas 

Kab (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-00*7; a-ba (704)246-6581 

OR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NEPVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GVDYTOJAS iR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tel. 703. 422-0101 
Valandos pagal susitar-.mą 

Prma 3 v p p-7 v v antrc 12 30-3 v p p 
feia uždaryta ke'vct 1-3 v p p penktd 

- ir šešta 9 v ' 12 v p p 

6132 S. Keozie A. e Chtcago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 469 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagi l susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Bui laing 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava.. Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742 0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
CANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Rooerts Rd., Nlckory HIHs. IL 
i mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 
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LIETUVOS VYČIŲ 
( HICAGOJK 36-TOS 

KUOPOS 75-IŲ METŲ 
VEIKLOS JUBILIEJUS 

„Deimantai yra geriausi drau
g a i " . . . D e i m a n t a i t v e r i a 
amžinai". , ,Vertinkite deiman
tus" . Taip, 36-toji Lietuvos 
Vyčių kuopa pateko į 75 ių 
metų a m ž i n i n k ų g rupe . 
Kuopa vis stengėsi daryti gerą. 
prisiminti Lietuvą ir ja laikyti 
širdyj<\ Pasiruošimai, planai, 
laukimas už.sibaigė... 

Šis de iman t in i s jubiliejus 
visiems paliko daug. daug įspū
džių ir p r i s imin imu . Daug 
Vyčių bei draugų džiaugėsi 
galėję dalyvauti sv. Mišiose 
rugsėjo 29 tą dieną, pradedant 
jubiliejaus minėjimą. 

Procesiją į bažnyčią lydėjo 
klapčiukai, juos sekė lektoriai 
Marija P. Kinčiuvienė (anglu 
kalba> ir E v e l i n a Ožel is 
(lietuvių kalba), Juozas Kotula 
ir eucharistinės aukos auko 
tojai, lydint Kolumbo vyčiams 
Vėliavnešiai Juozas Martikonis 
ir Raimundas VVVrtelka buvo 
lydimi E lenos K e r n a g i s 
Žinoma, 3f> tos kuopos ateitis — 
jos jaunimas — taip pat dalyva
vo procesijoje bei šv. Mišiose. Jų 
akys žibejo ir matėsi pasididžia 
vimas nešant Lietuvos vėliavą 

Vėliavą nešė Andrius Boese, jį 
lydėjo Lisa Boese ir Danielle 
Gudžiūnaitė. Vyčių vėliavą nešė 
Juozapina, Audronė Novvak ir 
Marija Cius. Rūpintojėlį nešė 
AUen Cius. Kiti jaunučiai, 
dalyvavę procesijoje, buvo Ona 
Marija Cius, Gregg ir Lukas 
Gudžiūnai. J i ems vadovavo 
Jeanne Rumza ir Sabina Hen-
son. Aukojimo dovanas prie 
altoriaus nešė Lietuvos Vyčių 
Centro valdybos pirmininke 
Ona VVargo. Dalyvavo daug 
36-tos kuopos narių ir kitų or
ganizacijų atstovai Daugelis 
dalyvių dėvėjo lietuviškus tau
tinius drabužius ir nuotaika 
buvo iškilminga. 

Šv. Mišias koncelebravo 
klebonas kun. Antanas Puehen-
ski, 36-tos kuopos dvasios vadas 
kun. Fabijonas Kireilis, kun. 
Antanas Markus, kun. Jonas 
K u z i n s k a s . kun . Pe t ras 
Cibulskis ir kun. Antanas Zaka 
rauskas. 

Lietuvos Vyčių choras ir keli 
Šv. Andriejaus apaštalo bažny
čios choris ta i , vadovaujant 
muzikui Faustui Stroliai. atliko 
Schuberto Mišių giesmes. Solis
tai buvo Dalia Fanelli. Algirdas 
Brazis ir Robertas Houde. Mi 
šiom pritaikyta muzika iškėlė 
nar ių gyvą meilę Lietuvos 
Vyčių organizacijai. Dalyvavę 

džiaugėsi turėję progą būti šioje 
meilės šventėje. Trys dalykai 
tėra amžini, tai tikėjimas, viltis 
ir meilė. Šiandien, sulaukę 
75-ių metų veiklos jubiliejų, 
pasiryžome žengti didelį žingsnį 
gerinti bei tobulinti organiza 
ciją, kad sulauktume ir šimt 
metinio jubiliejaus. 

Mišių aukų nešimo prie alto 
riaus metu Chris Zdanowski 
klarnetu ir Herkulis Strolia 
smuiku atliko ..Preąhiera" 
Buvo nešamos aukos: 

Lietuvos vėliava, kuri išreiš 
kė mūsų. Amerikos lietuvių, 
vienybę su lietuviais Lietuvoje 
<Si vėliava dalyvavo žymiose 
lenktynėse Michigano ežere ir 
Amerikos lietuvių jūreivių buvo 
nup lukd in ta per At lan to 
vandenyną, per Anglijos 
kanalą, ir per Šiaurės bei Balt i 
jos jūras burlaivyje ..Audra" 
Vėliava, pasiekusi Lietuvą, 
buvo palaiminta, o paskiau 
gražinta mums. kad būtume 
vieningi su Tėvyne. Ją nešė 
Lucille Kilkus.) 

Rūtas, pagrąžintas gladio 
lemis, nešė Valerija Vilūnas; 

Kryžių, atstovaujantį Kryžių 
kalną, kurį komunistai kartu su 
ka t a l i kų tikėjimu bandė 
sunaikinti, nešė Elena Meižis; 

Tautine juostą nešė Pranas 
Grigaliūnas; 

Gintar inį (Baltijos jū ros 
deimantų) rožinį, išreiškiantį 
Lietuvos ištikimybę Motinai 
Marijai, nešė Sabina Henson; 

Vandenį ir vyną nešė Centro 
valdybos pirmininkė Ona 
VVargo ir Vytautas Dijokas. 

Mi<ių metu giedojimas buvo 
jspūdingas. Mišių pabaigoje 
buvo sugiedotas Lietuvos Vyčių 
himnas. 

Sekmadienį, rugsėjo 30-tą 
diena Martiniąue Garden Room 
pokyliu salėje įvyko jubiliejaus 
banketas. Gausiai dalyvavo 
svečiai ir kitų kuopų nariai. 
Jžengimo maršo muzikai prasi
dėjus. Raimundas VVertelka 
pranešinėjo garbės stalo narius. 
36-tos kuopos dvasios vadas 
kun. Fabijonas Kireilis pateikė 
atidaromąsias pastabas. Vidu
rio Amerikos apygardos pirmi
ninką- Algirdas Brazis pravedė 
himnu giedojimą. Monsinjoras 
D. Mo7.'ris sukalbėjo invokaciją. 
Susirinkusius pasveikino 
kuopos pirmininkė Evelina 
Oželis Po vakarienės dar 
išklausėme kelis sveikinimus, 
jų tarpe Vidurio Amerikos 
apygardos ir Centro valdybos, 

įdomi programos dalis buvo 
Trečiojo Lietuvos Vyčių laipsnio 
įteikimas užsitarnavusiems na
riams. Apeigas Vidurio 
Amerikos apygardos ritualų 
komiteto pirmininkės Anne 
Marie Kassel vardu atliko Te 
resė Sti olienė. Laipsnius įsigijo 
V. Dijokas, kun. F. Kireilis. 
Juozas Martikonis, Margareta 
Narvai šis, E. Oželis, Stepas 
Rudokas ir V. Valiūnas. Po to 
buvusiems kuopos pirmi
ninkams buvo įteiktas žymuo. 
Ta programos dalį atliko pirm. 
E. Oželis ir kun. Kireilis. Buvę 
pirmininkai - Mar tynas 
Geštautas, Vytautas Geštautas. 
Sofija Žukas, Vincas Samaška. 
Vladas Tenclinger. P r a n a s 
Švelnis. Sabina Henson, Bruce 
Neberieza. Marija Kinčius ir 
Evelina Oželis. Stasys Pieža ir 
Rūta Kazlauskas šventėje nega
lėjo dalyvauti. A. a. Jono 
Paukščio žymenį priėmė jo 
našle LiUjana. 

Uždaromąsias pastabas pa
darė kun. Antanas Puchenski, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas, o maldą sukalbėjo 
Vidurio Amerikos apygardos 
dvasios vadas kun. Antanas 
Zakarauskas. 

Vakarą užbaigėme šokiais ir 
pabendravimu. 

Šventės pasisekimą nulėmė 
eilė žmonių. P a d ė k a iš
reiškiama Lietuvos Vyčių cen
tro valdybos pirm. O VVargo bei 
mūsų ir kitų kuopų nariams. 
Ypatingai dėkojame Vyčių ir 
Šv. Andriejaus apaštalo pa
rapijos chorams ir jų vadovui 
Faustui Stroliai: vargonininkui 
dr. Mark RussakofT: solistams 
Algirdui Braziui. Daliai Faneli. 
Robertui Houde; muzikams 
Dovydui Forsman, Chris Zda-
nowski. Marijai Vandenberg. 
Herkuliui Stroliai bei Hovvard 
Swanson: 36-tos kuopos 
jaunučiams; jubiliejinio banketo 
rengimo pirmininkei Evelinai 
Oželis ir jos talkininkėms Sabi
nai Henson, Anne Mane Kas
sel, Lucille Kilkus, Geny Mack. 
Juozui Mar t ikon iu i . I rena i 
Norushis. Vincui Samaškai, Vai 
Vilūnas, R. VVertelkai, Scottie 
Žukas, bei programos paruošėjai 
Marijai Kinčiuvienei. 

Pasiekėme 75-tąjį jubiliejų 
pasiryžimo ir pas išvent imo 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
idealams dėka. Dabar žengsime 
į šimtmečio jubiliejų. Meldžia 
me Dievą, Jo Motiną Mariją bei 
Šv. Kazimierą, mūsų patroną, 
mus šiame kelyje laiminti . 
Dievui ir Tėvynei! 

Sabina Henson. 

Vertė iš anglų kalbos: 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir Kraujo ligos 
Nechirorginis 'šsipletusių venų 

ir hemoro>dų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos paga! sus'tanmą 
Pirm , antr per*; 12-3 v pp ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiucu •.' : namjs 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S: O c a g o . IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

95?5 S 79t* Ave MChory H f t 
Tel. (708) 598 8101 
Vai paq.i' sacaonmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71 at St. 

Tel. (1-312)737-5149 
vai pagal susitaiimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D. 
Gyovto,as ir chirurgas 

Anestezi|OS ir skausmo gydymo specialistas 
Snerman ligonine Elgm. IL 

Tol. 708 854-1050 
Skamhinti galima 24 va: 

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

GYDVTOJAS "R CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicero 

Kasdien t K. 8 vai va* 
išskvrjs treč Šešt 12 iki 4 vai pop'e: 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS iR PROSTATOS 

GVDVMAS BEi CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave . Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tol. (1-312) 565-2960 ;vek:a 2 - vai | 
Valandos pagal susitarimą 

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

4 7 0 0 W. 9 5 St . 
Oak L a w n . IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

To l . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

D R . I R E N A K U R A S 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BU'LDiNG 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. (1-312) 737-1168: 
Razld. (708)385-4811 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. C e r m a k Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU DUSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
' " L Y B E - VIDAUS LIGOS 
~»S4 W. 71st Street 

(1-312) 434-2123 
P -m 2-7 Antr >r 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

E D M U N D A S V I Z I N A S . M . D . . S . C 
Speciaivbe — Vidaus i«gų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pr-e Austin) 

Valandos paga' susitarimą 
Tol. (1-312) 585-7755 

Kab. tel. (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

4255 W 63rd St 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 1? 4 

6-9 antr <2-6 penkt 10 12. I 6 

Kab. tol. (1-312) 471-3300: 
Rez. (708) 442-82*7 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES LiGOS 

7722 S. Kedzie Ave. . 
Chicago. III. 60852 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal sus'tanmą 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center 

Napervtlle Campus 
1020 E. Ogden Ave . Sulte 310. 

