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Iš Vlado Lapienio 
teismų 

(Tęsinys) 

1984.IV.30 Vilniuje susi
t ikau s e n i a i paž į s tamą 
teisininką, daugelį metų 
dirbantį atsakingose pareigo
se t e i s m i n ė s apsaugos 
organuose. Jam papasakojau, 
kad saugumiečiai 1983.11.13 
atėmė iš manęs kalinimo 
l a i k o t a r p i u p a r a š y t u s 
prisiminimus — memuarus 
(juodraštį) ir už tai sudarė 
bylą. T a r d y m o organai 
pa re i škė , k a d padar i au 
nusikaltimą, numatytą LTSR 
BK 68 str. 2 d. Jis manęs 
paklausė: „Gal kuriuos nors 
valdžios pareigūnus savo 
memuaruose kritikavai, gal 
neigiamai juos paminėjai?" 
Jam atsakiau, kad 1976 m. 
pabaigoje ir 1977 m. pirmame 
pusmetyje mane tardė saugu
mo vyr. tardytojas mjr. Urbo
nas, saugumo tardymo posky
rio viršininkas mjr. Rimkus, 
todėl savo memuaruose juos, 
prokurorą Balučionį ir kai 
kuriuos kitus kritikavau. 
Mano pažįstamas teisininkas 
pagalvojo ir pasakė: „Urbo
nas paaukštintas tarnyboje, 
pakeltas į papulkininkus, 
paskirtas Saugumo komiteto 
poskyrio viršininku, todėl už 
kritiką jis gali tau atsikeršyti. 
Ir jokie gynėjai, jokie tavo 
aiškinimai nieko nepadės..." 

Jeigu teisingumą nugali 
piktumas, neapykanta ar net 
kerštas,tuomet pagrindiniu 
veikimo motyvu taps noras jei 
ne sunaikinti mane, tai nors 
apriboti mano laisvę a r 
primesti savo įsitikinimus, 
kurie iš esmės prieštarauja 
laisvės įgyvendinimui. Tada 
beliks su indų tautos vadu 
Gandi, buvusiu aštuonis 
metus kalėjime, pasakyti: 
„Prievarta nieko neįtikina, o 
tik gimdo neapykantą. Jei esu 
nekaltas, o vis dėl to apkaltin
tas, tai kalėjimas man nedaro 
gėdos". Iš tikrųjų, už tiesą 
laikas praleistas už grotų, 
spygliuotų vielų, neprarastas, 
bet gražiausiai pasitarnauja 
dvasiniam atgimimui. Nors 
kalėjimas ar lageris izoliuoja 
krikščionis nuo visuomenės 

tačiau uolūs katalikai ir būda 
mi kaliniais apaštalauja ir 
laimi sielų Kristui. 

Prarasta laisvė už tiesą, už 
savo įsitikinimus, už nenu-
silenkimą neteisybei, pergy
ventas vargas, iškentėta 
kančia bus pats įspūdingiau
sias pavyzdys kitiems. Sudėta 
auka iš viso, kas brangiausia 
žemėje, daugiau paskleidžia 
malonės kvepėjimo gyvojoje 
Bažnyčioje ir sielose, negu 
žydėjimas (gyvenimas, dar
bai) žmonių akivaizdoje 
prigimties dovanomis, būnant 
laisvėje. 

Būti nuteistas už tai, kad 
būdamas kaliniu (1976-1981) 
parašiau savo pusininkus 
memuarus, kad skaičiau 
„LKB Kroniką", „Lietuvos 
ateitį", J. Girniaus parašytą 
knygą „Žmogus be Dievo'* 
(kurią iš manęs čekistai atė
mė ir, kaip ideologiniai žalin
gą, sunaikino) ir kitas, man ne 
tik ne gėda, o garbė. Nes tada 
aš, kaip katalikas, sąžiningai 
atlikęs savo pareigas, atsi
stoju šalia Amžinosios Tiesos, 
kuri mums sako: „Palaiminti, 
kurie persekiojami dėl teisy
bės, jų yra dangaus karalystė. 
Palaiminti, j ūs, kai dėl manęs 
jus niekina ir pasekioja bei 
meluodami visaip šmeižia, 
būkite linksmi ir džiūgaukite, 
nes jūsų laukia gausus 
užmokestis danguje" (Mt. 5, 
10-12). 

Garbė eiti sunkiu Gulago 
keliu už Bažnyčią už savo 
Tautą, už žmogaus teises bei 
pagrindines laisves ir teisin
gumą. 

Šitos aukos neveltui. Tai 
būsimosios laisvės grūdas, 
kritęs į mūsų tėvų ir protėvių 
krauju pašlakstytą, ašaromis 
aplaistytą žemę. 

Juk geriausia misija — 
kančia tarp kenčiančiųjų. 
„Nėra didesnės meilės kaip 
gyvybę už draugus atiduoti". 
— sako mums Kristus (Jn 5, 
19). Todėl ištikimybę Dievui 
privalome vertinti labiau negu 
turtus, laisvę ir net gyvybę. 

„Omnia vincit veritas — 
viską nugali teisybė". 

(Bus daugiau) 

Laiškas Gorbačiovui 
Australijos lietuviai Sovietų 

Sąjungos lyderiui Gorbačio
vui pasiuntė laišką, kuriame 
prašo, kad Lietuvos katali
kam būtų suteikta pilna reli
gijos laisvė. Ateinančiais 
metais lietuvių tauta tiek tėvy
nėje, tiek visame pasaulyje 
iškilmingai minės krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje 600 
metų sukatį. rašo Australijos 
lietuviai. Ta proga mes prašo
me, kad iš tremties į Vilnių 
būtų leista grįžti vyskupui 
Julijonui Steponavičiui, kad 
tikintiesiem būtų sugrąžinta 
Vilniaus Katedra, kuri yra 
paversta paveikslų galerija. 
kad būtų sugrąžinta ateis
tiniu muziejumi paversta 
Lietuvos globėjo Šv. Kazimie
ro bažnyčia, bei filharmonijos 
sale paversta Klaipėdos 
Taikos Karalienės bažnyčia ir 
visos kitos iš tikinčiųjų atim
tos bažnyčios. Australijos 
lietuviai laiške Gorbačiovui 
dar prašo, kad iš sovietinių 
koncentracijos lagerių būtų 
išlaisvinti visi lietuviai sąži
nės belaisviai. Galop, rašo 
Australijos lietuviai, mes 
prašome, kad Lietuvos Krikš
čionybės jubiliejaus proga 

visiems lietuvos tikintiesiem 

būtų suteikta pilna religijos 
laisvė, tokia religijos laisvė. 
kokią mes patiriame čia, 
Australijoje. Australijos lietu
vių katalikų laiškas, kurį 
pasirašė Australijos lietuvių 
katalikų federacijos pirminin
kas Vincas Žemaitis ir 
Australijos lietuvių katalikų 
savaitraščio „Tėviškės Aidų" 
redaktorius kun. dr. Pranas 
Dauknys, buvo plačiai mini
mas visuose pagrindiniuose 
Australijos katalikų laikraš
čiuose „The Advocate", „The 
Catholic Weekly" ir „The Sou
thern Cross". 

— Havanoje buvęs pasku
tinis „Kiaulių invazijos" kali
nys Ramon Hemandez atvy
ko į Miami, kurį pasitiko jo 
motina ir žmona. 

— Kiniją lanko Rytų Vokie
tijos komunistų vadas Erich 
Honecker. Tai dar vienas 
komunistinio bloko šalių 
būdas atnaujinti ryšiams su 
komunistine Kinija. 

— Graikijos komunistų 
partija atsisakė palaikyti da
bartinio premjero Andreas 
Papandreous socialistų frakci 
ją Atėnuose 

Amerika įsakė išvykti 
55 sovietų diplomatams 

Prezidentas ir ponia pasitinka Vokietijos kancierj Helmut Kohl su ponia Baltuosiuose* 
rūmuose. 

Pabaltijo vėl iavos 
Europos parlamente 

S t r a s b u r g a s . — Liepos 12 
d. pirma sykį Europos Parla
mento rūmuose buvo iškeltos 
Lietuvos. I^atvijos ir Estijos 
vėliavos. Pan-Europos Sąjun
gos (PEU) suvažiavimo 
Strasburge proga, jas iškėlė V. 
Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos gen. sekretorius 
Rimantas Gumul iauskas , 
Jonas Lemežis ir estas Johan-
nes Muutra. 

Suvažiavimą atidarė Eu
ropos Parlamento pirminin
kas Pierre Pflimlin. Pagrin
dinę kalbą pasakė PEU 
prezidentas dr. Otto von Habs-
burg, kuris asmeniškai pakvie
tė lietuvius į suvažiavimą. 
Atkreipęs dėmesį į trijų Pabal
tijo valstybių vėliavas, jis 

pareiškė, jog tai esąs istorinis 
momentas. Kai po pirmojo 
pasaulinio karo grafas Caler-
gi pradėjo kurtį PEU, pabal-
tiečiai buvo pirmieji Europos 
apsijungimo idėjos rėmėjai. Ir 
šiandien sovietų okupuotosios 
tautos jungtųsi į europinį sąjū
dį, jei joms būtų leidžiama 
laisvai apsispręsti. 

Pabaltiečių vėliavos stovėjo 
prie Strasburgo katedros alto
riaus ir sekmadienio rytą 
įvykusių iškilmingų pamaldų 
metu. 

»» Prisiminkime 
lietuvius" 

Londonas . — Įtakingame 
Londono dienraštyje The 
Times rugpjūčio 26 d. išspaus
dintas vedamasis „Lithuania 
Remembered" — Prisimenant 
Lietuvą. 

Pasak vedamojo, „Maskva 
planuoja pasauliui sudaryti 
įspūdį, jog ji toleruoja religiją, 
leisdama iškilmingai paminė
ti kr ikščionybės Rusijoje 
tūkstančio metų sukaktį 1988 
metais. Bet yra ankstesnė 
sukaktis, kurią sovietų valdžia 
mažiau nori minėti: 600 krikš
čionybės Lietuvoje sukaktis 
ateinančiais metais". 

Vedamajame aprašomos lie
tuvių pastangos pasikviesti 
popiežių Joną Pauli II į Lietu
vą ir tvirtinama, kad. leis
dama jam apsilankyti. Sovie
tų v a l d ž i a i m t ų s i 
„apsikaičiuotos rizikos". Mini
ma pogrindžio spauda, kun. 
Zdebskio žuvimas. kun . 
TamkeviČiaus suėmimas . 
Iešmanto priėmimas PEN 
nariu, ir „Juodojo kaspino" 
diena. „Popiežiaus apsilanky
mas", rašo The Times, „sukel
tų masyvią demonstraciją, 
lojalumo senesniam už komu
nizmą tikėjimui išraišką. Bet 
kaip beišsispręstų popiežiaus 
apsilankymo klausimas. lietu
viai ir jų kaimynai nusipelno, 
kad likusis pasaulis juos prisi
mintų — ir ne tiktai sukaktu
viniais metais". 

Tarptautinis 
seminaras 

Vengrinos sostinėje Buda
pešte įvyko krikščionių ir 
marksistų tarptautinis studijų 
seminaras, kurį rengė Vengri
jos Mokslo akademija kartu su 
Vatikano sekretorijatu san
tykiam su netikinčiaisiais 
palaikyti. Seminaro tikslas 
buvo sudaryti progą krikščio
nim ir marksistam supažin
dinti vieni kitus su savo pažiū
romis etiniai-moraliniais 
klausimais, tuo pačiu užmegz-
giant tarpusavi ) dialogą ir 
tokiomis temomis, kaip taika, 
pažanga, teisingumas, darbo 
problemos, kurios šiuo metu 
yra ypačiai akiualios visai 
žmonijai. Seminare dalyvavo 
penkiolika krikš'ionių ir tiek 
pat marksistų mokslininkų iš 
Belgijos, Vakaru Vokietijos, 
Rytų Vokietijos. Prancūzijos, 
Italijos. Jugoslavijos, Kubos. 
Austrijos, Lenkijos, Šveica
rijos, Ispanijos. Čekoslovaki
jos, Sovietų sąjungos ir 
Vengrijos. Seminaro garbės 
komiteto Vatikano sekreto-
rijato santyki;; m su neti
kinčiaisiais pirmininkas 
kardinolas Poupard, buvęs 
Vienos arkivyskupas kardino
las Koenig ir Vengrijos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkas vyskupą s Paskai. 

— Beverly Enterpr i ses , 
kuri turi visą eile senelių slau
gymo namų JAV ir Kanadoje, 
Sveikatos departamentui 
privalo sumokėti 600,000 dol. 
civilinę bausm>- už įvairią 
netvarką sėmenių žmonių 
priežiūroje, kuri< gyvena tuose 
namuose. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Afganų p a r t i z a n a i 
nušovė sovietų helikopterį 
rytiniame Afganistane, kuria
me vyko aršios kovos su sovie
tais. Tai buvo sovietų MI-24 
tipo helikopteris su trijų vyrų 
įgula, kurie visi žuvo. 

— Heidelbergo universite
tas praeitą savaitgalį paminė
jo 600 m. sukaktį. Tai seniau
s i a s V a k . V o k i e t i j o s 
universitetas. 

— Sovietų Sąjunga pirmą 
kartą pranešė savo grūdų der
liaus duomenis. Statistikos 
duomenys rodo, kad 1985 m. 
buvo gauta 191.6 mil. tonų 
grūdų. 

— Bostonas yra labiausiai 
nedraugiškas miestas pagal 
naujai pravestą prekybininkų 
bei keliaujančių pardavėjų 
apklausinėjimą, kuriame buvo 
apklausti 2,610 asmenų. 

— Indonezijos prezidentas 
Suharto, kuris vadovauja savo 
kraštui jau 20 m., dar nori 
pasilikti valdžioje iki 1992 m. 
ir valdyti 165 mil. tautą. 

— Nobelio taikos premijos 
laureatas Elie Wiesel važiuos į 
Maskvą prašyti, kad būtų 
žydams leidžiama išvažiuoti, o 
ypač Andrei Sakarovui. 

— Maskvoje komunistų 
partijos kaikraštis Pravda 
rašo, kad rock 'n' roll muzika 
jau gali būti grojama, bet tik 
kad būtų melodija ir gerai 
atlikta. 

— B r i t a n i j o s l a i v a s 
„Edinburgas" nuskendo 1942 
m. su dideliu aukso kroviniu. 
Jis vežė 5.5 tonas aukso. 
Anglų narams pavyko iškelti 
beveik visą aukso krovinį iš 
Barenco jūros dugno. Nepavy
ko rasti tik penkių aukso luitų. 
Kaip atrodo, auksas priklausė 
rusams. 

— Berlyno Filharmonijos 
orkestras atliko simfoninį 
koncertą, kuriam turėjo diri
guoti Herbert von Karajan 
Orchestra Hali. bet jis susirgo 
ir jį pakeitė James I>evine. 
Berlyno Filharmojijos koncer
tus Amerikoje diriguos James 
Irvine, o jų gastroles Japoni
joje diriguos Seiji Ozawa. 
Karajan serga Austrijoje. 

— A m e r i k a p r adė jo 
pardavinėti auksines monetas 
su erelio vaizdu. Pirmąją 
dieną buvo pareikalauta 322.-
500 uncijų monetų. 

W a s h i n g t o n a s . — Ameri
kos vyriausybės sprendimas 
išprašyti 55 Sovietų Sąjungos 
diplomatus gali turėti neigia
mos įtakos į vedamus pasi
t a r i m u s n u s i g i n k l a v i m o 
reikaluose. Tai didžiausias 
taikos meto diplomatų skai
čius, kurie privalo vienu metu 
apleisti šį kraštą. Valstybės 
departamentas, pranešdamas 
ir tų diplomatų pavardes, 
kurie yra iš sovietų amba
sados Washingtone ir iš 
konsu la to San Francisco 
mieste, nustatė, kad jie turi 
atsisveikinti iki lapkričio 1 d. 

Tai atsakymas sovietams, 
kurie praeitą sekmadienį 
paprašė , kad išvyktų 5 
Amerikos diplomatai. Tass 
visa tai aptarė, kaip norą 
bloginti sovietų amerikiečių 
santykius. Washingtone parei
gūnai sako, kad jau praeitą 
m ė n e s į buvo s o v i e t a m s 
p r a n e š t a , jog A m e r i k a 
mažins sovietų diplomatų 
skaičių iki vienodo diplomatų 
skaičiaus abiejose ambasado
se. 

L a u k i a m a sovietų 
reakc i jos 

Valstybės departamentas 
pramato šaltesnius santykius 
ir sovietų reagavimą tuo būdu, 
kad ga lbū t d a r daugiau 
Amerikos diplomatų bus liepta 
apleisti Maskvą. Charles E. 
Redman, kuris yra naujas 
V a l s t y b ė s d e p a r t a m e n t o 
ka lbė to jas , a iškino, kad 
Amerika yra įsipareigojusi 
vesti toliau pasitarimus viso
se srityse, nežiūrint šių įvykių. 
Kai 1971 m. Britanija liepė 
išvykti 105 sovietų diplo
matam ir 1983 m. Prancūzija 
paprašė apleisti kraštą 47 
sovietų diplomatams, sovietai 
tylėjo. 

T i e s i o g i n i s A m e r i k o s 
atsakymas turi dvi puses: 
viena, kuri buvo numatyta. 

Našlės 
palikimas 

Los Angeles . — Našlė, kuri 
gyveno Beverly Hills, Califor-
nijoje, savo testamentu paliko 
240 mil. dol. 4 mokykloms ir 2 
ligoninėms. Tos institucijos 
apie šią našlę nieko nežinojo. 

Pirmasis išmokėjimas 18 
m i l . d o l . s u m o j e i š 
L i l i o r e G r e e n R a i n s 
palikimo buvo gautas Cahfor-
nijos technologijos institute 
Pasedenoje, Gerojo Samarijie-
čio ligoninėje Los Angelėj. 
Loyolos Marymount universi
tete Los Angelėje, Menninger 
Fondacijoje Topekoje, Pomo-
nos kolegijoje Claremonte ir 
S t a n f o r d o u n i v e r s i t e t e 
Stanforde. 

Tos institucijos nežino, kam 
reikia padėkoti. Nežinoma, ar 
Mrs. Rains paliko kokių nors 
giminių. J i mirė lapkričio 
mėnesį, 76 m. amžiaus. 

Kun. Donald Merrifield, 
buvęs Loyolos Merymount 
kolegijos kancleris, pasakoja, 
kad ši ponia buvusi labai 
išsilavinusi, elegantiška, labai 
guvi ir labai protinga. Šis 
kunigas spėja, kodėl ji pasirin
ko Pomoną kolegiją, kad jos 
vaikaitis ją baigė ir Sama-
rijiečio ligoninę galbūt dėl to, 
kad kartą joje gydėsi nuo 
sužeidimo. 