Napervllie IL 60563 
Tol. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 588-31*6: 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We«t 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

š«»štad>eniais pagal susitarimą 

f 



Ne vien tik teigiamos išdavos — 

LAISVA RINKA 
Jau turėjome progos paste

bėti, kad neviskas, kas tarpsta 
krašte, atsiradus ekonominei ir 
kultūrinei laisvei, yra gera. Kai 
kuriuose Liet'-voje leidžiamos 
geltonos spaudos leidiniuose 
matome, kad su dorovine laisve 
į viešumą išeina ir anksčiau 
užslėpta pornografija ir įvairus 
pelnagaudžiavimas, bizniaujant 
prostitucija bei kitomis ištvir
kimo formomis. Absoliuti išsi
reiškimo laisvė dr.r neveda į 
gera, jeigu savo laisvos išsireikš
ti nevartoja tie, kurie nemėgsta, 
neigiamosios ..kūrybos", tie, 
kurie supranta jos žala, arba jei 
krašte iš viso nėra pakankamai 
aąmoi *tgų, '•• a suprant nčių 
žmoiv-•.;. kurie -.'.ar moka daly 
vauti visuomeninėse disku
sijose. 

Ekonominė laisvė dar neveda 
į kultūrą, jei verslininkai-ga-
mintojai vadovaujasi ne noru 
visuomenei te ik t i gerą, nau
dingą gaminį ar patarnavimą, 
kuriam jie mokėtų sukurti 
pakankama paklausą (marke-
ting). tuo gerindami, ugdydami 
visuomene, o grynai tik žemiau
sio, didžiausio „masių" sluoks
nio pataikavimu, pačiu papras
čiausiu bizniavimu. 

Pereitą rudenį teko skaityti 
straipsni, argumentuojantį kaip 
tik tai , kad neskubėkime eks
portuoti į Rytų Europą visos 
JAV komercizmu pertekusios, 
nereguliuojamos rinkos eko
nomikos, nes ji jau ir Ameriką 
griauna. Grynai pelno žiūrintis 
„komercizmas". anot straipsnio 
autorių, jau baigia nustelbti 
d a u g i a k u l t ū r ė s Amerikos 
kul tūr inė* įvairovės lobyną. 
„P i l i eč io" sąvoka j a u yra 
sutapatinta su „vartotojo" (con-
sumer). Kasgi yra vartotojas? 
Ogi t a s . kur is viską suvartoja, 
sunaikina, suėda. Ar tokią 
piliečio sąvoką mes norime 
eksportuoti į naująsias demok
ratijas, klausia to straipsnio au-
toriai Ronald K. L. Collins ir 
Michael F. Jacobson. (Collins 
yra teisės profesorius Katalikų 
u n i v e r s i t e t o Washingtone, 
Jacobson y ra egzekutyvinis 
direktorius Visuomenei Tar
naujančio Mokslo centro, taip 
pat VVashingtone.) 

„Vartotojams jau įgriso pri
ve r s t i na i i šk lausyt i 3,000 
reklamų kasdien. Jiems jau pri
trūko kantrybės su vis nau
jomis Madison Avenue (rek
lamų gamintojų „sostinė") stra
tegijomis juos paveikti. ... Tad 
n e n u o s t a b u , kad p radeda 
formuotis vartotojų sukilimas". 
Tais žodžiais reikalą apibūdino 
verslininkų žurnalo „Business 
Week" redaktoriai. Panašiai 
buvo rašyta ir pagrindiniame 
reklamininkų savaitrašty „Ad-
vertising Age": „Kur anksčiau 
buvo maždaug lygi kova tarp 
reklamininkų perdėjimų bei 
vilionių ir atsakingų (jiems besi
pr ieš inančių) , šeimos galvų 
namuose, dabar kova jau tapo 
pavojingai vienapusiška" — 
reklamininkų naudai. Jei jau 
patys reklamininkai ragina 
savo bendrus atsakingiau, tei
singiau reklamas kurti, ne taip 
stipriai apeliuoti į žemiausius 
užgaidų tenkinimo impulsus, 
ypač kai reklamos taikomos 
va ikams" — tai jau aišku, kad 
pavojus t ikra i rimtas, rašo Col
l ins ir Jacobson. 

Pavojus nėra tame, kad toks 
. .komercizmas" būtų savyje 
blogas, bet tame. kad „mate
rializmas jau gerokai persvėrė 
idealizmą tautos supratime kas 
yra .geras gyvenimas' ". 

Labiausiai nuo komercizmo 
nukenčia pagrindiniai Ameri
kos idealai, būtent: paprasto, 
sąžiningo gyvenimo ir nuo
saikumo, santūrumo rinkoje — 
tu rgav ie t ė j e . Nukentėjo ir 
taupumas, gyvenimas savo iš
tekliu ribose, kuris Amerikos 

GAUSIŲ TALENTŲ STASYS BARAS 
• 

Jo 70 metų sukakties proga 

įkūrėjų leksikone turėjo pir
maujančią vietą. Šio žodžio 
prasmę taip pat buvo įsisavinę 
tie, kurie pergyveno Didžiąją 
Depresiją. 

Tačiau nuo II pasaulinio ka ro 
pabaigos, rašo šie au tor ia i , 
„leidome verslininkams iškelti 
vieną .vertybę' virš visų ki tų: 
gaminių suvartojimą (consump-
tion) — taip, kad kitos vertybės 
beveik išnyko". O tokio „varto-
jiškumo" pasekme yra sunaiki
namos žmogui reikalingos socia
linės atramos ir gamtos apsau
gas vertybės. 

Komercizmas žaloja visuome
nės psichologinę gerovę, nes 
reklamos sąmoningai puoselėja 
pav\ dą. sukuria savimi nepasi
tikėjimą, jausmą, kad žmogus 
visokių „būtiniausių" dalykų 
stokoja Tad nepasiturintys pa
augliai ir žudo bendraklasius 
t ik tam, kad galėtų jų 100 dol. 
kainuojančius sportinius ba tus 
pasisavinti. 

Bendruomeninės vertybės ne
gali išsilaikyti komercizmu va
romoje visuomenėje. Žmonės, 
kurių vienintelis rūpest is y ra 
įsigyti naujausias prekes, nepa
jėgia atsižvelgti į visuomeninę 
gerovę, o tik rūpinasi, kad jokiu 
būdu patys neturėtų mokėti 
didesnių federalinių mokesčių 
— nesvarbu, kas nukentė tų , 
ka i nebėra iš ko teikti visuome
ninius patarnavimus nelaimių 
ištiktiesiems. 

Nukenčia ir demokratinė visų 
piliečių civilinė lygybė, nepai
santi ekonominio pajėgumo. 
Reklamininkai neišvengiamai 
išryškina „klasių" sk i r tumus, 
nes reklamose jie tu r i iškelti jų 
gaminius pajėgiančių nusipirkti 
socialinį p r a n a š u m ą . Tai 
visuomenėje įskiepija nuomonę, 
kad nevelijantys reklamuojamų 
prekių nusipirkti yra nepilna
verčiai visuomenės nar ia i . 

Komercizmas ta ip pa t iŠ vi
suomeninių diskusijų išmeta 
idėjų gvildenimą, vystymą ir ar
gumentavimą, kai televizijoje ir 
radijuje pirmenybę tur i rekla
mininkų ir gamintojų nusipirk
tasis laikas, o visuomeniniai 
argumentai yra priverst i pasi
tenkinti porą sekundžių t run
kančiais iškalbingais vaizdais, 
pagaunančiais Šukiais. Kai žmo
gaus gyvenimo t iks las būna 
kopijuoti reklamų teikiamą mo
delį (image), n e b e i e š k o m a 
idealo, i š p l a u k i a n č i o i š 
mąstymo, mokslo ir tikėjimo įsi
tikinimo. 

Pagaliau, kai politinio proceso 
dalyviai pradeda savo rinkimi
nes kampanijas kur t i ne t am, 
kad įtikinamiau, efektyviau pri
statytų savo pozicijos idėjinius 
pagrindus, viešose diskusijose 
atremiant opozicijos dėstomą 
priešingą liniją, o t ik tam, kad 
be jokių diskusijų grynai emo
cinėmis pr iemonėmis mani
puliuotų balsuotojus, anot TV 
žurnalisto Bill Moyers, ko
mercizmas „ardo Amerikos po
litinę visuomenę, suna ik in
damas mūsų pajėgumą žvelgti 
į tikrove kooperatinės bend
ruomenės akimis ir bendromis 
jėgomis spręsti visuomenėje 
iškylančias problemas". 

Tcčiau Collins ir Jacobson 
nemano, kad Amerika pražus, 
nes įtakingi balsai j au pradeda 
raginti didesnį taupumą, pa
garbą gamtai, ska t ina drįsti 
atvirai pripažinti prekybos de
ficito problemą ir atsispirti ko-
komercizmui. Autoriai įtaigoja 
išleisti įstatymus, kur ie draus
tų pačiuose vargingiausiuose ra
jonuose reklamuoti alkoholį ar 
cigaretes, kurie gerokai apri
botų kiek, kaip ir kada galima 
rodyti reklamas per vaikų pro
gramas. Tokių įstatymų projek
tai jau yra diskutuojami Kong
rese. Bet ar įs tatymai galės su
tramdyti patį materializmo pa
trauklumą? *«8« 

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muz ie jus šiemet ypatingai 
pasižymėjusiu lietuviu išrinko 
Stasį Barą, įvertindamas jo 
kul tūr in į ir visuomeninį įnašą 
mūsų tautai . To mūsų veiklos 
p i rmūno specialus pagerbimas 
įvyks gruodžio 8 d. muziejaus 
Gintaro salėje. Tai jau 21-mas 
šio muziejaus metinis gausiais 
n u o p e l n a i s pasižymėjusio 
lietuvio pagerbimas. 

Stasys Baras yra labai vertas 
to pagerbimo. Tai daugelio 
talentų, kūrybingas ir darbštus 
lietuvis. J is juk švytėjo kaip 
v i e n a s pirmaujančių mūsų 
operos solistų, pasižymėjo kaip 
sumanus finansininkas, įkopęs 
į viceprezidento postą pusantro 
bilijonų sutelkusioje Standard 
Taupymo ir paskolų bendrovėje. 
J i s eilę metų taip sėkmingai 
vadovavo Lietuvių fondui, kad 
į s t engė užbaigti sutelkimą 
penkių milijonų kapitalo. Bū
damas vienas iŠ gabiausių ir 
uoliausių išeivijos lietuvių, jis 
vis rūpinosi tuos talentus išvys
tyt i ir teikti kuo didžiausią 
į našą lietuvių viusomenės 
siekimuose. Ištobulinęs savo fi
nansinius sugebėjimus. įstengė 
Lietuvių fondo įstaigą suor
ganizuoti profesionališkais pa
gr indais . Ir pasitraukusį į 
pelnytą poilsį, Standard bankas 
jį laiko specialiu patarėju. 
Sulaukęs poilsiui užtarnauto 
amžiaus, jis vis tiek didžią savo 
laisvalaikio dalį atiduoda lietu
vių visuomeninei veiklai. 

— J ū s esate didelių ir pla
č ių talentų žmogus. Domėjo
t ė s net medicina ir buvote 
pradėjęs ją studijuoti. Kodėl, 
t u r ė d a m a s tokį s k a m b ų 
b a l s ą nepradėjote karjeros 
šioje srityje U pat pradžių? 