Savo turtą ši ponia paveldė
jo iš savo tėvo Burton Green. 
Jos vyras advokatas William 
Rains, baigęs Loyolos teisės 
mokyklą, mirė 1947 m., tik 
vienas mėnuo po jų vedybų. 

yra, kad penki amerikiečiai 
turės grįžti į Ameriką. Tuo 
būdu 4 iš a m b a s a d o s 
Washingtone ir 1 iš konsulato 
San Francisco mieste turi 
apleisti Ameriką, o iŠ Mask
vos — 4 iš Amerikos ambasa
dos ir 1 iš Leningrado 
konsulato. Antra, kuri visai 
buvo nenumatyta, tai įsaky
mas 50 sovietų personalo — 38 
iš ambasados ir 12 iš konsula
tų turi atsisveikinti su Dėde 
Samu. Amerika savo notoje 
visų turinčių išvykti nurodo 
pavardes, bet neskelbia tai 
viešai. Norima dar didesnio 
sumažinimo, kas buvo labai 
seniai prašoma FBI ir pagei
dauta iš Kongreso pusės. 

Šp ionažas — 
k i ta problema 

Špionažo problema y ra 
labai svarbi, bet tai yra visai 
a t sk i ra p r o b l e m a , s a k o 
Charles Redman, bet bus daro
ma viskas, kad šis kraštas 
nepasidarytų špionažo rojumi. 
Sovietų Sąjunga visada 
naudoja savo žmones ambasa
dose ir konsulatuose ir papras
tiems darbams atlikti, o 
Amerika samdo vietinius 
patarnautojus, kaip šoferius, 
valytojus, telefonistes ir kitus 
darbininkus įvairiems ne 
diplomatiniams ir konsulia-
riniams da rbams atlikti . 
Pagal susitarimą, Sovietų Są
junga gali turėti iki 320 asme
nų personalo. 

Kaip praneša Charles Red
man. šiandien sovietai turi 
301 a s m e n į : 2 6 3 y r a 
Washingtono ambasadoje ir 
38 San Francisco konsulate. 
Amerika nori turėti tik 251 
asmenį ambasadų personale, 
kaip to pageidauja Valstybės 
departamentas. 

Amerikos s p r e n d i m a s 
padarytas prezidento ir jo 
patarėjų posėdyje ir po to įteik
ta nota sovietų ambasadai. 

Dar pranešama, kad Ameri
ka pateikė 10 mil. dol. ieškinį 
sovietams už tai, kad naujos 
ambasados statyba Maskvoje 
yra nepaprastai ilgai uždels
ta. 

Pravda be 
skaitytojų 

H a g a . — Olandi jo je 
spaudos kioskuose neseniai 
pasirodęs sovietinės „Prav-
dos" dienraščio olandiškasis 
vertimas, teišleidęs penkis 
numerius, sustojo ėjęs. Nepai
sant įspūdingos reklamos, 
olandiškosios . .Pravdos" 
skaitytojų skaičius taip suma
žėjo, kad leidėjai buvo prives
ti nutraukti laikraščio leidi
mą. Taip ir kituose kraštuose, 
kaip Italijoje, Belgijoje ir 
Prancūzijoje, bandymas leisti 
ir platinti ,,Pravdos" dienraš
čio leidimus vietinėmis kalbo
mis greitai baigėsi visišku 
bankrotu. Sovietiniu laikraš
čiu nesusidomėjo net ir užkie
tėję vietiniai komunistai. 

KALENDRORIUS 
Spalio 23 d.: Jonas Kap., 

Ramutis, Kordulė, Jautrytė. 
Spalio 24 d.: Antanas K.. 

Nunilė, Gluoda. Valdmantas. 

ORAS 
Saulė teka 7:10. leidžiasi 

5:59. 
Temperatūra dieną 61 1.. 

naktį 47 1. Debesuota, galimas 
lietus. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. spalio mėn. 23 d. 

DVASINIO 
ATSINAUJINIMO 

SEMINARAS 
Lietuvos vyskupai, krikšto 

jubiliejaus proga, sudarė trijų 
metų programą temomis: 1985 
m. Gerosios naujienos, 1986 m. 
— Sąmoningo tikėjimo ir 1987 
m. — Gyvosios krikščioniškos 
dvasios. LKB Kronikoje nr. 68 
rašoma: ,.1986-tieji tebus 
Sąmoningo tikėjimo metais. 
Jais stengsimės pagilint savą
sias tikėjimo žinias, moky
simės Kristaus Evangelijos 
šviesoje žvelgti j save ir 
pasaulį ir savo gyvenimo 
uždavinius". Išeivija, kuri 
dvasiniai jungiasi kartu su 
l ietu va, pasirinko tas pačias 
temas ir šįmet lietuvių parapi
jose yra vykdomos dvasinio 
atsinaujinimo programos. Jas 
praveda patys parapiečiai, 
arba, reikalui esant, kviečiasi 
kitų pagalbos. Seminaras, 
pavadintas „Geroji naujiena" 
susideda iš šešių pagrindinių 
dalių, paruoštas seselės Ignės 
MarijoŠiūtės ir kun. Antano 
Saulaičio. SJ. 

Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos švietimo komitetas 
tokio pobūdžio seminarą 
organizuoja šį rudenį. J is vyks 
šešis sekmadienius iš eilės, 
prasidės spalio 26-tą dieną 12 
vai., po 1030 vai. ryto šv. 
Mišių aukos. Kultūros centro 
patalpose. Nesitęs ilgiau kaip 
vieną valandą. Seminarą 
globos ir pirmąją dalį praves 
Valerijus Gražulis. Maloniai 
kviečiami ir laukiami visi 
parapiečiai. 

KRIKŠTO 
J U B I L I E J U I 

MINĖTI P O S Ė D I S 
Šeštadienį, lapkričio pirmą 

dieną, 7 vai. vakare Kultūros 
centre įvyks posėdis, kuriame 
bus aptarta 600 metų krikščio
nybės jubiliejaus minėjimas 
Michigane. Vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM, prašo, kad 
visose vietovėse minėjimai 
būtų kuo gausesni ir įspū
dingesni, bandant įtaigauti 
amer ik ie t i šką v i suomenę 
Lietuvos reikalu. Į posėdį 
kviečiami Detroito ir VVindso-
ro parapijų klebonai, parapijų 
tarybų p i r m i n i n k a i , LB 
apylinkių pirmininkai, organi
zacijų atstovai ir vyskupo dar
bams remti būrelis. 

REKOLEKCIJOS 
J A U N I M U I 

Dvasinio a t s inau j in imo 
programa j a u n i m u i yra 
rengiama atskirai, tai lapkri— 
čio 8-9 dienomis, Dainavos 
stovyklavietėje. Rekolekcijas 
praves kun. Antanas Saulai-
tis. SJ. J aun imas yra kviečia
mas rinktis jau penktadienį 
vakare , o i š s i sk i r s t y s ime 
sekmadienį 12 vai., kad galė
tume suspėti į „Grandinėlės" 
koncertą. Maisto gaminimu 
rūpinasi Onutė Abarienė, taigi 

gausime ir labai skaniai 
pavalgyti. Savaitgalio kaina 
taip pat labai nedidelė, tik 30 
dol. asmeniui. 

Tikimės, kad Detroito jauni
mas (18 metų ir vyresnis) 
paskirs šį savaitgalį ramiam 
susimąstymui gražioje Daina
vos aplinkoje ir tuo pačiu ne 
tik dvasiniai atsinaujins, bet 
ir sustiprės. Mielai laukia
mas jaunimas ir iš aplinkinių 
miestų Daugiau informacijų 
suteiks parapijos jaunimo 
komitetas: Kristina Butkū-
naitė, l i n a s Erlingis, Paulius 
Jankus, Alma Lėlytė, Darius 
Rudis ir Algis Rugienius. 
Galima skambinti ir švietimo 
komiteto pirmininkei Liūdai 
Rugienienei telf. 313-573-9448. 

Liuda Rugienienė 

SOVIETU POLITINIO 
KALINIO MINĖJIMAS 
Spalio 30 d. yra skiriama 

prisiminti politinius kalinius 
Sovietų Sąjungoje. 

Estai, latviai, lietuviai, len
kai, rumunai ir ukrainiečiai 
žymės tą dieną minėjimu, 
ketvirtadienį, spalio 30, 7:30 
vai. vak. ukrainiečių kultū
riniame centre, 26601 Ryan, 
Warren, Michigan. Pagrin
dinę kalbą angliškai pasakys 
buvęs sovietų politinis kali
nys Valentin Moroz. Visi kvie
čiami. 

DLOC 

DIDŽIUOJAMĖS 
ANDRIUM ANUŽIU 

Džiugu stebėti mūsų tarpe 
augusio ir brendusio jaunimo 
pasiekimus moksle, profesijo
se ir kitose gyvenimo srityse. 
Šiuo metu vertai didžiuojamės 
JAV politiniu gyvenimu susi
domėjusiu mūsų telkinio nariu 
Andrium Anužiu, ateinan
č i u o s e r i n k i m u o s e kan 
didatuojančiu į Michigano 
valstijos atstovus (State repre-
sentative). Andrius Anužis 
Detroito ir apylinkių lietu
viams gerai pažįstamas savo 
dalyvavimu įvairioje šio telki
nio lietuviškoje veikloje, kurio
je dalyvauja nuo ankstyvos 
vaikystės: mokėsi ir baigė 
lituanistinę mokyklą, pri
klauso Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijai, aktyviai reiškė
si skau tų organizacijoje, 
sporto klubo „Kovas" ir tauti
nių šokių šokėjų sambūrio 
.Audinys" narys. Bręsdamas 
pradėjo domėtis ir reikštis 
politinėje veikloje. Andrius 
yra plačiai susipažinęs ir 
susirūpinęs dabartine padė
timi Lietuvoje, nuoširdžiai 
domisi JAV-ių politika ir ger
būviu. Didžiuodamies Šiuo 
veikliu ir plačios erudicijos 
savo telkinio nariu, linkime 
jam sėkmės, naujuose užsi
mojimuose; džiaugiamės, kad 
jis yra geras pavyzdys Detroi
to ir apylinkių lietuviškam 
jaunimui. 

Wa.shingtone j vykusiame jaunimo suvažiavime susitikę mintimis 
dalinasi krašto politika susidomėję Andrius Anužis iŠ Detroito ir 
Linas Kojelis iš Wa«hingtono. Andrius ateinančiuose rinkimuose 
kandidatuoja į Michipano valstijos atstovus 

Nuotr. J . l ' rbono 
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Tarptautiniame institute Detroite lietuvių dailės bei meno paviljone budi Lidija Mingėlienė. 
Emilija Kutkuvienė ir Eugenija Bulotienė. Paroda veikė spalio 16-19 dienomis. 

LAUKIAME 
„GRANDINĖLĖS" 

Amerikos Lietuvių Balso 
r ad i j o k lubas p a k v i e t ė 
Clevelando „Grandinėlę" 
koncertuoti Detroite lapkričio 
9 dieną, 3 vai. po pietų, Crest-
wood mokyklos auditorijoje. 
Beach Daly Rd. vienas blokas 
į pietus nuo Ford Rd. 

„Grandinėlė" įsteigta 1953 
m e t a i s C leve l ande . Ją 
suorganizavo Liudas ir 
Aleksandra Sagiai. Jie, rūpes
tingai dirbdami su jaunimu, 
išaugino tautinių šokių folklo
rinį ansamblį, kuriam lygaus 
šiame krašte lietuviai neturi. 
„Grandinėlė" yra mielas ir 
labai laukiamas svečias visuo
se pasau l io k r a š t u o s e 
gyvenančių lietuvių. Šis 
ansamblis apkeliavo Europą, 
Pietų Ameriką Australiją, o 
didžiuosius Amerikos ir Kana
dos miestus aplankė po kelis 
kartus. „Grandinėlės" koncer
tas Los Angeles mieste buvo 
nufilmuotas ir pagamintas 45 
minučių spalvotas garsinis ū\\ 
mas. Romoje jie ne tik šoko, 
bet ir giedojo. 

Į Detroitą a tvyks 35 
„Grandinėlės" šokėjai ir 
aštuoni muzikantai. Vadovas 
— Liudas Sagys, administra
torė Aleksandra Sagienė ir 
o r k e s t r o d i r igen tė Ri ta 
Kliorienė. 

Amerikos Lietuvių Balso 
radijo klubo valdybos nariai 
jau platina bilietus. Juos gali
ma pamatyti prie lietuviškųjų 
parapijų. Salėje vietos nume
ruotos. Belieka iš anksto gauti 
pageidaujamą vietą ir lapkri
č io 9 d. p a s i d ž i a u g t i 
„Grandinėlės" spektaklio 
grožiu. 

Stasys Garliauskas 

DAIL. DIANA 
VASELKAITĖ-BULKA 
Jauna Detroito lietuvaitė 

dailininkė, Diana Veselkaitė-
Buika. visai neseniai turėjo 
savo meno darbų parodą Čade 
meno galerijoje, Royal Oak, 
Detroito priemiestyje. Jos 
meno kūrinių kompoziciją bei 
ios piešinių kompoziciją bei 
meno kryptį gražiai įvertino 
„ D e t r o i t N e w s " meno 
korespondentė Linda Jonės 
rugsėjo mėnesio 15-tos dienos 
dienraščio laidoje, o vienas iš 
Detroito televizijos 7-to kana
lo reporterių, spalio 10-tą 
dieną, laike vakarinių Detroi
to ir pasaulinių žinių, turėjo su 
dailininke įdomų pasikalbė
jimą. 

Jie abu gražiai atsiliepė apie 
savitą jaunos dailininkės 
meno kryptį, jos paveikslų 
temų pasirinkimo būdą, ir 
neabejotiną aukštos kokybės 
talentą. 

Paminėjo, kad savo temas 
dailininkė renkasi iš vyresnio 
amžiaus, gyvenimo nuskriaus
tų ir žmonių užmirštų asme
nų, jų skurdžiose gyvenimo 
aplinkose, pirma iš pasikalbė
jimų išgaudama charakte
r ingiausius jų gyvenimo 
bruožus ir vėliau sudėdama 

juos } piešiamų portretų 
veidus. 

Televizijos pasikalbėjimo 
metu buvo parodytas jos pieš
tas menininko Juozo Jasiūno 
portretas. 

Dailininkė Diana Veselkai-
tė yra inžinieriaus Viktoro ir 
Birutės Veselkų duktė, baigu
si Fine Arts in Painting 
mokslus Detroito Wayne State 
universitete Šiuo metu ji 
ruošiasi magistro laipsniui iš 
Art Therapy srities. 

L i n k ė d a m a s j a u n a j a i 
dailininkei kūrybines sėkmės, 
tikuosi, kad ji parodys savo 
meno kūrybą ir platesnei 
Detroito visuomenei. 

Jonas Kriščiūnas 

SKAUTIŠKOJ 
PADANGĖJ 

Mūsų įvykiai 
Lapkrič io 15 d. Visų 

vienetų bendra sueiga: šiau
dinukų varstymas ir orna
mentai. 

Gruodžio 7 4 - Bendros 
kūčios. 

Sausio 25 d. — Žiemos 
iškyla. 

Vasario 1 d. — „Gabijos" 
ir „Baltijos" tuntų bendra 
Vasario 16 sueiga 

Kovo 22 d. Kaziuko mugė. 
Balandžio 5 d. ,Gabijos" ir 

„Baltijos" tuntų bendra šv. 
Jurgio sueiga 

Gegužė ? d. — Iškyla į 
Greenfield Village su per-
nakvojimu. 

Birželio 13 4 - Abitu
rientų pokylis. 

Nuotr. K. Sragausko 

Visų vienetų atskiros suei
gos vyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą ir trečią šeštadienį po 
lietuvių mokyklos pamokų. 

Uniformos 
Išaugtas skaučių uniformas 

taupome, neišmetame, nes jos 
r e i k a l i n g o s j a u n e s n ė m s 
sesėms. Uniformas labai mie
lai priims vadovės Vida Juš
kienė ir Valentina Bulotienė. 

Iškyla 
Spalio 18 d. įvyko rudeninė 

iškylą. Oras buvo nuostabus 
— saulutė ir auksiniai medžių 
lapai švietė. Švietė ir vykstan
čių iškylon vaikų veideliai, kai 
sėdo į 16 automobilių vilks
tinę ir vyko Mayberry State 
parkan. Gi dalyvių net septy
niasdešimt — su skautų jau
naisiais draugais ir tėveliais. 

Po pamokų šeštadieninėje 
mokykloje visi išalkę, tad 
užkandžiai gamtoje ypač 
skanūs. Smagu sūpynėse ir. 
lypynėsė, tačiau dar įdomiau 
važiuoti ant šieno vežimų, ku
riuos traukia po du sukinkyti 
arkliai. Krykštaujančius, spur
dančius ant šieno iškylau
tojus arkliukai veža per pie
veles ir mišką į ūkį su 
gyvulėliais. Kiekvienas galėjo 
paglostyti karvutę, aveles, 
kiaulytes, triušiukus ir stebėti 
naminius paukščius. Gi vėliau 
energijos ne t rūks ta žai
dimams ir dainoms. 

Valgančius, važiuojančius, 
žaidžiančius jaunuosius bro
liukus ir sesytes budriai stebi 
vadovų: Manvydo Šepečio, 
Andriaus Viskanto, Vytauto 

JLflB V O V<D0 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane 
Westford, MA 01886 

Apolonija Žiaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, NY 12010 

PITTSBURGHO VEIKLA 
Metų ketvirčio Šv. Komuni

jos pusryčiai bei susirinkimas 
įvyko birželio 1 d. Pittsburgho 
19-toje kuopoje. Pirmą kartą 
dalyvavome šv. Mišiose Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje 
Homestead miestelyje. Mišias 
atnašavo kun. Francis Plan-
tes. 

Kun. Plantes po Mišių šiltai 
pasveikino visus susirinku
sius parapijos salėje valgyti 
pusryčius. Buvo proga taip pat 
susipažinti ir su vietiniais 
parapiečiais. 

Po skanių pusryčių įvyko 
trumpas susirinkimas. Vienas 
svarbiausiųjų susirinkimo 
eigos punktų buvo išrinkimas 
delegatų Lietuvos Vyčių visuo
tiniam seimui. 

Pittsburgho 19-tos Lietuvos 
Vyčių kuopos pirm. Bill Koli-
cius keliuose praėjusiuose susi
rinkimuose negalėjo dėl ligos 
dalyvauti. Linkime jam kuo 
greičiau pasveikti. 

19-tos kuopos nariai Marija ' 
ir Vincentas Tamy bei Margie 
Turner su Julie Cimador buvo 
Vilniuje balandžio 23 d. ir į 
Maskvą išvyko balandžio 29 
d. Jie apie Chernobylio jėgai
nės nelaimę nieko nežinojo. 

„Mes nesupratome, kodėl 
sovietai praleido mus pro mui
tą Maskvoje visiškai netikrin
dami mūsų lagaminų", sakė 
Marija Tamy, su vyru jau 
keturis kartus aplankę Sovie
tų Sąjungą. 

Atvykę į Helsinkį, juodu 
televizijoje išgirdo apie tą 
nelaimingą įvykį, bet nepaste
bėjo jokio susirūpinimo iki 
nusileido New Yorke. Tik ten 
jiems buvo pranešta nelaimės 
apimtis. 