— Taip, Vytauto Didžiojo 
universitete, Kaune, pradėjau 
studijuoti mediciną ir tuo p a t 
metu, konkurso keliu, buvau 
pri imtas į Kauno konser
vatoriją. Dėl nelemtos bolševikų 
okupacijos, reikėjo .nedicinos 
studijas nutraukti. Komunis
t a m s nusavinus visą mūsų 
šeimos turtą, turėjau pasi
rūpint i motinos, sesers ir savo 
kasdieniniu pragyvenimu. Kon
servatorijoje balsą pradėjau 
l a v i n t i pas operos so l i s tę 
Vladislavą Grigaitienę, bet jai 
repatrijavus į Vokietiją, kur į 
laiką likau be mokytojo. Dirb
damas Žemės ūkio komisariate, 
pradėjau lankyti operos solisto 
Jono Būtėno dainavimo studiją 
i r dar prieš pasitraukdamas į 
vakarus, esu dainavęs radio-

JUOZAS PRUNSKIS 

fone, Jėzuitų ir Įgulos bažny
čiose, na ir karininkų ramovėje 
Jono Būtėno dainavimo studijos 
mokinių koncerte. Pasitraukęs 
į Austriją, dainavimo studijas 
tęsiau pas prof. Jurenjevą. 
Karui pasibaigus, mūsų keliai 
su Jonu Būtėnu susitiko trem
tinių Augsburgo stovykloje, kur 
kartu su kompozitorium Jero
nimu Kačinsku ir muziku Algiu 
Šimkum intensyviai dirbom, 
ruošdami reper tuarą 

Su tais muzikais ir solis
te Juze Krištolaity, te. Janina 
Šeš takauskiene ir Antanu 
Paukšč iu koncer tuodami 
apkeliavome visas tremtinių 
stovyklas amerikiečių, pran
cūzų ir britų zonose. 1948 ir 
1949 me ta i s su ke tu r i a i s 
Lietuvos valstybinės operos 
solistais: Izabele Motekaitiene, 
Antanina Dambrauskaite, Ale 
Kalvaityte, Ipolitu Nauragiu ir 
prof. Vladu Jakubėnu koncer
tavome Anglijoje, išimtinai 
dainuodami britų publikai. 
Pamenu, kokia būdavo maloni 
šventė, kai po koncertų mus 
nuoširdžiai sveikindavo jau ten 
iš Vokietijos išemigravę tau
tiečiai. 

1949 metais emigravus į JAV. 
prasidėjo varganos dienos, nes 
reikėjo dirbti sunkų fizinį darbą 
ir pasirūpinti augančia šeima 

— J ū s ų s k a m b u s , švelnus, 
pa t rauklus balsas gaivino lie
t u v i u s n e v i e n i še iv i jos 
stovyklose, be t i r važinėjant 
su koncer ta i s p o kelis konti
nentus . J ū s savo arijomis 
švytėjote mūsų operose. Ko
k i u s J u m s a t s i m i n i m u s 
paliko toks platus dalyvavi
mas vokalinės kultūros ap
raiškose? Kuri opera pasi
darė Jūsų mėgstamiausia, 
kuris vaidmuo buvo a rč iau 
p r i e širdies? 

— 1956 m draugų pade
damas, išvykau vieneriems me
tams Italijon, kur mokiausi 
dainavimo. Sugrįžęs laimėjau 
„Chicago Tribūne" festivalyje 
ger iaus io vyro da in in inko 
titulą. Dainavau su garsiąja 
Lily Pons, pradėjau dainuoti 
Chicagos lietuvių operoje. Tas 
lyg plačiau atvėrė duris į mano 
dainos pasauli ir su daina 
aplankiau kelis kontinentus. 
Atsaky t i į Jūsų . pre la te 
klausimą, kuria operą daugiau
s ia i pamėgau būtu t ikrai 
sunku. Kai da-nuodamas įsi
jungi į vaidmenį, laikinai tam
pi Radamesu. Canio, Flores-

tanu, tad manau, kad Aida. 
Pajacai ir Fidelio, man arčiau
siai buvo prie širdies. 

— Kaip įvyko, kad Jūs , bū
damas didelio pas isek imo 
solistas, scenos meno ats to
vas, vėliau perėjote į verslą ir 
čia p a s i e k ė t e s t i p r a u s 
pasisekimo? 

Kaip daug kas žino ir paste
bėjo, kad mano fizinė padėtis 
suvaidino mano gyvenime patį 
didžiausią vaidmenį. Savo 
jaunystėje besportuodamas 
sužeidžiau koją. Tarptautinėje, 
didžiojoje scenoje tas pasidarė 
dideliu trūkumu. 

— Kodėl Jūs . pasiekęs už
t a rnau to poilsio amžių, su 
tokiu uolumu pasišventėte 
Lietuvių fondui? 

— Dirbdamas vienoje iš stip
riausių šiame krašte finansinių 
institucijų, patyriau didžiule 
dolerio vertę ne tik asmeniniam 
gyvenime, bet ir organizacijų 
veikloje. Turint mintyje šio 
krašto kapitalistinę sąrangą, 
nors ir kilniausiom idėjom pasi 
puošusi organizacija be tvirtų fi
nansinių pagrindų, negal i 
pilnai išvystyti savo veiklos. 

— J ū s esa te tas , k u r i o 
vadovybėje mūsų Lietuvių 
fondas pasiekė pačią didžią
ją aukštumą-zenitą, penkių 
milijonų kapitalą. Kaip įsten
gėte šį laimėjimą pravest i? 

— Iš finansinės pat i r t ies 
žinau, kad visada turint reikalą 
sa pinigais, o ypač su visuo
menės suaukotais, reikia iš jų 
atsiskaityti — subalansuoti pa
jamas ir išlaidas. Labai mažas 
procentas lietuviškų organiza 
cijų tokias apyska i tas vi
suomenei pateikia. Lietuvių 
fonde mes tokias apyskaitas 
savo nar iams jau seniai 
siunčiame prieš kiekvieną 
metinį suvažiavimą. Skelbiame 
lietuviškoje spaudoje, kad ir ne 
Lietuvių fondo nariai sužinotų 
apie Fondo pajamas ir išlaidas. 
Gavę smulkią informaciją, 
mūsų nariai pasitikti LF veikla 
ir dosniai aukoja. 

— Lietuvių fondas labai 
daug duoda mūsų išeivijos 
kultūrinių talentų ugdymui , 
lietuviškų kul tūros da rbų 
atlikimui. J ū s pats pranešė
t e apie norą daugiau para
mos iš L. Fondo skir t i kultū
r o s r e ika lams L ie tuvo j e . 
Kaip su šiuo reikalu? 

— Iš laisvėjančios Lietuvos 
ateina daug prašymų įvairiai 
paramai gauti. Lietuvių fondas, 
pagal inkorporavimo nuostatus 
tegali teikti paramą švietimui 

Stasy: 

ir kultūrai . Tas ir yra daroma, 
neskriaudžiant ir prašančiųjų 
išeivijoje Sutiksime visi. kad be 
L ie tuv ių fondo t e i k i a m o s 
p a r a m o s , t i k r i a u s i a i bū tų 
buvusi s k u r d e s n ė l i e tuv ių 
kul tūr inė veikla. J a u šiais 
metais Lietuvos absolventams 
buvo paskir ta '21c< nuo visos 
paski rs ty tos sumos . 

— Ar d a b a r p a s i e k u s pen
kis milijonus j a u galėtų mūsų 
auko to ja i a t s i kvėp t i , a r J ū s 
n u m a t o t e j i e m s d a r i r toli
mesn ius u ž d a v i n i u s ? 

— Netikslu būtų nustoti telk 
ti lėšas, kai šiuo metu atsirado 
tiek daug įvairių ir svarbių 
reikalų, ir Lietuvos nepriklau
somybė j au už slenksčio. Penki 
milijonai galėtų tik būti pu
siaukelė į dešimties milijonų pa 
grindinį kapitalą. Tada tik galė
tumėm lengviau ats ikvėpt i , 
turėdami kasmetiniam skirsty
mui bent tris ketvirčius milijono 
dolerių. Mūsų visuomenes prisi 
dė j imas p r i e l i e t u v i š k o s 
paramos yra nepakankamas. 
Fondo sąrašuose te tur ime apie 
6.400 narių, iš kurių pusė jau 
yra iškeliavę amžinybėn. Tas 
skaičius yra nepateis inamas ir 
nepakankamas, palyginti su 
mūsų gausia ir šviesia išeivija. 
Tik palyginkime mūsų kuklias 
pastangas su Jewish United 
fund. kuris per metus vien 

Baras 

Chicagos aylinkėse sutelkia 60 
milijonų dolerių 

— l ie tuv ių fondas nemažai 
p a d e d a m ū s ų s tuden t i j a i , 
j a u n a j a i k a r t a i . Ka ip sekas i 
t ą j auną ja k a r t ų į t r auk t i į 
a k t y v e s n ę F o n d o veiklą? 

— Jau daug metų. kai Lietu
vių fondas n e g r a ž i n a m o m 
stipendijom remia mūsų studen
tu s Turime š\ iesių pavyzdžių, 
kai jaunuoliai užbaigę aukštuo
sius mokslus, tampa Fondo na
riais ir aktyviai įsijungia į jo 
veiklą. Šiuo metu Lietuvių fon
do taryboje yra penki jau
nuoliai. 

— Kaip p a t y r ę s finansinin
k a s , kok ių p a t a r i m ų J ū s 
d u o t u m ė t e m ū s ų išeivijos lie
t uv i ams . 

— Mano asmeniškas pata
rimas: neinvestuoti į biržą ar 
apribotą partnerystę (Limited 
partnership), jeigu neturi bent 
šimto tūks tančio atsarginio 
kapitalo, padengti nenumatytus 
svarbius reikalus ar ligoninės 
išlaidas. 

— P o vi^ų tų gaus ių J ū s ų 
gyvenimo laimėjimų, kokie 
d a b a r hus to l imesni gyveni
mo p lana i? 

— Sunku planuoti, kai jau 
įžengiau i aštuntą dešimtį. Dak
tarų ir žmonos prižiūrimas, dar 
jaučiuosi judrus ir pilnas energi
jom 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ V1DŽIŪNIENĖ 

— Man tai padės mano profesijoje, — jau susierzi — nebuvo mačiusi Valiaus jau dvi savaitės, jis lankėsi 
nusi nukirto Danutė ir Valius pastebėjo, kad toliau eiti dėdės ūkyje, ten paprastai važiuodavo Kalėdų atostogų, 
nebeapsimoka Tad šoko ieškoti apsiausto, skrybėlės grįždamas su ryšuliais visokiu gerybių 

jau 
i ? -

— Ką čia Mindaugą Varkalą minite? G? 
apkalbėjote, kad per vėlai pas merginas lank< 
juokėsi sveikindamosi su Valium, draugiškai - vies-
dama sėstis. — 0 ką, ar ne puikus berniokas? 

— Taigi; taigi, — kalbino seimininkė, grį? ;ama 
prie puodų, nes Valius, kaip savas, mėgdavo e i per 
užpakalines duris, per virtuvę. — Taip ir apka' ame. 
kad būsimas daktaras panelei Danutei š "dėlę 
suvirpino! 

— Virpėtų širdelė, te ta , jei vien į jo akis žiūr čiru, 
bet jo nuomonės ir sprendimai mane truputį ga iina, 
surimtėjo Danutė. — Kažkaip neprieinam mudu iško, 
kur rastume ką nors bendro. Kaip čia pasakius., evie-
nodus dalykus vertiname, ne dėl vienodų r kalų 
sielojamės. Mano darbo j i s nelaiko dprbu, o tik t amo-
ga ir tai dar ne visai r imta. 

— Manau, tada ir mano profesija jam mtai 
neatrodo, — susijuokė Valius, mielai priimdair^ ^eimi-
ninkės siūlomą lašiniuoti. Šita virtuvė jam ^žnai 
atstodavo mielą namų kampelį. 

— Aiiku, ne. Bet ar gali pasaulis susidėti ien iš 
daktarų ir gailestingų seselių? 

— Gal dar rimčiau neišsikalbėjote, Danu tave 
daug kas laiko mergina be didelių problemų Matai, 
litie iviesūs plaukai ir gražios akys filosofiniuose 
pasikalbėjimuose nedaug padeda, nukreipia nuo 
temos... 

ir nukreipė kalba į kitą pusę. 
Jūratę turėjo sutikti prie šv. Jono. Kelias buvo 

netolimas, nuotaika gera, — bent Valiui dangus atrodė 
visiškai giedras, jis bandė prablaškyti retkarčiais 
nugrimstančią savo mintyse Danutę. Buvo kaimynai 
ir geri draugai, rišo meilė menui, neišsemiamų 
pašnekesių kupini vakarai, o dabar abiejų draugė Jū
ratė dar labai supynė jų dienas. Pas Danutę Valius 
pirmukart sutiko savo Jūrą, pas ją turėjo progos 
daugiau išsišnekėti, spręsti bendras problemas, suarte 
t i , įsilieti viens į kito gyvenimą. Paskutiniu laiku 
dažnai ten atsirasdavo ir Jūros pusbrolis Mindaugas, 
veiklus, ūmus ir ambicingas studentas. Maisto 
klausimas beveik visada būdavo problematiškas, bet 
Mindaugas turėjo pasiutusią uoslę ką iškeisti, pirkti , 
parduoti. Nebūdamas kraujo gimine, jis dažnai Valiui 
primindavo Kazę Varkalienę savo praktiškumu, greitu 
sprendimų keitimų ir mokėjimu prisitaikyti prie 
aplinkybių. Varkalų namuose jis buvo viskas: sūnus, 
brolis, tėvas ir globėjas, nuolat a ts i randąs su 
ryšulėliais, geroje nuotaikoje ir nepaprastai savimi 
patenkintu veidu. 