J i e m s n u s i l e i d u s 
Pittsburghe, vietinė spauda 
padarė su jais pasikalbėjimą. 
Jie sakėsi neturį baimės dėl 
savo sveikatos, tačiau rūpino-
so likusiais Lietuvoje. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 

Chicago ir Cook County 
Kanadoje (U.S.A. dol.) 
Užsienyje 
Kitur — Amerikoje . . . 
Savaitinis įSe&tad. pned.) 

metams 1 
$53.00 
$53.00 
$53.00 
$53.00 

$30.00 

1/2 metų 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 

$19.00 

3 men. 
$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 

~ 

• Adminis trac i ja dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta
d i en ia i s nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
*::«)—4:00; šeš tadienia i s nedir
ba. 

• Redakcija s t r a i p t o i u s t a i s o s a v o 
n u o ž i ū r a Nesunaudotu, s t r a i p s n i ų 
nesaugo . J u o s g r ą ž i n a tik iš a n k s 
to sus i tarus . Redakci ja už skel
bimų turinj n e a t s a k o . S k e l b i m ų 
kainos p r i s i u n č i a m o s g a v u s prašy
mą. 

Viskanto, Jaunučio Zubricko, 
Vidos Juškienės, Valentinos 
Bulotienės, Gailutės Dėdinie-
nės akys. Užkandžiais pasi
rūpino Lėlė ir Anatolijus 
Viskantai, transportu — V. 
Bulotienė ir tėveliai. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2f 36 W N U Street 
Priima trečiad nuo Z iki 5 v v. 
Ketvirtad nuo 10 v.r. iki 6 v v. 
r .-s tarimui skambint 436-5566 

Graži diena, artima gamta, 
daug, vaikiško džiaugsmo. 
Valio iškyla! 

j -

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS UGOS 
IR CDOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami ofise) 
2434 W. 71 StrMt, Chicago 
Te!. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

3irm., antr. ketv , pentet. nuo 12 iki 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. E0MUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

[Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7 
antr. ir penkt. 10-4; šešt 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. L DEGKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - SERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL B U L D I N G 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos paga! susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K Š A 
V A I K y L I G O S 

6 4 4 1 S. Pu lask i R d . 
V a l a n d o s pagal sus i tar imą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDiNC 

3200 W. 81st Street 
Of iso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
434-2123 

Pirm. 2-7. Antr. ir 
ketv. 0-12. Penkt. 11-2 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4] 

6-3; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-6 

Tel. 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., C h i c a g o 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 

DR. ALOS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, IH. 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, 111. 6012CJ 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-267C arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tol. 5*5-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt.. antr. ketv. ir penkt. 

Peikalui esant atvažiuoju ir j namus. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79th Avenue. Hickory Hilte 

|Ant 95th St. 1 blokas Į rytus nuo Ro&els Rd.) 
Tai. 598-9101 Vai. pagal susitarimą. 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N . Central A v e . 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mviia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRA N K PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir. 

„Contact lenses" 
2618 Vi. 71st St. — Tel. 737 -5149 

Vai pagal susitarimą U/darvta treč. 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdytoias 

3925 West S9th Street 
Vai., pirm., antr., ketv. ir penkt 

nuo 12-3 vai. popiet ir 5-7 vai. vak 
Treč ir šešt u?darvta 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 8 5 2 - 0 8 8 9 
Vai.: pirm., antr , ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybe -— Vidaus ir plaučiu li^os 

2636 W. 71st St., Chteago. M. 
T*.: 430-0100 

11000 So«thw««t MgfarW*f 
B a l a . 11 • I i«il • • IH m**AM.*% 

[(312) 361 -0220 (312) 3«1 -0222 

Tel. of iso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 C-o. SPth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai. vak. 

iskvrus treč\ §ešt 12 iki4 vai p<»piet 

OR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTICS — karūnėlės. 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika. 

2 6 5 9 W 59 St. Chicago 
Tai. 479-2112 

Valandos dagai susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai: antr 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p p 
§ešt. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 4 4 8 - 5 5 4 5 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gvdvtoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susi tanma 
T e l . 5 « 5 - 7 7 5 5 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

6745 West 63rd Street ! 
Vai.: pirm . antr . ketv. ir penkt 3-6; 1 

šeštadieniais pagal susitarimą Į 

> 



I ką eina 

JAUNIMO CENTRAS? 
Praė jus io a n t r a d i e n i u 

..Drauge" (X.21.86) teko skai-
; t i laišką „Auksinio saulėlei
džio jaunuolių centras', rašy
tą E. Baršketienės, kad 
i 'bicagos Jaunimo centrui 
neskiria \t nuolatinės vietos 
„Grandies" tautinių šokių 
grupei repetuoti, jiems teko 
repetuoti „Gintaro" taverno-
salėje. Padėtis atrodo skand . 
linga: jaunimas išvarytas iš 
Jaunimo centro, bet priima
mas tavernoje. Ir tėvai juos 
ten tveža. Tiesa, E. Barške-
tieii! rašo, kad tik spalio 5 d. 
jie turėję „Gintare" repetuoti, 
bet jei „Grandžiai" neduo
dama nuolatinė vieta Jau
nimo centre, galima tikėtis, 
kad jie bus ir dažniau išvie-
tinami ir todėl jie jau ieško 
kitos nuolatinės vietos. 

Beje, kaip ir E. Baršketienė 
rašo, jiems bu \o siūlomas 
kitas vakaras, penktadienio, 
bet jie rado, kad vakare tik 
pusė šokėjų galėjo būti savo 
tėvų iš tolimųjų priemiesčių 
atvežti tuo laiku. Atrodo, kad 
šios grupės egzistencijai svar
bu turėti nuolatinę nemo
kamą vietą repeticijoms 
sekmadienio popietėmis. 

Laiške neminima, ar buvo 
pasiūlyta nuolatinė vieta 
repeticijoms, sumokėjus šio
kią tokią nuomą. Žinoma, bet 
kuriai tautinių šokių grupei, 
kur viskas daroma be užmo
kesčio, būtinumas mokėti 
nuomą gali nulemti grupės 
užsidarymą. Todėl linkėtina 
„Grandžiai" kuo greičiausiai 
rasti nuolatinę, nemokamą 
jaunimui tinkamą repetici
joms vietą Ir gaila, kad dar 
viena grupė turės apleisti Jau
nimo centrą Bet šiam šokių 
vienetui negalint apsiimti 
didesnio lėšų telkimo darbo, 
vargu, ar kitas sprendimas 
įmanomas, norint jį išlaikyti. 

Atrodo, kad Jaunimo cent
ras virsta vis mažiau palan
kia aplinka mokykloms, t.y. 
jaunimui. Jau keli erdvūs 
kambariai, kurie buvo varto
jami vaikų darželiui, atiduoti 
Lituanistikos, instituto tyri
nėjimo darbams, bei kitam 
privačiam ar pusiau priva
čiam sandėliavimui, o vaiku
čiams paskirti per maži 
kambariai, kuriuose nėra vie
tos jiems tinkamai judėti ir 
pakankamai oro, taip, kad 
būtina langus arba duris 
laikyti atvirus, pasirenkant 
šaltą lauko orą arba kori
doriaus triukšmą nes ir kitos 
klasės toje pačioje padėtyje. Ir, 
kiek supratau, šie pakeitimai 
padaryti, neatsižvelgiant į 
tėvų prašymus bei aiški
nimus. 

Bet sakykime, kad laikai 
keičiasi ir su jais keičiasi 
mūsų visuomenės reikalavi
mai. Mokyklose mokiniukų 
skaičius mažėja, o suaugusių
jų vykdomai kultūrinei veiklai 
sąlygų trūksta Bet atrodo, 
kad ir čia JC vartojimo linijai 
vadovauja ne kultūriniai 
poreikiai, o finansiniai. Dabar 
jau ir operos choras buvo 
paprašytas nuomos už repeta-
vimą Jaunimo centre. Žinia, 
opera nėra pelną daranti ins
titucija. O už repeticijas nie
kas negauna algų, tai kultū
rinis darbas vykdomas grynai 
iš pasišventimo. Operos paja
mos iš aukų ir bilietų parda
vimo nors stambios, išlaidos, 
kaip žinome, dar stambesnės. 
Joms visoms padengti net ir 
dabar nevisada pasiseka iš 
karto surinkti lėšas, reikia dar 
vis atskirų vajų. Taigi dar 
turėti rūpintis apie repeticijų 
kambario nuomą gali būti jau 
ir perdidelė našta. Tad ir 
opera dabar svetur ieško 
n e m o k a m ų . n u o l a t i n i ų 
patalpų, repeticijoms. Tai gali 

, būti ir dar viena grupė, kuri 
pasitrauks iš Jaunimo centro. 

Į ką eina Jaunimo centras? 
Ar j iš pavirs tik gerai fon-
duotų privačių ar pusiau 
privačių organizacijų archy

vu, kuriame protarpiais dar 
įvyksta vienas, kitas kultū
rinis parengimas, galintis 
sumokėti salės nuomą? Ogi ir 
parengimai ateityje nebūtinai 
ten vyks. Tie sambūriai, kurie 
jau kitur susirado pigesnes ar 
nemokamas vietas nuolatinei 
veiklai vargu, ar ras reikalą 
grįžti Jaunimo centran savo 
parengimams. O mažėjant JC 
naudotojų skaičiui mažėja ir 
J C pajamų šaltiniai. 