Danutės grožis jį pritrenkė ir jis puolė užtikrin
tas laimėjimu tarp tų kelių jo manymu neįspūdingų 
gerbėjų. Neklydo. Mergaitė gana palankiai priėmėjo 
puolimą, jos akyse atsirado meilios liepsnelės Dar 
nebuvo suliepsnojęs gaisras, ne, bet užkariavimas 
atrodė neabejotinas 

Po įprastinių šv. Jono pamaldų aikštėn pasipylė 
jaunimas Jūratė plaukė pasroviui, dairydamosi švie 
šios Danutes galvos Pamatė ją stovinčią nuošaliau su 
Valium ir Mindaugu. Jos širdelė smarkiau subildėjo 

— Štai ir mūsų gimnazistė Jū ra t ė ' mojavo Min
daugas , mėgstąs erzinti pusseserę, nors toji gimnaziją 
buvo baigusi prieš gera pusmeti. Plauk šion pusėn, 
meno žinovai sugalvojo ekskursija \ Antakalnį! 

Valius šiltai spaudė didelėje pirštinėje prapuolusią 
Jū ros rankutę Žodžių nereikėjo, žvilgsniai viską iš
sakė. 

— Merginos, ar tikrai norite taip toli eiti. aš turiu 
foto aparatą.'gal padarykime keletą nuotraukų Kalne? 
— siūlė Mindaugas, vairuodamas Danutę nuošaliau ir 
pal ikdamas vis dar tylinčią porą užpakalyje 

— Man vis vien. - atsiliepė Jūra . - galim ir į 
Kalną. Tik Valius turbūt paruošęs referatą apie Šv. 
Petro ir Povilo grožį? 

Visiems juokiant is buvo nutar ta padaryti iškylą \ 
Gedimino kalną ir įamžinti savo veidus šitos gražios, 
saulėtos dienos a tminimui Ir kokia tai buvo diena! 
Sniegas, saulė ir jaunyste ' 

— Kaip praėjo Kalėdos dėdes namuose. Valiok? — 
klausinėjo J ū r a t e , einant siaurais keliukais į viršų. 

— Et, kaip visuomet, tik šįmet visi labai susirūpinę 
rusais ir savo kailiu. Daug kalbų apie politiką, Vokie
tiją. Manęs ten niekas per daug net nepastebėjo. Blo
ga neturėti brolio ar sesers. Jū r a . Aš myliu šeimą ir 
kenčiu del to, kad tos laimes nepažinojau. Mes turėsim 
daug vaikų. Ju ra . ar ne"' Kad turėtų su kuo žaisti, kam 
pasipasakoti savo vaikiškus planus, pirmąsias meiles 
Juk nieko nėra gražiau, kaip užauginti b'ireh sveikų, 
linksmų vaikų' 

(Hus daugiau) 

• 
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Pastabos ir nuomonės 

NUSIVYLIMAS MŪSŲ 
VEIKSNIAIS 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Buvo džiugu išgirsti, kad ko
vo-balandžio mėnesiais Wa-
shingtone planuojama veiksnių 
konferencija s teigt i bendrą 
tarybą, kuri koordinuotų veiklą 
Lietuvos laisvinimo talkoje. De
ja, neseniai spaudoje pasirodė 
vieši pareiškimai, kad veiksniai 
negali susitarti, nes nesitariaa, 
veikia ir atstovauja savistoviai, 
todėl taryba iširo. Kas sužinos 
tiesą, kas supras t ikrąs ias 
nesantaikos priežastis, kurios 
jau tampa mūsų visuomenės 
„vėžiu"? Ar jis dar yra tokioje 
stadijoje, kad jį galima būtų 
„išoperuoti"? Negalime sakyti, 
kad išeivija išvaduos Lietuvą, 
bet jos talka y ra labai reikalin
ga. Visuomenė jaučiasi esanti 
bejėgė ir išgyvena nusivylimus. 

Žvelgiant iš perspektyvos į 
kelis dešimtmečius, eiliniam 
išeivijos nariui pagristai atrodė, 
kad Bendruomenė yra kultūri
nė, socialinė organizacąjft, kuri 
jungia už tėvynės sienų gyve
nančius tautiečius. Laikąptis 
demokratiškos rinkimų proce
dūros, yra išrenkamos apylin
kių valdybos ir cen t r in ia i 
organai . Bendruomenė savo 
uždavinį atliko puikiai, suor
ganizavus i l i t uan i s t i n ių 
mokyk lų t ink lą , i š le idusi 
vadovėlius, įsteigusi socialinių 
re ikalų skyrių, sustiprinusi 
l ietuviškos kul tūros gyvas
tingumą, ją puoselėdama kultū
rinių premijų, dramos festivalių 
ir grandiozinių tautinių šokių 
bei dainų švenčių pagalba, kas 
prisideda ir prie jaunosios kar
tos prilaikymo prie savo šaknų. 
Vlikas, kuriam reikia neginčy
t inai pripažinti ideologiškai 
simbolinę ir istorinę reikšmę, 
įsisteigęs 1943 metais Lietuvo
je labai kritišku mūsų tautai 
laiku, eilinio visuomenės nario 
nėra tiesiogiai palietes, pasiten
kindamas Lietuvoje egzistavu
sių politinių partijų likučiais ir 
naujai susibūrusiomis vyresnės 
kartos grupėmis išeivijoje, todėl 
ir prieauglio neturi. Tuo tarpu 

Bendruomenė produktyviai tęsė 
savo darbą, bet, la ikui bėgant , 
„politikavimas" tapo garbės ir 
prestižo reikalu. Je i Vlikas per 
47 metus atvirai skelbė, kad jo 
kovos už Lietuvos laisvę meto
das yra politika, t a i Bendruo
menė, ku r i turi kultūros, socia
l in iu r e i k a l ų i r š v i e t i m o 
tarybas, politikos srityje dirbt i 
nebuvo pasiruošusi. Nežiūrint 
to, daugiau kaip prieš dešimt
metį iškilo „darbų pasidali
nimo" problema, pradėjus kovą 
dėl pirmavimo politinėje srity
je. Man viešint Šveicarijoje, 
Lietuvos įgaliotas ministeris 
a.a. d r . A l b e r t a s G e r u t i s 
piktinosi sakydamas: „Ar t ikra i 
taip maža darbų, kad jais išeivi
ja pasidalinti nebegali?" 

Lietuvoje pavasarėjant, prasi
dėjo „atstovavimų" tvanas. At-
vykstantieji į Lietuvą ka lba 
išeivijos vardu be jos įgaliojimų, 
nepainformuodami išeivijos, ko
kias nuotaikas ir kokias nuo
mones j ie žada perduoti. Kalba 
mūsų „atstovai" parlamente, 
televizijoje, su žurnalistais, per
duodami „išeivijos dvasią", nors 
iš esmės jie reiškia vien savo 
asmeninę nuomenę, kuri dažnai 
atstovauja kokios nors specifi
nės grupės pažiūroms ar nuotai
koms, bet ne išeivijos daugumai. 
Kyla mintis, kodėl mūsų veiks
niai neima pavyzdžio iš gyvena
mojo krašto ir nepadaro savo 
narių apklausinėjimo, k a d pa
tirtų vyraujančias nuotaikas, 
susipažintų su nuomonėmis ir 
tada drąsiai galėtų „a ts to
vauti", turėdami autent iškus 
duomenis. 

Aš nepriklausau jokiai poli
tinei partijai, ta i kas mane ats
tovauja Vlike? Tačiau aiškiai 
matau, kad Vlikas yra daug 
nuveikęs, keldamas Lietuvos 
klausimą Europos par lamente , 
dalyvaudamas žmogaus teisių 
konferencijose, b a n d y d a m a s 
atverti uždarytas duris. Vlikas 
turi patirtį , lėšas, laiką ir ener
giją, tu r i savo atstovus ne t ir 
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PARDUODA 

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

Nof mtieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti *ad esate ama,norite būt 
Rimo Stankaus Klientais Nuosa-
*yOes ;ka:n'avimas nemokamai. 

Vliko seimo Cleveiande dalyviai 

Europoje, visa tai efektingai 
panaudoja Lietuvos labui. Kam 
tą draust i? Kodėl painioti 
tarptaut inės politikos vadus 
įvir ia is sk i r t inga i s „atsto-
vavimais'*,neleidžiant Vilkui 
tęsti pradėto darbo.Bendruome-
nei tik 1986 metais pasiryžus 
dalyvauti Helsinkio konferenci
jose? Geriau būtų padėkoti ir 
ta lkininkauti tiems, kurie ką 
nors nuveikia, negu brangų 
l a iką g a i š i n t i g inčams ir 
kariauti žodžiais. 

Bendruomenės valdybos pa
reiškime spaudoje buvo keista 
skaityti apie nesutarimo prie
žastis, kurių bene pati esminė 
esanti ta, kad Vliko pirminin
k a s , n e s i t a r ę s su kitais, 
L ie tuvos k l a u s i m u įteikė 
memorandumą JAV preziden
t u i ir kad n e s i t a r ė prieš 
vykdamas į Lietuvą. Jei skirtųsi 
nuomonės dėl to, a r Lietuvai 
reikia siekti nepriklausomybės 
a r ne, tai t ikrai būtų rimta 
nesutarimų priežastis. Bet abu 
v e i k s n i a i sakosi trokštą 
Lietuvai laisvės. 

Vlikas nėra jokia egzilinė 
vyriausybė, kuriai tur i paklusti 
kitos organizacijos, tačiau ir 
Bendruomenė ne tu r i teisės 
diktuoti savo valios. Tegul dir
ba visi.kurie dirbti nori ir gali. 
Ar patirsime tikrą nesusitarimo 
priežastį? Gal nepatogu į vie 
Šurną išnešti protokolo „paslap
t is" , kaip vadai ginčijasi dėl 
savo pozicijos p i rmumo ir 

atstovavimo metodų. Juk pla
nuotoji taryba turėjo išrinkti 
savo p i rmin inką . Ir b ū t ų 
tragedija, jei Vl ikas l ik tų 
vicepirmininko vaidmeny, o dar 
blogiau būtų, jei tas vaidmuo 
tektų Bendruomenei. Tiesa, kad 
pareiškime vartojamas kopir-
mininko titulas Reiškia, pirmi
ninkas lieka pirmininku ir yra 
lygiateisis savo veiksmuose. Gal 
čia ir yra toji tarybos iširimo 
priežastis? Mano supratimu, 
kalti y ra abu veiksniai. 

Vliko seime C leve lande 
lapkričio 2-4 dienomis buvo 
pranešta, kad veiksnių taryboje 
dalyvauja (ar dalyvavo) savo 50 
seimo įgaliotų ir Altą. Kodėl 
Bendruomenės pareiškime jis 
neminimas? Taip pat j ame 
sakoma, kad „vienas iš išeivijos 
veiksnių nepasitiki Lietuvos 
Aukščiausia taryba, bei vyriau
sybe ir atsisako joms teikti savo 
finansinę paramą". Ar tas tai
koma Vlikui? Viešas kaltini
mas, paliekant vietos spėlio
jimams, darant insinuacijas, 
nėra garbingas ir pritarimo 
užsitarnaujartis veiksmas. 

Reikia daugiau drąsaus atvi
rumo arba visiškos tylos, nesu
s ipra t imus i š sp rendž ian t 
posėdžių metu,smulkmenų ir 
kaltinimų neskelbiant spaudo
je. Tuo tarpu visuomenė darosi 
kaskart abejingesnė „veiki
mams", nes darbų atliekama 
n ižai, bet kalbų ir ginčų daug. 
Nuo to nukenčia pagalba Lietu

vai, kuriai mes esame gyvybiš
ka i r e ika l ing i . Asmeniškų 
ambicijų ska t in imas garbės 
troškimas neprivalo griauti 
mūsų visuomenės struktūros ir 
n e t u r i p r i s idė t i pr ie jos 
ska ldymo. Būtų gražu i r 
naudinga, jei išeivija taptų vie
n ingu r amsč iu L ie tuva i , 
sus i la ikytų nuo tarpusavio 
rietenų ir ta ip pat neleistų atvy
kėliams iš Lietuvos skaldyti 
mūsų išeivijos savo neigia
momis kalbomis apie Lietuvos 
vyriausybę, kurios kova su rau
donuoju milžinu neturi būti 
silpninama ir jos autoritetas 
žeminamas. Tokie plepalai jau 
pasiekė ir tarptautinę areną. 
Didieji politikai pradeda delsti 
ir abejoti, a r Lietuva, atgavusi 
laisvę, sugebės demokratiškai, 
bet vieningai tvarkyt is Ir 
anapus Atlanto asmeninės am
bicijos pradeda kelti chaosą. Ar 
išeivija jai duoda pavyzdį, kaip 
„demokratiškumo" idealą? 

Parduodame greičiau 
u i didesnę kalną! 

jKainojmnas veltui' 
PerKame :r parduodame visose JA'V 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas' ir di
deles nuosavybes 
Vietine Įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

i ifituviams žinomas ir patikimas vardas 

FOR SALE 

Parduodami 3 fUmal I i Uetuvoa — graži 
kalėdine dovana; 1. .,Tautines šventes — 
tautiniai šokiai" , 2 Ištraukos iš taut. 
šventės: .Dainų diena" ir ..Lietuvos vaiz
dai" (paaiškinimai angių k ), 3 ,.šv Mišios 
Vilniuje". Kaina — $20 už v.eną + $2.50 
persiuntimas. Pelnas skinamas Lietuvos 
studentų studįoms JAV-bėse Čeki siųsti: 
I. Patoraitta, 2 N. 351 Amy Ava. , Glen 
EUyn, IL 60137 

MISCELLANEOUS 

KALĖDINIS KONCERTAS 

Marijos aukšt. mokykla gruo
džio 14 d. 7:30 v.v. turės kalė-
dinj koncertą savo auditorijoje, 
įėjimas 3 dol. 

TŪKSTANČIAI 
KOLEGIJOMS 

Chicagos mieste kolegijos iš 
McArthur fondo gavo 100.000 
dol. paramos. 

ŠI APYLINKĖ 
m V 

PIRMOS RUSIES! 
O MES PADĖSIME FINANSUOTI NAMŲ PIRKIMĄ! 

«*• 

;« 

SUPERM? 
:S8 

708/916-4100 
Through its subsidiary 
Superutr Mongage Corp 

Nelengva rasti gera skolintoją, kai reikia persikelti į kitą 
apylinkę, arba finansuoti nauju namu pirkimą. Bet mes 

esame geri kaimynai ir padėsime jums šiuose reikaluose, 
paaiškindami ką geriausiai pasirinkti ir kokia finan

savimo programa jums tinkamiausia 

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA PIRMOS RŪŠIES! 
f „o0. J* 

REAL ESTATE 

^ AfiS, KOMPIUTERIŲ 
pagatna ga;«e PHRKTI 3r PARDUOTI 
NAMĄ Tieste r priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J. BACtVlClUS 
8E-^ SACE 3£A,TOflS 

INCOME TAX - INSURANCE 
o62S S KEDZ'.E 

778-2233 

O ms . 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis į BUDRAITĮ. 
3ia-77S-3971 arba 312-767-O6O0 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI * 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS -~~tf 

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

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

Jauna* vyra* laiko darbo, turi praktikos 
namų remonto darbuose (dažo kambarius. 
atlieka, nesudėtingus staliaus darbus, 
rnūnjimo darbus, moka klijuoti tapetus — 

wai' paper". taip pat tu" ' praktikos 
atliekant sotini automobilių 'e^ontą) 
Sąžiningas, tvarkingas Esant reikalui, gali 
pateikti rekomendacijas Skambinti nuo 
7 v.v. Tai. 1-708-423-3124. 
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LITHUANIA MY HERpTAGET 
EcMed by Vladas Vijolkis 

Knyga anglu Kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą. 130C 
iliustracijų. 400 psi Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėviškėlės" lei
dyklos Chicagoje. 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Pnnting. Tai graži 
dovana Įvairiomis progomis. Kama 
su persiuntimu 22.75 dol lllincįaus 
gyventojai dar pndeda 1 60 valsti
jos mokesčio Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4S45 W. 63rd St. 

Chicago. IL 6062* 

LH ms 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Š imai t is , P e a ' c 
Nuosavybių paraavimas. Income Tax 

5953 S. Ke4zie Ava. 
Tel. 436-787$ 

Ontuo; KMIECIK REALTORS 

a 7922 S. PuUski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti a r pirkti na
m u ' , kreipkitės ; Danutę Maver. )i 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija. (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais Antologijoje Girnius, 
Maceina, Nyka-Niliūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinį 
rašo: ..Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui". Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas. Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 
18 dol. Užsakymus siųsti „Drau
go" adresu. 

KARAS BRAUKIA 
KRUVINĄ AŠARĄ 
Algirdas Gustaitis 

Tai 2-jo Pasaulinio karo ir po 
karo metu rašytas autoriaus dieno
raštis Lietuvoje ir Vokietijoje. Pasi
traukimas iš Vilniaus, iš Lietuvos. 
Bėgimas iš Prūsijos, gyvenimas 
Vokietijoje ir po karo įsikūrimas 
Hanau pabėgėlių lageryje. Knyga 
turi 941 psi.. 240 iliustracijų. Spau
dė Morkūno spaustuvė. Išleido 
Devenių Fondas Kaina su per
siuntimu 33 dol. Iiiinois gyv. dar 
prideda 2.40 dol. valstijos mokes
čio. Užsakymus siųsti „Draugo" 
adresu 

MECHANINI'; 
MŪZA 

Naujas poeto Editos Nazaraites eileTas îu. 
nnkmys yra puikus jrodvf.as. k*p im dienu 
techniko* pasauiy* gak egnstuoti a poezita. 
nuo lo pasauho neatirrūkdama. net i supoetūv 
dama 

Knyga išleido Ateities Literatūros Fondas 
Jagabma gauti ;r Drauge". ]Os kaina 6 dol . 
su persiuntimu - 7 dol 50 centu. Illinois 
gyventojai prie sumos car pndeda 48 centus 
•nokeaiio 

-., 



JUOKINGOS 
PASTABOS IR 

KEISTOS NUOMONĖS 
J O N A S DAUGĖLA 

A t s i m e n u , d a r Lietuvoje 
nepriklausomybės metais yra 
kažkas pastebėjęs, kad kai kurie 
mūsų diplomatai, akredituoti 
Lietuvai atstovauti svetimose 
valstybėse, greitai užsikrečia tų 
svetimųjų valstybių papročiais 
ir pasidaro didesni tų valstybių, 

pačios Lietuvos, gerbėjai. nei 
Žinoma, t a i buvo turbūt t ik 
išimtys. 

Bet labai gaila, kad panašius 
reiškinius galime pastebėti ir 
šiandieniniame mūsų lietuviš
k o s išeivijos gyvenime. Į 
aukštesnes vietas patekę mūsų 
jaunosios kartos atstovai dažnai 
pasidaro didesni amerikonai nei 
patys amerikiečiai... 

Ilgų išeivijos metų bėgyje jau 
spėjo užaugti, išsimokslinti ir 
subręsti daug naujų lietuvių 
intelektualų su PhD diplomais. 
Daugelis jų labai gražiai ir 
našiai garsina lietuvių vardą, 
p lač ia i pa s i r e ik šdami savo 
m o k s l i n i a i s ir m e n i š k a i s 
gabumais šios šalies mokslo ir 
meno įstaigose. Jais turime pa
grindo t ik ra i didžiuotis. Ne 
vienas iš jų j au bando paplau-
kyt i ir per audringus šios šalies 
politinio gyvenimo vandenis. 
Lietuviškoji visuomenė džiau
g i a s i , k a d v i enam k i t a m 
pavyksta įsiveržti j valdžios 
aparatą ir užimti atsakingas pa
reigas. 

Visi t ikimės, kad jie išnaudos 
kiekvieną progą bei asmeniškus 
ryšius pasi tarnaut i ir bendrie
siems mūsų tautiniams reika
lams ir paremti mūsų tautos iš
laisvinimo pastangas. 

Tačiau šiomis dienomis nusi
vylimas seka nusivylimą. Ir 
visa tai tu r ime pakęsti kaip tik 
tuo metu.kada lietuvių t au t a 
pradėjo žūtbūtinę kovą už savo 
valstybinę nepriklausomybę. 

Dar nespėjome atsipeikėti nuo 
nelemto L. Kojelio „memoran
dumo". Tame memorandume 
Cis buvęs aukštas Baltųjų rūmų 
pareigūnas siūlo jėga sunaikinti 
dabart inę Lietuvos vyriausybę 
ir Lietuvos valdymą vėl pavesti 
okupanto bolševikiniams agen
tams. Žinoma, tuo pačiu sunai
kinti ir Kovo 11 d. aktą. 

O štai, j au ir D. Skučas (spėju, 
irgi koks nors valdžios parei
gūnas) „Draugo" Nr.223 skelbia 
keistą pastabą, kad turime: „at
siriboti nuo Vilniaus vyriausy
bės, kad jai einant norom ar 
nenorom į kokią ta i federaciją 
ar konfederaciją su Sov. S-ga. 
išeivija nebūtų į t raukta tar
nauti Kremliui'*. Ir dar reiškia 
juokingą nuomonę: „Kol nebus 
išspręstas sovietų branduolinių 
ginklų klausimas. Baltieji rū
mai Lietuvos nepriklausomybės 
nepripažins". 

Bet juk ne tik dabartinė JAV 
vyriausybė, bet ir visos kitos ad
ministracijos visada smerkė 
terorizmą ir kovojo su teroris
tais. Tad negi galime tikėti, kad 
dabar JAV pradės savo užsienio 
politiką formuoti tarptautinio 
teroro baimes nuotaikomis??? 
D. Skučas skatina nusilenkti 
teroro puoselėtojui ir dėl jo niek
šiškų užmačių gyventi nuolati
nėje baimėje. 

D. Skučo siūloma baimės ir 
gąsdinimo politika t ikrai nepa-
na ikns branduolinių ginklų 
konflikto pavojaus. Ir iš kur 
D.Sk. žino. kad tas „Gorbačio
vas tvir tas Kremliuje" pats 
nesusigundys užmesti ant Bal
tųjų rūmų kokią atominę bom
bą, jeigu tik pajus, kad šių rūmų 
šeimininkai gyvena nuolatinės 
baimės nuotaikose. 

D.Sk., turbūt nežino, kad JAV 
turi daugiau ir daug tobulesnius 
branduolinius ginklus. Ir tų 
ginklų skaičius ir jų pajėgumas 
yra pakankamas šiek tiek atšal
dyti Gorbačiovo ir jo įpėdinių 

įkaitusius smegenis. 
O, be to, šiandien j au ne vien 

JAV ir Sov. S-ga tur i branduo
linius ginklus. Juos jau turi D. 
Britanija, Prancūzija ir Kinija. 
Kažkur savo teritorijose ato
minių ginklų sandėlius yra 
įrengę Izraelis, Indija ir Pakis
tanas. Argentina ir pasaulinio 
terorizmo auklėtojai ir globėjai 
Irakas ir Lybija daro visas 
įmanomas p a s t a n g a s šiuos 
ginklus įsigyti ir, reikia manyti, 
netolimoje ateityje įsigis. O šių 
šalių gyvuliškos prigimties 
valdytojai JAV ir visam pa
saul iui gali sudary t i daug 
didesnį pavojų nei Gorbačiovas 
ar kažkokie D. Skučo per
matomi jo įpėdiniai. Tad negi D. 
Sk. siūlo Bushui ir prieš juos 
drebėti? 