Tačiau s arbu atsiminti, kad 
Jaunimo centrui yra būtina 
visomis priemonėmis rinkti 
lėšas. Jaunimo centro banke
tas dar nesurenka visiems me
tams reikiamų pajamų, ir, 
matyt, galai dar nesuvedami 
iš pajamų iš didžiosios salės, 
kavinės bei Ciurlior gale
rijos. Iš kur Jaunimo ntras 
turi imti pajamas? Lengviau
sias sprendimas turbūt ir atro
dė pajamų prašyti iš tų, kurie 
juo naudojasi. Bet čia atsimu-
šama į kitą problemą: visuo
menės supratimas, kad J C turi 
būti laisvai atviras kyk-
linei bei kultūrinei lituanis
tinei veiklai. Ir tai turbūt 
gerai, nes jei už kiekvieną 
repeticiją visi repetuojantieji 
turėtų kaskart susimokėti po 
porą dolerių, vargu, ar kas 
bedalyvautų tuose kultūri
niuose vienetuose. Daly
viams, atrodo, užtenka savo 
laiko ir energijos aukos. Apdė-
jus JC naudotojus asmeniš
kais mokesčiais trumpu laiku 
pasibaigtų kultūrinė veikla. 

Būta kalbų, kad Lietuvių 
fondas galėtų apmokėti nuo
mą kultūriniams vienetams, 
kurie naudojasi Jaunimo cent
ru. Bet jei kas yra bandę 
pateikti prašymą Lietuvių fon
dui, tai žino, kiek daug yra 
konkurentų dėl tų pinigėlių ir, 
kad fondas, bandydamas 
paremti kuo daugiau veiklos, 
jau ir taip skiria tik, palygin
ti, mažas, kelių tūkstantėlių 
sumas. Taigi, nors didelės 
paramos iš fondo, atrodytų 
nesitikėtina, vistiek manding, 
kad turėdamas savo tikslu 
kultūrinės veiklos rėmimą, 
fondas galėtų remti ir Jau
nimo centrą tik galbūt tą 
paramą kaip nors sujungiant 
su jame vykstančia kultūrine 
veikla, sakysim, ji priklausy
tų nuo dažnumo jame regulia
riai vykstančios kultūrinės 
veiklos, pvz. tautinių šokių, 
chorų repeticijos, mokyklos, 
tautodailės kursai, jaunimo 
organizacijos. 

Bet taip pat yra aišku, kad 
Jaunimo centrui reikalinga 
daug platesnė visuomenės 
parama — ne tik tų, kurie 
Jaunimo centru naudojasi, bet 
visų, kurie lietuvių kultūrinį 
gyvenimą nori palaikyti, kad 
nereiktų mūsų lietuviškiems 
k u l t ū r i n i a m s v i e n e t a m s 
ieškoti prieglaudos viešosiose 
mokyklose. Kiti skundžiasi, 
kad lietuviškos parapijos 
neskir ia vietos. Betgi ir 
parapijos turi savo patalpas 
išlaikyti — jos neišlaikomos 
federalinių mokesčių — ir dėl 
to yra toje pačioje padėtyje 
kaip Jaunimo centras. 

Laikas mums suprasti, kad 
nusipirkimas bilieto į kurio 
nors kultūrinio ansamblio 
pasirodymą nebūtinai net ir 
už to vieno pasirodymo salės 
išlaidas sumoka O kur dar 
p a t a l p o s jo n u o l a t i n e i 
ansamblinei ruošai? Nema
nau, kad bilietų kainų pakė
limas į pasirodymus padėtų. 
Galbūt tai tik atgrasins kai 
kuriuos žiūrovus, tuo dar 
sumažinant kultūros „naudo
tojų" skaičių. 

Belieka tik klausimas: 
kuriuo keliu Jaunimo centro 
išlaidas dengti: ar vienetams 
paskaita nt nuomas ir tuo 
jiems užkraunant lėšų telkimo 
naštą, kas, atrodo, nevisiems 
įmanoma, ar aktyviau, gal net 
Balfo pavyzdžiu, imantis lėšų 
telkimo? 

a.j.z. 

AR GORBAČIOVAS PARTNERIS, 
AR TIK ĮRANKIS 

JAV spaudoje atsiranda balsų, nagrinėjančių komunistų 
sekretoriaus ir KGB santykius 

BR. AUŠROTAS Po žurnalisto N. Daniloffo 
KGB surežisuoto suėmimo 
rugpjūčio 31 d. Maskvos 
priemiestyje, Lenino kalvose, 
santykiai tarp „didžiųjų galy
bių" pasiekė gal žemiausią ligi 
dabar išmatuojamą temperatū
ros laipsni. Jie artėjo prie 
užšalimo ribos. Tai būtų buvu
si rekordinė santykiavimo 
temperatūra, ligi dabar žino
ma „koegzistencijos" ir „mes 
jus palaidosime" terminologija, 
kaip čiuos santykius gana 
vaizdžiai išreiškė, daužy
damas Jungtinių Tautų stalą, 

•vęs Sov. S-gos diktatorius 
Nikita Chrustiovas. 

Šie santykia i visiškai 
neužšalo tik todėl, kad JAV, 
siekdama „taikos ir bendra
darbiavimo nors ir su pačiu 
šėtonu", leidosi šantažuojama 

su J ' \o su KGB tvirtinimu, 
K~^ .. iN. „Janiloffas buvo JAV 
šnipas toks, k< Gennadij 
Zacharovas, su as New 
Yorke, nusikaltimo vietoje 
rugpjūčio 23 d. 

Žinių machinatorių tvirtini
mu G. Zacharovo suėmimas 
buvęs prastai suderintas tarp 
FBI ir Tautinio saugumo 
pareigūnų. Esą tai tą gerai 
žinomą sovietų agentą nereikė
ję liesti, o ypač šiuo metu, kada 
buvo „neriamasi iš kailio, kad 
tik įvyktų viršūnių susitiki
mas". Ir jeigu R. Reaganas 
būtų išlaikęs savo garbingą 
žodį, kad „N. Daniloff nėra 
JAV agentas, bet tik žurnalis
tas", tada atrodytų, jog būtų 
buvę palaidotos visos viltys 
viršūnių aktoriams susitikti 
Washingtone š.m. pabaigoje. 

KGB padeda 
Jau daugiau kaip metai laiko 

M. Gorbačiovas garsinasi, kad 
sutvarkysiąs Sov. S-gos biu
rokratiją. Kaip „News Week" 
savo IX. 15 nr. 11 rašo, kad 
, ,galvojantiems dažnokai 
galvon užklysta mintis, kodėl 
b ū s i m a s i s d i k t a t o r i u s , 
puldamas apsileidimą visose 
gyvenimo srityse nė karto 
blogo žodelio neištarė iš savo 
lūpų prieš KGB. Pastarosios v-
ką Viktorą Čerbikovą jis 
paskubėjo įsodinti pilnateisiu 
nariu į Politbiurą. Pildydamas 
KGB nurodymus I-sis sekr. už 
pavarytus iš Anglijos, Italijos 
bei P r a n c ū z i j o s sovietų 
„diplomatus" atmokėjo tuo 
pačiu pinigu. Atrodytų, kad M. 
Gorbačiovas ir paskutinio 
surežisuoto N. Daniloffo suėmi
mo atveju palaikė KGB melo 
politiką. 

Ir taip, kaip dera tarp dviejų 
sutariančių bendrininkų, KGB 
padėjo M. Gorbačiovui kopti į 
viršūnę, „ su tvarkydama" 
partnerio priešus bei paremda
ma jo politinius tikslus. Vienas 

vakarietis diplomatas, reziduo
jąs Maskvoje, taikliai pastebė
jo, kad „KGB yra Gorbačiovo 
bendrininkė, bet ne klientas". 

Dabar lyg alyva iškyla 
vandens paviršiun, kad KGB 
daug pasitarnavo visuomenės 
akyse, kurdama „būsimojo 
vado griežtą profilį". Tuo tar
pu, kai iš Politbiuro sklinda 
„atvirumo ir bešališkumo 
šūkiai", KGB su nauju įniršiu 
kovoja su dar likusiais disiden
tais. Atrodo, kad vyriausybė 
veda atvirą puolamąją poli
tiką, kai Saugumo k-tas griež
čiausiai kovoja su visomis iš 
Vakarų sklindančiomis idėjo
mis. Po Garbačiovo sparnu 
pasislėpę technokratai giria 
savo globėją, kai tuo tarpu nuo 
KGB nukentėję artistai ir kito
kie menininkai tvirtina, kad 
„M. Gorbačiovas tesąs tik 
Saugumo k-to kūrinys ar 
iškamša". Vienas disidentas 
taip apibūdino I-jį sekretorių: 
„M. Gorbačiovas KGB vadina 
vieninteliu atsakingu autori
tetu. Jis kitaip ir negali, nes 
tėra tik KGB įrankis", 
samprotavo maskviškis refiuz-
nikas. 

Pa t ek imas į sostą 
Visiems žinoma, kad Juri 

Andropovas, Budapešto 1956 
m. mėsininkas, yra buvęs M. 
Gorbačiovo nepavargstantis 
globėjas ir užtarėjas. Juri 
Andropovas pageidavo, kad, 
jam išvykus į pragarą, jo vietą 
užimtų jo globojamasis. Tačiau 
Politbiuro seniai benorėjo, nors 
laikinai, turėti savo seną sėbrą 
K. Cemenko. Ir dar K. Černen 
ko nespėjo gerai sušilti naujuo
se batuose, kai iš KGB desinfor-
macijos virtuvės sklido naujai 
kepti gandai, kad K. Černenko 
pasitrauks ir užleis savo kėdę 
M. Gorbačiovui. Aišku tai buvo 
tik melas, bet gandus nugir
dusiems susidarė įspūdis, kad 
K. Černenko buvo nusilpęs 
bolševikas, kai tuo tarpu KGB 
įvairiomis progomis kėlė M. 
Gorbačiovą, savo pasirinktąjį 
naują, jauną vadą. 
Maskvoje taip pat teko nugirs

ti, kad po K. Černenko mirties 
senoji gvardija savo nauju 
vadu pageidavusi išsirinkti 
Maskvos I-jį sekr. Viktorą 
Grišiną. Tada KGB v-kas V. 
Čebrikovas atidarė V. Grišino 
„korupcijos ir kitų nemorališ-
kų" nusikaltimų bylą... Ir tai 
nulėmė, kad M. Gorbačiovas 
buvo išrinktas I-ju sekreto
riumi. 