Visi iki šiol didžiavomės ir ti
kėjome, kad JAV politika buvo 
remiama tautų laisvės, žmogaus 
teisių gynimo ir didžiųjų demo
kratijos humanistinių siekių 
ideala is . Už šiuos idealus 
tūkstančiai jaunų šios šalies 
vyrų nepabūgo mir t i kovos 
laukuose. O šiandien mūsų tau
tietis siūlo baimės ir nuolai
džiavimo politiką, paaukojant 
tautų, jų tarpe ir Lietuvos, 
nepriklausomo gyvenimo sie
kius. 

Dar juokingesnė yra D. Skučo 
pastaba: „Per suirutę lietuviai 
galėtų susigundyti pasigrobti 
branduolinius ginklus iš Kazlų 
Rūdos sandėlių ir pasidaryti 
grėsmingi sovietams". Ir keista 
jo nuomonė: „Ar Lietuvos nepri
klausomybė verta tos rizikos?" 

Net ir aš pats asmeniškai 
galiu patikinti pilną abejonių D. 
Skučą, kad, atstačius pilnai 
Lietuvos nepriklausomybę, jos 
vyriausybė darys visas pastan
gas, kad visa rusų kariuomenė 
su visais savo tankais ir katiu-
šomis galimai greičiau išsineš
dintų iš Lietuvos teritorijos. O 
jos pareigūnai stropiai budės, 
kad jie, skubėdami apleisti 
Lietuvą, nepamirštų drauge su 
savimi pasiimti ir visus Kazlų 
Rūdos miškuose užslėptus bran
duolinius ginklus. Tvirtinti, kad 
lietuviai bandytų juos pasi
grobti ir juos naudotų terorui, 
yra skaudus ir neteisingas am
žiais taiką mylinčios ir teisę 
gerbiančios l ietuvių tautos 
įžeidimas. Prisiminus Černobi-
lio tragediją, rusams gali tekti 
ir savo rankomis išmontuoti ir 
Ignalinos jėgainę ir išsivežti į 
plačiąją tėvynę tos jėgainės 
užnuodytas atmatas. 

D. Skučo nuomone Amerikos 
lietuviai turi sustabdyti peticijų 
rinkimą, demonstracijas ir ne
lankyti Kongreso narių, nes: 
„Ar yra Amerikos lietuvių in
te resas pykdyt i prezidentą 
Bushą, bandant gauti iš jo 
malonę?" Deja, Amerikos lie
tuviai nei peticijomis, nei de
monstracijomis iš nieko niekada 
jokių malonių nemaldavo. Jie 
visada reikalavo tik, kad Ame
rikos vyriausybė tesėtų savo 
pažadus ir Lietuvos pavergimo 
nepripažinimą pateisintų ap
čiuopiamais veiksmais. Tiesa, 
šie reikalavimai iki šiol liko 
neišpildyti, tačiau neteko pa
stebėti, kad kas nors už jo 
nuolatinį priminimą būtų užsi
rūstinęs. 

Daugiau yra pagrindo spėti, 
kad prezidentas gali pykti ant 
Skučo. Prezidentas Bushas 
turėjo p a k a n k a m a i drąsos 
pasiųsti savo karius į Persų 
įlanką, skelbdamas visam pa
sau l iu i : Amer ika nebijo 
panaudoti savo kariškos jėgos, 
kad i švaduotų valdžios 
a is t romis sergančio t i rono 
užgrobtą suvereninę valstybę ir 
pastotų kelią terorizmo agresi
jai. O tuo pačiu metu mūsų tau-

Skanių tortų prikepė sesės 
šaulės: Felicija Pliūrienė. Leonė 
Juškienė. Ida Tamulėnienė. 
Stasė Petrušaitienė, ir rėmėja 
Ona Kažemėkaitienė. Joms 
visoms priklauso rengėjų didelė 
padėka. 

KŪČIOS 

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

Jūros upė ties Taurage. Nuotr. Vytauto Ylevičiaus. (Iš knygos Lietučių 
šventes. 1991) 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Racine, WI 

MINĖJIMAS 

Wisconsino šauliai, susibūrę į 
DLK Kęstučio šaulių kuopą. 
1990 m. lapkričio 11 d. šventė 
savo 35 metų veiklos sukaktį. 
Minėjimą pradėjo kuopos pirm. 
P. Petrušaitis. pasveikindamas 
susirinkusius dalyvius. Kun. 
Stanley Saplis.MIC. Šv. Kazi
miero parapijos klebonas. Ra-
cine.WL perskaitė invokaciją. 
Kuopos penkmečio veiklos pra
nešimą atliko kuopos pirminin
kas. Ruošiamos Joninės ir Lie
tuvos ginkluotų pajėgų atsta
tymo metinės. Nuoširdžiai 
bendradarbiaujama su kitomis 
lietuviškomis organizacijomis. 
Įvairi lietuviška veikla per pas
kutinį penkmetį paremta 6,600 
dol. Lankomi ir puošiami miru
sių šaulių kapai. Jau yra mirę 
33 kuojos nariai. Jie, ir visi kiti 
žuvę dėl Lietuvos laisvės, pa
gerbti susikaupimo minute. 

Pranešimą sekė apdovanoji
mai . Kuopos garbės šaulys 
Bronius Ja ras apdovanotas 
Šau l ių Žvaigždės ordinu. 
Š a u l i a i : Vincas Badonas , 
B r o n i u s J a r a s , Vik to ras 
Kažemėkaitis, Bronius Ketur
akis, Petras Kleinotas. Motiejus 
Tamulėnas, Vladas Vilcinas ir 
Jonas Virbickas apdovanoti 50 
metų šauliavimo pažymėjimais. 
Ordiną prisegė ir pažymėjimus 
įteikė iš Detroito atvykęs LŠST 
pirmininkas Mykolas Abarius. 

Sekė sveikinimai. Sveikinto
jus kvietė ir dalyvius su jais 
supažindino Zen. Lukauskas. 
Žodžiu sveikino S-gos pirmi
ninkas M. Abarius, CV sekre
torius ir Stasio Butkaus š.kp. 
pirmininkas Ed. Milkus „Švy
tur io" jūrų š.kp. pirm. Bronius 
Valiukėnas ir Racine Altos sky
riaus pirmininkas Juozas Pleč
kaitis. Raštu — „Klaipėdos" j.š. 
kp. pirm. Juozas Mikulis ir 
„Gen. T. Daukanto" j.š.kp.pirm. 
Edm. Vengianskas. 

Minėjimo proga buvo prisi
mintos Lietuvos kariuomenės 
šventės metinės. Paskaitą apie 
Lietuvos kariuomenės likimą 
skaitė Lietuvos kariuomenės 
karininkas Vikt. Kažemėkaitis. 

Sesė šaule Marija Happ su 

tietis jį pristato bailiu, kuris bijo 
Kremliaus tirono ir t ik iš 
baimės aukoja tautų laisvės 
principus. 

O iš viso aš būčiau linkęs 
manyti, kad ši nelemta „pa
kasto šuns" istorija buvo skir 
ta „Spyglių ir Dyglių" skyriui. 
Tada būtume visi nusijuokę ir 
tiek tiekos. 

kakties proga kuopai vėl pa
aukojo 200 dol. Tai jau nebe-
pirmas kartas, kad sesė Happ 
dosniai prisideda prie šauliškos 
veiklos plėtimo. 

Meninę programa atliko Juzė 
Pivoriūnienė ir Bronė Nekro
šienė, jausmingai padainuoda-
mos duetu. Klausytojai daini
ninkes nuoširdžiai įvertino. Dai
nininkėms pianinu pr i tarė 
Ramoną Meekma Programos 
atlikėjos apdovanotos gėlėmis. 

Programą užbaigus Lietuvos 
himnu, sėsta prie vaišių stalo. 
Maldą prieš valgį sukalbėjo 
kun. J. Augūnas.MIC. 

Miela ir graži lietuviška tra 
dicija bus ir šiemet išlaikyta. 
Vėl turėsime be pertraukos ben 
dras Kūčias Šv. Kazimiero pa 
rapijos svetainėje, 815 Park 
A ve., gruodžio mėn. 9 d. { šį 
kilnų darbą įsijungė jaunosios 
mūsų moterys, įstodamos į Lie
tuvių Moterų klubą. To dėka 
išrinkta nauja ir jauna klubo 
valdyba, pasiryžusi tęsti lietu
v i škas tradicijas. Valdybą 
sudaro: Reda Ardytė Pliūrienė 
— pirm.. Viktorija Kleinotaitė 
Prochaska ir Janina Jarai tė — 
vicepirm. Rūta Kasparaitytė 
Larson — sekr. ir Vita Paukšte 
lyte — iždininkė. Valdyba 
jau suruošė gerai pavykusį 
kepsnių išpardavimą parapijos 
svetainėje. Gautas pelnas jau 
išsiųstas į Lietuvą. Tikimasi, 
kad į Kūčias atsilankys apsčiai 
svečių jaukiai pabendrauti sa
vųjų tarpe. 

J u r g i s Milas 

LABDAROS NUOSTOLIAI 

Chicagos katalikų labdaros 
organizacija 1989-1990 iždo me
tais turėjo 1.8 mil. dol. nuo
stolių. Jau treti metai, kai ši or
ganizacija turi s u n k u m ų 
sutelkti tiek lėšų. kiek reikia 
šelpiamiesiems. 

PADIDINO PABAUDA 
UŽ KNYGAS 

Chicagos miesto biblioteka 
paske lbė , kad pavė lavus 
grąžinti knygą vieton 5 et. už 
dieną dabar reikės mokėti 10 et. 

A.tA. 
LIONGINUI PEČIŪKAI 

mirus, visomis jėgomis jį slaugiusią ir visa širdimi 
mylėjusią žmoną JŪRATĘ užjaučiame. Taip pat 
liūdime su dukromis AUSTE ir GINTE . 

Irena, Elytė ir Vernon 

Mielus 

JANUTE ir 
kus 

ir Sv;i 

A.tA. 

MEČISLOVĄ RUMBAIČIUS nete 

brangaus BROLIO 
nio Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame. 

Amalia ir Mykolas Jagučiai 

Tebū- a lengva svetingos žemės velėna 

A.tA. 
ANTANUI KLEIZAI 

Skau "no valandoje guodžiame mūsų draugijos narę, 
vel i ' io n a š l ę ELZBIETĄ, s ū n ų g e n . kons . 
VA(": OVĄ KLEIZĄ ir jo šeimą. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
ELENAI ALEKNIENEI 

mirų sūnus ALFREDA ir VYTĄ, marčią DALIĄ ir 
anūk 13 ARĄ ir ALEXJ, nuoširdžiai užjaučiame. 

Šarūnas ir Birutė Taurai 
Arvydas ir Dalia Taurai 
Vytautas ir Aldona Taurai 
Donald ir Birute Sturmer 

A.tA. 
ANTON ČEPELIS 

Po ilgos ligos mirė 1990 m gruodžio 4 d., 5 vai. p p Quin 
cy Army Home, Qumcy, 1L, sulaukęs 78 m. amžiaus 
Anksčiau gyveno Chicagoje. Town of Lake apylinkėje. 

Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime seserys: Sophie Giržadas. 

Anna Čepelis, Pauline Sims, brolis Walter Roman su žmona 
Ann ir daug sūnėnų bei dukterėčių. 

Priklausė VJF.W.; buvo apdovanotas bronzos žvaigždėmis 
II pasaulinio karo metu 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 6 d nuo 6 iki 
9 v.v. Petkus Marquette koplyčioje, 2533 W 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 7 d. Iš koplyčios 
9.30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi 
jos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę seserys, brolis 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 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d a t i d a r o n a u j u s laidotuvių n a m u s 

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

Ki t i S . C . Lack laidotuvių n a m a i : 
* Pa los H i l l s 
H ickory H i l l s 
C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

11028 Southvvest Hwy. 
9236 S. R o b e r t s Rd 

2424 VV. 69 St 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette F-uneral Home 
2533 VVVst 71st Street 
( hkago, Illinois 60f>2l> 

l-(312)-47b-234S 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ko.ul 
Palos Hills Illinois MUrVS 

708-4 30-4435 

Petkus Kuneral Home 
1410 South SUh Avenue 

( kero, Illinois bOroO 
708-86V2108 

IVtkus-Butkus \ uner.il Honw 
144o South ^Hh Avenue 

(. uero. Illinois 6O0SI 
708-*52-1003 

V i s u s la idotuvių namus gal i te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKUS 
DONAI I) A. PFTKUS 

IK^NALD M PETKUS 
l AVVRFNC F C. GASt'NAS 

I • 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 6 d. 

x „ P e n s i n i n k o " ž u r n a l o 
p e n k m e č i o vakar ienė je , kuri 
bus gruodžio 8 d., šeštadienį, 
dalyvaus ir redaktorius Karolis 
Mi lkova i t i s iš Californijos 
Minėjimo programoje vaka
rienė, akademinė dalis, meninė 
programa. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
r a s r eng ia Kūčias gruodžio 23 
d. sekmadienį, 4 vai. p.p. „Sek
lyčioje". Kviečiame visus iš 

praneš t i apie daly-
nes vietų skaičius 

anks to 
vavimą, 
ribotas. 

x Solistė A u d r o n ė Gaižiū-
n i e n ė p a į v a i r i n s rel iginį 
koncertą, atlikdama kelias solo 
giesmes. Jai pritars 17 žmonių 
orkestras, o kai kur ir Dainavos 
ansamblis. Religinis koncertas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 16 
d. Pradžia 3:00 vai. Bilietai 
gaunami Vazneiių prekyboje. 

x Nau jaus ios žinios iš Lie
tuvos , pasakojamos tik ką iš 
t en grįžusio miškininko Jono 
Pucetos, aplankiusio visus di
džiuosius Lietuvos miestus, ir 
ka imus , Alvudo pažmonyje, 
Lietuvio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Dalyvauja kun. J. 
Juozevič ius , gyd. A. Stat-
kevičius, gail. sesuo E. Per-
žinskienė ir kiti. Kraujospūdžio 
matavimas . Kraujo tyrimui 
lapelių išdavimas ir duomenų 
aiškinimas. Bubulis ir Dundulis 
— video f i lmas. Alvudo 
gėrybėmis pasivaišinimas vieto
je ir išsineštinai. Visi laukiami, 
visiems įėjimas laisvas. 

x Už a.a. Lionę ir a.a. Lais
v ū n ą Skeive lus šv. Mišios bus 
aukojamos sekmadienį, gruo
džio 9 d. 11:15 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Draugai ir 
pažįstami prašomi tą dieną 
velionis prisiminti maldoje. 

(sk) 

x Šeš tad ieni , gruodžio 8 d. 
š a u k i a m a s Vyriausiojo Lie
t u v o s Iš la isvinimo Komiteto 
t a r y b o s posėdis . Lietuvių tau
tiniuose namuose, 6422 S. Ke-
dzie Ave., Chicagoje. Posėdžio 
pradžia 12 vai. Jo akcentas — 
VLIK seimas ir kas toliau? 

(sk) 

% Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėj imo šventėje, gruodžio 
8 d., šeštadienį, 5:30 v.p.p. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus aukojamas 
rožinis ir šv. Mišios. Židinys ma
loniai kviečia dalyvauti. 

(sk> 

x Atei t ininkų Kūčios sek
madieni. XII.23, 3 v v. Jaunimo 
c e n t r e . Vie tas užsakyt i 
708-499-2447, 708-424-4150. 

(sk) 

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

(sk) 

x Graž i kalėdinė dovana! 
VIII-sios tautinių šokių šventės 
vaizdajuoste dar galima gauti. 
Ši vaizdajuoste yra labai puikiai 
padaryta, verta įsigyti Prašome 
s iųs t i čekius šiuo adresu . 
„ Š v e n t ė s video, c o J . Plei-
nys , 84 Balsam So., Hamilton, 

; Ont . , L8M 3B3. Canada . Kai 
Z na su persiuntimu dabar tik 
71 $40. Gavus užsakymą su pini-
? gaiš, tuoj bus paštu pasiųsta. 
Z. Norintieji gauti daugiau įnfor-
• macijos, skambinkite tel. (416) 
" 549-6372. 

(sk) 

x Emily Levickis i r j o s 
d u k t ė Bannie P a r k e r sava
rankiškai labai gražiai papuošė 
Kalėdų Eglutę „Draugo" admi
nistracijoje, kurioje nuolat būna 
žmonių, galinčių pasigrožėti 
lietuviška įstaiga. Kalėdiniai 
papuošalai taip pat jų padaryti 
ir „Draugui" padovanoti. 

x Lietuvių J a u n i m o sąjun
gos Chicagos skyr i aus susi
r ink imas šį sekmadienį, gruo
džio 9 d., 12 vai. vyks Lietuvių 
cent ro Lemonte apat inė je 
kavinėje. Kviečiamas visas 
18-35 metų amžiaus lietuviškas 
jaunimas. Diskutuosime Jau
nimo kongresą, ateinančiais 
metais ruošiamą Pietų Ameri
koje. Laukiami visi. 

x JAV LB įstaiga Washing-
tone ieško direktorės padėjė-
jo-jos. Reikia, kad mokėtų 
kalbėti ir rašyti lietuviškai ir 
angliškai. Pareigos: įstaigos 
einamųjų reikalų tvarkymas, 
sekre tor iav imas , ryš ių su 
Bendruomenės apylinkėm ir na
riais palaikymas, telefoniniai ir 
telekso kontaktai ir kiti darbai, 
kuriuos nurodys direktorė. Atly
ginimas priklausys nuo kandi
dato patyrimo ir išsilavinimo. 
Taip pat, pagal galimybes, bus 
padedama į Washingtoną persi
kelti. Iki 1991 m. sausio 1 d. 
prašome kreiptis raštu: Assis-
tan t , Li thuanian Amer ican 
Community, 2713 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629, at-
siunčiant išeito mokslo ir lig šiol 
tu rė tų darbų aprašymą 
(resume), bent vieno puslapio 
rašto — laiško pavyzdį anglų 
kalba, savo telefono numerį ir 
pageidaujamą at lyginimą. 
Darbą galima pradėti tuojau 
pat. JAV LB VRT 

(sk) 

x „Grįžtu į tėviškę, į savo 
meilės kraštą!" Vienas popu
liariausių Lietuvos dainininkų, 
Arvydas Vi lč inskas , paly 
dimas Lietuvos instrumentinio 
ansamblio „Medus", koncer
tuoja gruodžio 6 d., ketvirta
dienį, 7:30 v.v. Pasaulio Lietu
vių centre, Lemonte (bilietai 
prie įėjimo) ir gruodžio 9 d. 
sekmadienį, 2 v. p.p. Jaunimo 
centre. Bilietai Vazneiių Gifts 
International, tel. 312-471-1424. 

(sk) 

x „Maironio" mokyklos Le
monte k a l ė d i n i s b a z a r a s 
vyksta šeštadienį, gruodžio 8 d. 
9 v.r. — 1 v. p.p. ir sekmadienį 
gruodžio 9 d. 11 v.r. — 2 v. p.p. 
Bus proga įsigyti kalėdinių do
vanėlių ir papuošimų. 

(sk) 
x TRANSPAK pe rveda PI

NIGUS, tvarko PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garant i ja 
VIDEOapaiatūrai. TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir t.t. Viską galim pers iųs t i 
apmokėtu muitu ir pr is ta tyt i 
į namus Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

Paremkime Landsbergio misiją 
Dr. Antanas Razma, JAV 

LB valdybos pirmininkas, ra
gina visus tuč tuojau pradė t i 
skambint i į Baltųjų rūmų 
Coinmen t Line, paremt i 
Lietuvos siekius ir patvir t in
ti mūsų pilną pasitikėjimą iš
rinktu Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos pirmininku Vy-
tau tu Landsbergiu. Lands
bergis , k a i p žinome, į Wa-
shingtoną a tvyksta gruodžio 
9 d. vakare , o gruodžio 10 d , 

Kapų lankymas. Nuotr Romualdo Požerskio. (Iš knygos Lietuvių šventės, 1991) 

I S ARTI IR TOLI 
St. Petersburg 

x „ Ž A I B A S " NR. 10 -
skanios rūkytos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
darbų dienų la ikotarpyje . 4 
kg lietuviško skilandžio, 2 kg 
„Žalgirio" dešros, 2 kg „Suval
kietiškos" dešros, 1 kg „So 
džiaus" dešros, 1 kg filė plė
velėje. Pilna kaina $100.00 -
kreiptis „Žaibas" 9525 South 
79th Ave.. Hickory Hills, 111. 
60457. T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

(sk) 

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

(sk) 

— „ S a u l ė s " l i t uan i s t i nė s 
m o k y k l o s ž in ios . „Saulės" 
lituanistinę mokyklą šiuo metu 
lanko iš viso 14 mokinių, ir joje 
dirba 4 mokytojos: Asta Lukie-
nė , R i t a Moore , K r i s t i n a 
Krul ikienė ir Aurelija Robert-
son. Tėvų komiteto pirmininkas 
yra Ričardas Krulikas, iždi
ninke — R ū t a Degesienė. Mo
kyklos vedėja — Aurelija Lai
mutė Robertson. 

— M o k y k l o s ka lėd inė šven
t ė įvyks gruodžio 15 d., 
šeštadienį, šv. Mišiomis tėvų 
pranciškonų koplyčioje 9 vai. 30 
min. Toliau 10 vai. 30 min. 
šventė bus tęsiama Don Vista 
Communi tv patalpose, 3300 
Gulf Blvd., St. Petersburg Beach. 
Čia a ts i lankys Kalėdų sene» , 
bus t rumpas mokinių pasirody
mas ir vaišės. 

— St. P e t e r s b u r g o Lie tuvių 
k l u b o visuotinis narių susi
r inkimas įvyko lapkričio 17 d., 
dalyvaujant 170 narių. Susirin
kimą a t idarė pirm. A. Gudonis. 
Pagal pateiktą darbotvarkę su
sirinkimo pirmininku buvo iš
r inktas K. Jurgėla, sekretoriu
mi — S. Kasias. Susir inkimo 
pradžioje susikaupimo minu te 
buvo pagerbti mirusieji k lubo 
nariai , pate ikta iždo apyskai ta 
ir i šklausytas klubo pirm. A. 
Gudonio pranešimas. Į 1991-jų 
metų valdybą išrinkti: pirmi
ninku — A. Gudonis, vicepirm. 
— V. Mažeika, sekretore — A. 
Sčiglienė, išdininku — M. Jur
gut is ir finansų sekretore — J. 
Gerdvi l ienė Naujieji d i rek 
toriai : B. Bartkus, J. Kalėda. 
Ed. Karmazinas, S. Kreivėnas. 
V. Pe tkus , M. Sčigla ir J. 
Švedas, kandida tas — P. Nava-
ze l sk i s . Revizijos komisi ją 
sudaro: P . Jančauskas. J. Mi
kaila ir J. Žvynys, kandidatas — 
A. Paulionis. 

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

(sk) 

x Se l ec t Wines & L i ą u o r s . 
3018 H o b s o n Rd., Woodridge, 
IL 60517 pr is ta to gė r imus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Mieeika , tel. 
708-969-3880. 

tsk) 

x R Ū K Y T O S M Ė S O S GA
M I N I A I — aukštos kokybės. 
Pristatome į namus Lietuvoje — 
$84 00 T R A N S P A K , 2638 W. 
69 St., C h i c a g o , IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

— Lie tuviu klubas spalio 27 
d., surengė klubo salėje žiemos 
sezono atidarymo pobūvį, daly
vaujant 270 asmenų, ne vien tik 
iš St. Petersburgo bet ir toli
mesnių apylinkių, net ir iš 
Lietuvos. „Žibinto" režisierė D. 
Mackialienė savo linksmu pasa
kojimu apie grybus ir grybau
tojus pagyvino vakaro nuotaiką. 
Pasakojimą užbaigdama dar 
padeklamavo J. Marcinkevi
č iaus humoristinį eilėraštį 
„Grybų karas" . 

— Švenčių renginiai Lietu
vių klube. Kūčių vakarienė 
rengiama Lietuvių klubo salėje 
gruodžio 24 d., pirmadienį, 6 
vai. vakaro. Programą atliks 
Lietuvių klubo choras, vad. 
muz. P. Armono Vakarienę 
pagamins klubo narės, vadovau
jant E. Purtulienei. Naujųjų 
Metų sutikimas ten pat ren
giamas gruodžio 31 d. Kokteiliai 
7 vai. vakaro, vakarienė 8 vai. 
Šokiams gros geras orkestras. 
Bųs duodama Šilta vakarienė ir 
šampanas. 