Ranka ranką plauna 
Kai M. Gorbačiovas pasiekė 

„blogio imperijos" viršūnę, tai 
bendradarbiavimas su Saugu

mo k-tu ne tik nenutrūko, bet 
dar labiau suartėjo. Tikima, 
kad KGB jam daug talkininka
vo, pasaldindama skanų pyra
gą. Desinformacijos tarnyba, 
jausdama gerą derlių, daug 
padėjo stiprindama Michailo 
užkariautas pozicijas. Neteko 
per ilgai laukti, kai suinteresuo
tų žurnalistų garsagaudžiai iš
girdo neįtikėtinus gandus, kad 
svarbiausias M. Gorbačiovo 
varžovas Politbiuro narys 
Grigoryij Romanovas yra 
nepataisomas, neatsakingas 
girtuoklis. Taip pa t nepagai
lėta paskleisti „naujų faktų" 
apie užs. reik. ministerio 
Andrejaus Gromy ko sustabarė
jimą. Ir A. Gromyko buvo 
„paaaukštintas", gaudamas 
nereikšmingą vadinamo prezi
dento postą. Tačiau ukrainie
tis Politbiuro narys Valdimir 
Ščerbytsky, nežiūrint apie jį 
skleidžiamų gandų, išvengė 
spyrio į užpakalį. Galimas 
dalykas, kad VI. Ščerbytsky 
turėjo „gana kietą sėdynę ir 
išspirti iš Politbiuro jo taip ir 
nepavyko", aiškino gandų 
žinovas. 

Paskutiniu metu sklinda 
visai šviežiai kepti gandai apie 
Politbiuro narį Dinmukhamed 
Kunajevą, išvengusį „valy
mo" per vasarį įvykusį parti
jos suvažiavimą. 

Tačiau visi gandonešiai 
tebeliaupsina naująjį vadą ir jo 
s ą j u n g i n i n k u s . Apie M. 
Gorbačiovą mes tebegirdime 
tik geriausius atsiliepimus, 
aiškino žurnalistui vienas 
vakarietis diplomatas. M. 
Gorbačiovas nuo pirmos dienos 
naujose pareigose beatodairiai 
kritikavo beveik visas sovie
tinio gyvenimo šakas, nepalies
damas KGB. Taip pat JAV 
išdaviko CIA buv. bendradar
bio Edward Lee Hovvard 
parama buvo sovietų kontra-
žvalgybai i šduotas JAV 
diplomatas Erik Sites. To areš
to p r o g a , , I z v e s t i j o s " 
nepagailėjo panegirikų KGB 
kontražvalgybos skyriui, rašy
damos, kad „tuo momentu, kai 
Sites buvo sučiuptas nusikalti
mo vietoje, tai jis drebėjo, lyg 
epušės lapas, lyg šį JAV šnipą 
būtų perkūnas trenkęs", rašė 
padlaižiaudamos ..Izvestijos". 

KGB v i r š i n i n k a s 
KGB kaip buvo ir tebėra 

pilnoje partijos priklausomy
bėje, net nežiūrint geriausių 
ryšių su I-ju sekretorium. KGB 
dabartinis v-kas 63-tis V. 
Čebrikovas nėra iš profesijos 
saugumo pareigūnas, koks yra 
buvęs J. Andropovas. Jis 
pasiekė savo dabartinę padėtį 
gerų santykių su L. Brežnevu 
dėka (rusas pasakytų „po 
blatu", -aut,). Juodu buvo kilę 

Avo Piirisild, Baltų Laisvės lygos pirmininkas, su Tautinės Kinijos 
Taiwane kariuomenės pulkininku Chen Quemoy saloje prie pat 
komunistinės Kinijos krantų š.m. liepos mėnesį prieš karo muziejų. 
Piirisild dalyvavo Pasaulio Antikomunistinės lygos konferencijoje. 

iš Dniepropetrovsko „Mafios" 
eilių, ka i L. Brežnevas kilo 
karjeros laiptais, tai paskui 
save traukė ir mafiozą Čebriko-
vą. J i s neskubėjo ir nedarė 
stambių klaidų, visada žino
damas kieno pusėje jam dera 
laikytis. Jau 1967 m. J. 
Andropovas j a m pavedė 
pertvarkyti KGB asmeninę 
sudėtį. Ir kai Jurij Andropovas 
tapo I-ju sekretorium, tai Vikto
ro Čebrikovo karjera buvo 
užtikrinta: jis rėmė tik tuos, 
kurie kopė į valdžios viršūnes. 

S p a u s k i t a m i n č i u s 
Nesama jokių ženklų, kad V. 

Čebrikovas atlyžtų ir ne taip 
atkakliai persekiotų kitaip 
ga lvo janč ius . „Komunis t " 
mėnraštyje neseniai buvo 
atspausdintas po jo pavarde 
straipsnis, skatinantis sovietų 
piliečius pranešinėti saugumui 
apie asmenis, nusistačiusius 
prieš Sov. S-gos vyriausybę. 
Partijos suvažiavime jis tvir
tino, kad „vakariečiai sovietų 
piliečių eilėse ieško išsigimė
lių, kurie nuodytų sveiką sovie
tinę aplinką ir su tokiais tipais 
tenka griežtai kovoti". 

Kai kurie prityrę diplomatai 
p r i e l a i d ž i a u j a , k a d M. 
G o r b a č i o v a s d a r KGB 
nekontroliuoja. Prisimenama, 
kad, kai 1983 balandžio m. 
Andropovas mėgino sutrukdy
ti europiečius įsirengti JAV 
raketas ir Prancūzija ištrėmė 
47 sovietų „d ip lomatus" , 
Andropovas ne per daug dūko. 
Gorbačiovas priešingai, kai 
Vakarai ištrėmė sovietinius 
šnipus diplomatus, jis atsakė 
„akis už akį" dėsniu. Bet tai dar 
nebūtinai stiprumo ženklas, 
galvoja kai kurie diplomatai. J. 
Andropovas buvo pakan
kamai stiprus KGB ant pava
džio išlaikyti, bet M. Gorbačio
vas d a r neįsigijo laužtukų, 
svarsto žinovai. 

Ar M. Gorbačiovas sugebės 
sutvarkyti KGB? Ar taip, ar ne, 
bet ši valdžios kontrolės įstai
ga niekada nepasieks tokio 
pajėgumo laipsnio, kokį turėjo 
„genijaus" Stalino laikais. 

Nėra abejonės, kad KGB 
stengiasi atsilyginti „dantis už 
dantį" principu ir tam pritaria 
M. Gorbačiovas. J i s stengiasi 
parodyti savo ryžtą. Ir ligi KGB 

ir Gorbačiovo interesai nesu
sikerta, tai jie bendrai veikda
mi gali iškrėsti nemažai pokš
tų. 

Šio straipsnio mintys, kad ir 
iš „gandonešių virtuvės" yra 
vertos mūsų dėmesio. Kai 
beveik prieš dvejus metus M. 
Gorbačiovas lankėsi Londone 
ir ten paliko premjerei M. That-
cher labai gerą įspūdį ir vaka
riečių spauda jį garbinte gar
bino, tai tas viskas tebuvo KGB 
reklaminis triukas. Norėta 
KGB bendradarbį pristatyti 
Vakarų pasauliui kaip refor
matorių, siekiantį gerų santy
kių su krikščioniškuoju pasau
liu. 

Dabartinė N. Daniloffo KGB 
sukurtoji afera taip greit 
nesibaigs. Valstybės sekr. G. 
Schultzas rugsėjo 16 d. teigė, 
kad „Daniloffo ir Zacharovo 
byla dar neužbaigta. Apie tai 

visi išgirs, kai mudu susitiksi
me su Ševardnadze. Ir jeigu 
taip atsitiks, tada ir viršūnių 
susitikimas neįvyks ir ne mes 
būsime atsakingi". 

KILS MEDICARE 
MOKESČIAI 

Mėnesinės Medicare premi
jos, kurios 30-čiai milijonų 
pensininkų būna atskaitomos 
nuo pensininkų Socialinės 

apdraudos čekių, nuo sausio 1 
d. paaugs 15.5 procentais, nuo 
15.50 dol. iki 17.90 dol. per 
mėnesį. Šis retas pakilimas 
negalios tiems, kurių apdrau
dos čekiai pernelyg maži. 
Sausio 1 paaugs ir Socialinės 
apdraudos pajamos. Norma
liai, jei vartotojų kainų rodik
lis rodo daugiau kaip negu 3% 
pakilimą, Soc. apdraudos 
pajamos keliamos. Nors šįmet 
infliacijos ratą nė pusę to 
nepasiekė, tikimasi, kad 
Kongresas vistiek patvirtins 
pajamų pakėlimą, nors jos 
pakils tik 1 ar 1.5 procentų, 
mažiausias pakilimas nuo 
1975 m., tuo tarpu kai pernai 
pakilo 3.1%. 