— P a d ė k o s dienos p ie tūs 
Lietuvių klube buvo suruošti 
lapkričio 22 d., kuriuose daly
vavo 190 asmenų. Klubo pirm. 
A. Gudonis, visus dalyvius 
pasveikinęs, pakvietė kun. V. 
Zakarą,OFM, sukalbėti padėkos 
maldą. Pag^.; nusistovėjusį 
paprotį, šią dieną pagerbti 
klubo tūkstantininkai — jiems 
buvo paruoštas atskiras garbes 
stalas. Toliau St. Vaškys api
būdino šios dienos kilmę, pras
mę be; reikšmę amerikiečių 
šeimos gyven.me. Muz. A. 
Jurgutis nuota -angai paskam
bino pianinu, ir visi pietų 
da lyv ia i padainavo ke l i as 
dainas. 

— „ A r m o n i k a " Vi ln iaus 
televizijos ir radijo ansamblis 
sugrįžo ir po pur-antrų metų St. 
Petersburgo lietuviai vel galėjo 
pasidžiaugti lietuviškų dainų, 
muzikos, dailiojo žodžio ir hu
moro programa „Armonikos" 
k o n c e r t a s St. P e t e r s b u r g e 
nebuvo labai išgarsintas, tačiau 
jie patys, pad.r.nuodami porą 
dainų Liet. Dukterų gegužinėje 
bei pagiedodarr bažnyčioje per 
Visų Šventų pamaldas save gra
žiai išreklamavo. 

— Lietuvių klubo met inis 
nar ių susirinkimas įvyks 1991 
sausio men 12 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p. klube salėje. Po susi
rinkimo kavutė. Klubo nariai 
kviečiami gaudai dalyvauti. 

— Lietuvių Fondo žinios. 
Lapkričio 7 d Lietuvių klubo 
salėje suruoš-ame koncerte 
dalyvavo per 200 asmenų ir 
Fondo naudai davė 273.40 dol. 
pelno. K o n u s i n ę programą 
a t l iko sol is ta i Egid i jus 
Mažintas, s\ oas iš Lietuvos, 
padainuodan > pirmoje dalyje 
11 ir antroje i dainų. Solistui 
akompanavę V irgaret Douglas. 
Koncerto pradžioje klausytojus 
su solistu * :pažindino St . 
Petersburgo L F. įgaliotinė J 

2 vai. p.p. tori audienciją p a t 
Amerikos prezidentą George 
Bush. Visokiais būdais pa
remkime Landsbergį! Tegul 
jis žino, kad mes su juo! 

Prašome skambinti tuojau! 
Skambinti nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. p.p. (New Yorko laiku) 
šiuo telefonu: 

1-202-456-7639. 
Galima pasinaudoti ir čia 

pridedamu angl išku tekstu: 

Gerdvil ienė. Visi koncerto 
dalyviai buvo pvaišinti kava ir 
pyragaičiais. Vajaus metu buvo 
surinkta arti 11,000.00 dol. L.F. 
įgaliotinė nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams ir visiems, bet kuo 
prisidėjusiems prie koncerto 
ruošos darbų. 

— Lietuvos Dukterų dr-jos 
gegužinė — piknikas, suruoštas 
Veteranų parke spalio 31 d., 
praėjo sų dideliu pasisekimu. 
Valdyba dėkoja visoms ir vi
siems, kuo nors prisidėjusiems 
prie šio pasisekimo. Iš gauto 
pelno nutarta skirt: 300 dol., 
Siamo dvynių, Vitalijos ir Vili
jos , Tamulevičių dukrelių, 
operacijų fondui. Jos gimė 
Lietuvoj suaugę galvutėmis ir 
buvo sėkmingai atskirtos, bet 
dar bus reikalinga daugiau ope
racijų. Joms pagelbėti, ..Kasos" 
vedėjas Ri tas Pavilionis, 
paprašytas Lietuvos Dukterų v-
bos, sutiko leisti,.Kasoj" rinkti 
aukas. Prašome aukoti. Liet. 
Dukterys tarpininkaus ir per
siųs pinigus į operacijų fondą. 
Skyriaus valdyba suruošė prieš
šventinį narių pabendravimą 
gruodžio 5 d., trečiadienį. 2 vai. 
30 min. p.p. Florida Power 
patalpose. 

— Kultūrinių popiečių ra
telio susirinkimas įvyko lap
kričio 21 d. Florida Power 
patalpose, St. Petersburg Beach, 
dalyvaujant 30 asmenų. Susi
rinkimą atidarė pirm. dr. D. 
Degesys. pasidžiaugė, jog savo 
tarpe turime prof. B. Vaškeli su 
ponia, svečius iš Chicagos, ir 
pakvietė profesorių padaryti 
pranešima- Profesorius savo 
pranešimą pradėjo — ..Iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia". Iš kokios praeities? — 
paklausė ir toliau nagrinėjo 
Lietuvos kultūros problemati
kas istorijos bėgyje, pažvelg
damas iš įvairių aspektų į jas. 
Pranešimas buvo turiningas ir 
labai įdomus. Gai la , jog 
klausytoju buvo mažoka. 11991 
m. ratelio valdybą sutiko įeiti: 
I. Jakštienė. D Mažeikienė. V. 
Mažeika. S. Salienė ir O Šiau-
dikienė. 

— Lietuvos kar iuomenės 
šventės minėjimas, organi
zuotas Romo Kalantos šaulių 
kuopos. įvyko lapkričio 20 d.. 
Lietuvių klubo salėje, dalyvau
jant organizacijoms su savo vė
liavomis ir apie 250 klausytojų. 
Programą pravedė kuopos pirm. 
A. Gudoms. Pradžioje buvo su
giedoti JAV ir Lietuvos himnai, 
pianinu palydint muz. A. Jurgu-
čiui ir vadovaujant A Koverai; 
kun. J. Gasiūno sukalbėta 
malda ir savanorio — kūrėjo B. 
Daukanto įžiebta simboliška 
ugnis. Paskaitą skaitė rašytojas 
A. Mironas, svečias iš Daytonos, 
tema „Laisvės siekimo analogi
ja" . Meninėje dalyje gražiai 
pasirodė persiorganizavęs vyrų 
dainos vienetas, vadovaujamas 
muz. A. Jurgučio. padainuoda
mas 5 dainas, solo A. Kusinskis. 

Ask that P res iden t Bush support Litbuania's 
peacerul ųuest for Independence and h a v e him 
stress tbis during bis meeting on Monday, 
December lOth, with the freely elected president 
of Lithuania, Vytautai Landsbergis. 

Insist that President Gorbachev not b e ai-
lowed to use force to suppress the non-violent-ef-
forts of the Lithuanian people. 

Ryšių centro darbuotojai: 
Vaiva R. Vėbraitė 

Zina V. Dresliūtė 
Tomas V. Nenortas 

CHICAGOS ŽINIOS 
ŠALTA ŽIEMA NUKRITO 35 PĖDAS 

•j:m Jackson, 25 m., nepaste
bėjo, kad durims atsidarius 
nebuvo keltuvo. Kaip žengė jis 
3-me aukšte, taip ir nukrito 35 
pėdas ant keltuvo, buvusio 
pirmame aukšte vakar inėj 
Chicagos daly. Sutraiškė kairę 
koją ir turėjo vidaus sužalo
jimus Būtų nukraujavęs, jei ne 
ugniagesiai ir paramedikai, 
kurie jį išgelbėjo. Ligoninėse jis 
pergyveno eilę operacijų, bet da
bar jau pavaikšto su ramentais. 

Be to, solistė O Armonienė 
padainavo „Mano sieloj šian
dien šventė", Tallat-Kelpšos, ir 
su A. Kusinskiu duetą , ,Nesek 
sau rožės", Paulausko. 

PALM BEACH 

— Lapkričio 13 p a b e n d r a 
vimo pietų metu Balio dir. dr. 
P. Budininkas, neseniai grįžęs 
iš direktorių suvažiavimo, 
papasakojo ̂ taip aukos surenka
mos, kam ir kaip paskirstomos 
ir su kokiom problemom Balfas 
susiduria. Paragino tautiečius 
dosniai aukoti dabar vyks
tančiam vajui, nes pagalbos 
reikalingų skaičius vis didėja. 
Kalbėjusiam buvo paberta daug 
klausimų. 

— Balfo J u n o Beach sky
riaus valdyba praneša, 1 ad 
aukų rinkimo vajus vyks nuo 
dabar iki gruodžio 15 ir ragina 
ištiesti dosnią pagalbos ranką 
vargan patekusiems tautie
čiams. Atmintina, kad lengviau 
duoti, negu prašyti . Aukos 
nurašomos nuo pajamų 
mokesčių. 

— Ir šįmet bus Naujų Metų 
sutikimas, dar šaunesnis negu 
iki šiol-Muziką parūpins V. 
Šalčiūnas. Jis žino, kad visų 
skonį patenkinti yra labai 
sunku, bet norėtų, kad kuo 
daugiau jo duodama muzika 
būtų patenkintų. Dėr*to prašo 
taut ieč ių iki gruodžio 12 
pare ikš t i jam savo pagei
davimus, geriausia raštu, nuro
dant šokių rūšį, dažnumą, 
pertraukų ilgumą ir pan. 

— IŠ Lietuvos čia lankosi 
meno istorikė Zita Žemaitytė, 
užsimojusi parašyti dail. A. Var
no monografiją. Sekmadienį, 
lakričio 25, po l ietuviškų 
pamaldų St. Paųl parapijos 
kavinėje ji iš vaizdajuosčių 
parodys lietuvos kultūrinio 
gyvenimo ir kai kurių Kauno 
įvykių vaizdus. 

— Visiems choristams iš 
atostogų sugrįžus, Dainos cho
ras rimtai pradeda ruoštis Dai
nų šventei Chicagoje ir koncer
tams St. Petersburge ir vietoje. 
Repeticijos vyks ta trečia
dieniais , 2 vai . parapijos 
kavinėje. 

Oro biuro prezidentas Earl 
Finckl skelbia, kad numatoma 
Chicagoje daug šaltesnė žiema, 
temperatūra būsianti žemesnė 
negu normali. 

PRIEMIESČIŲ MOKESČIAI 

Chicagos priemiesčiuose apie 
42,000 namų savininkų gavo 
pranešimus apie aukštesnius jų 
nuosavybės įkainojimus. Pakils 
ir mokesčiai. 

CHICAGOS BIUDŽETAS 
3 BILIJONAI 

Pr i imtas Chicagos miesto 
1991 m. biudžetas, siekiąs 3,17 
bilijonų dolerių. Merui pavyko 
pravesti nutarimą, kad miestas 
pats nebelaikys narkotikų cen
tro, o paves privačioms insti
tucijoms, teikiant joms paramą. 

DALEY MERŲ POSĖDY. 

Chicagos meras Daley buvo 
kelioms dienoms išvykęs į New 
Yorką, kur įvyko miestų merų 
suvažiavimas. Buvo tariamasi, 
kaip būtų galima gauti daugiau 
finasinės paramos miestams ir 
priemiesčiams iš federalinio 
iždo. 

IEŠKO MOTERŲ 

Loyolos un ivers i t e to 
medicinos centras ieško moterų, 
kur ios j a u subrendus ios . 
Norima i š t i r t i , kaip galima 
sulėtinti jų kaulų nykimą ar 
visai nuo to apsaugoti. 

KNYGOS UŽ KONSERVUS 

Chicagos miesto biblioteka pa
skelbė, kad asmenys, kurie 
grąžins per ilgai užlaikytas 
knygas, atnešdami konservų — 
kenuoto maisto neturtėliams, 
bus a t le is t i nuo mokėjimo 
pabaudų. 

KELIA ALGAS 

Cook apskrities tarybos iš
rinktieji nauji aštuoni komi-
sionieriai gaus didesnį atly
ginimą. Jų alga per ateinančius 
4 metus padidės 16%. Už tą bal
savo ir pasitraukiantis tarybos 
pirmininkas George Dunne. 
Komisionierių alga 1993 m. gali 
pakilti iki 56,250 dol. metams. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzit Avenue 

Chicago. IL 60629 
Tel . (1-312) 776-6700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Se*tad 9 ę r iki 1 vai d 
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