Pensininkų mokamos premi
jos finansuoja tik 25% tikro
sios Medicare kainos. Skir
tumas finansuojamas iš 
federalinės valdžios taksų 
pajamų. 
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FLORIDOJE 
DAIRANTIS 

ANDRIUS MIRONAS 

Vandens perteklius subėgdavo į 
Kverglades pelkyną, o ir jis patvindavo ir padidė
davo. Nuo 1881 m. buvo pradėtas ežero vandens 
reguliavimo ir apylinkių apsaugos projektas. Jo 
vykdymą pastūmėjo 1928 m. įvykis, kada smarkaus 
uragano sukeltas vanduo išsiliejo į žemesnes apylin
kes, sunaikino tūkstančius namų ir 1810 žmonių. Po 
tos nelaimės buvo supiltas beveik 106 km ilgio ir 
10 metrų aukščio pylimas ir iškasti minėti kanalai, 
kurie ežerą nusausino. Tuo pačiu ir Everglades 
pelkynas buvo nusausintas, nes sykiu su Okee-
chobee ežeru sudaro vieną hidrotechninę sistemą. 
Dabar ežero krante pastatyta didžiausia pasauly 
vandens siurbimo stotis ir ja reguliuojamas Kver-
glades pelkyno vandens horizontas, o sausrų metu 
teikiamas vanduo į reikiamas Floridos vietas. Ežeras 
tapo populiaria žvejojimo vieta ir aplinkiniai, 
daugiausia pietinėje pakrantėje, miesteliai iš to 
beveik ir verčiasi. 

Sanford (apie 24,000 gyv.) miestas yra St. John's 
upės pradinė navigacijos vieta jau nuo 1837 metų. 
Pavadintas generolo Henry R. Sanford atminimui, 
kuris 1871 m. čia nupirko 12,000 akrų žemės ir įstei

gė citrininių vaisių sodus. Dabar jo pradėtas darbas 
tęsiamas toliau. 

Prie US 17 plento, netoli Longvvood, tebėra milži
niškas kipariso medis, kurio amžius nustatytas apie 
3500 metų. Medis 126 pėdų aukščio ir 17.5 pėdų 
skersmens arba 47 pėdų apimties. Sanforde yra ir 
Central Florida Zoological Park, su Amerikos ir Afri
kos žvėrimis, šliužais ir paukščiais. Sanford yra prie 
Interstate 4 greitkelio, apie 20 mylių į šiaurę nuo 
Orlando. 

Floridos n e i g i a m y b ė s 
Be visų aprašytų gražių ir įdomių vietų Florida 

kai kurių nemėgiama svarbiausia dėl savo tvankaus 
ir karšto klimato vasaros metu. Tik tarp lapkričio 
pradžios iki balandžio pabaigos įmanoma gyventi ir 
be oro vėsinimo. Dėl tokio klimato čia veisiasi egzoti
nių vabzdžių, nuo kurių kenčia gyventojai. Ypač 
sunku atsiginti nuo mažų muselių ir uodų, o keliuose 
tam tikrais laikotarpiais ir juodų „love bugs", apie 
kuriuos buvo rašyta pradžioje. Dažnos audros ir net 
uraganai (tornadai) padaro sunkių nuostolių 
žmonėms, gamtai ir nuosavybėms. 

Tačiau tai nuo žmogaus nepriklausomi prajovai. 
Administracinio neapdairumo ar nesupratimo išda
voje pastatyta per Intracoastal Waterways nuo salų į 
žemyną daugybė tiltų ir tik vienas kitas yra 
pakankamai aukštai iškeltas, kad po juo galėtų 
praplaukti buriniai laivai arba aukštesni garlaiviai. 
Daugumas tiltų Floridoje yra pakeliamieji, todėl 
dažnai turi praleisti praplaukiančius laivus. Tai 
sudaro didelius nepatogumus automobilių vairuo

tojams, nes pakėlus tiltą dėl vieno burinio laivo visa 
ilga autovežimių eilė vienoje ir antroje tilto pusėje 
turi išlaukti kelias minutes, kol koks nors buriuo
tojas teikiasi praplaukti. Miestų valdyboms per bran
giai kaštuotų iš naujo pastatyti aukštą tiltą, todėl 
žmonės ir vargsta laukdami pravažiavimo per tiltus, 
todėl ir keiksnoja buriuotojus ar ekskursijų laivus, 
kurie vėjo genami slenka lėtu tempu upe ar kanalu. 

Labai neigiamą įspūdį iš didesnių centrų atvyku
siems žmonėms sudaro šaligatvių stoka. Sia 
neigiamybe serga kone visi pajūrių miestai ir mieste
liai. Jeigu miestai švariai laikytų tuos apleistus be 
šaligatvių plotus, tai būtų dar pusė bėdos. Bet kai 
einantis į pajūrį vasarotojas turi basas peržengti per 
karštą šalikelės smėlį ar įsidurti į stiklą ar gelžgalį 
koją, tada jau menki pokštai. Pridėkite prie šių 
nemalonių įspūdžių krautuvėse pardavėjų neman
dagų elgesį (ją pasitaiko ir kitur), tai visiškai atima 
norą Floridoje pagyventi ir pailsėti, o greičiausiai 
sugrįžti namo, į šaltesnį klimatą. 

Tačiau milijonai žmonių nuolat gyvena Flori
doje ir bet kas gali taip pat įprasti čia gyventi, tik 
vienam žmogui reikia metų, o kitam žymiai ilgesnio 
laikotarpio įpratimui į visai kitokį orą ir skirtingas 
aplinkybes. Floridą mėgsta ypač senesnio amžiaus 
asmenys, ypatingai pensininkai, kurie spiečiasi apie 
didesnius miestus, nes čia greičiau gali gauti viso
keriopą pagalbą nelaimės ar ligos atvejais. 

(Pabaiga) 
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VIENOJE TAUTINIO 
APSISPRENDIMO 

KLAUSIMAS 
JUOZAS VITFCNAS 

Lapkričio 4 d. Vienoje prasi
deda Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenci
ja peržiūrėti Helsinkio ir kitų 
susitarimų vykdymą. Neži
nia, kiek ilgai ji truks, bet iki 
ateinančių metų balandžio 
mėn. posėdžiai bus Hofburgo 
rūmuose, o po to baigiamame 
statyti Austrijos konferencijų 
centre. 

Amerikos komisija Europos 
saugumo ir bendradarbia
vimo reikalams rugsėjo 11 d. 
buvo surengusi delegacijos, 
kuri vyks j Vieną, apklausinė
jimą. Delegacijos vadovas 
amb. Warren Zimmermannas 
savo pranešime pažymėjo, kad 
Helsinkio proceso pagrindinis 
t i k s l a s yra . . a t v i r u m o 
padidinimas" ir kad sis proce
sas sustiprino sąjungininkų 
vienybę, nors ir pasireiškia 
kai kurių nesutarimų. 

Amb. Zimmermannas sakė. 
kad peržiūros konferencijos 
Vienoje svarbiausias siekis 
bus ..užtikrinti, kad Europoje 
būtų g e r i a u v y k d o m i 
įsipareigojimai Helsinkio 
baigminiu aktu ir Madrido 
ba ig i amuoju d o k u m e n t u 
„siekti balansuotos pažangos 
visais klausimais bei užtikrin
ti, kad žmogaus teisėms būtų 
pripažinta bent tokia pat 
svarba, kaip ir kitiems Eu
ropos saugumo bei bendra
darbiavimo k laus imams, 
tokiems, kaip saugumas'". 

Kalbėdamas apie susitari
mų vykdymo svarbą, amb. 
Zimmermannas sakė. kad 
daug laiko bus skirta vykdy
mo peržiūrai, siekiant aiškiai 
nustatyti specifinius atvejus 
bei asmenis, kur jsiparei 
gojimai buvo pažeisti. Jis 
prižadėjo stengtis prailginti 
laiką įsipareigojimų vykdymo 
peržiūrai bei kiek galima 
padidinti atvirumą. 

„Išlaikyti balansą bus 
pagrindinis uždavinys Vienos 
k o n f e r e n c i j o j " , s a k ė 
Zimmermannas . Ba lanso 
išlaikymu suprantama, kad 
įvairūs Furopos saugumo ir 
bendradarbiavimo klausimai 
yra susieti remiantis pripa
žinimu, kad žmogaus teisių, 
saugumo ir ekonominiai 
klausimai Helsinkio procese 

yra vn-nas nuo kito priklau
somi. 

Amb. Zimmermannas sakė, 
jog turime rūpintis, kad saugu
mo klausimai nenusvertų kitų 
Europoj saugumo ir bendra
darbiavimo klausimų. Tačiau, 
anot jo. sovietų domėjimasis 
.saugumo ir ekonominiais 
klausimais suteiks mums 
galimybe užsitikrinti mūsų 
pagrindinius siekius žmogaus 
teisių srity. 

Daug metų sovietai bandė 
atmesti jų kritikavimą už 
žmogaus teisių pažeidimus 
„slėpdamiesi po nesikišimo į 
vidaus reikalus principu". 
Tačiau įvairiose Helsinkio 
peržiūros konferencijose sovie
tai buvo priversti išklausyti 

faktus. Gorbačiovui atėjus į 
valdžią, sakė amb. Zimmer 
mannas, sovietai, kaip atro
do, keičia savo taktiką. Jie 
ima kaltinti Vakarus už 
socialinių ir ekonominių teisių 
pažeidimus. Todėl mes galime 
tikėtis, kad sovietai Vienoje 
imsis aktyvesnių pastangų 
atmesti Vakarų faktus apie 
sovietų pažeidimus, sakė 
Zimmermannas. 

Jis taip pat pareiškė, kad 
„mes svarstysime, ar trumpes
nės ir dažnesnės peržiūros 
konferencijos galėtų suteikti 
didesnės paskatos padaryti 
pažangą". 

Kongresmenas Hoyer, komi
sijos kopirmininkas. paklausė 
amb. Zimmermanną. ar 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės turi specifinį planą dėl 
Vienos konferencijos baigia
mojo dokumento priėmimo. 
Ambasadorius atsakė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
p a s i s a k o už b a i g i a m ą j į 
dokumentą. kuriuo būtų 
nus ta ty ta data ir vieta 
būsimai peržiūros konferenci
jai ir kuriuo būtų galbūt 
padaryti nauji įsipareigo
jimai. Kongr. Hoyer pasakė, 
kad JAV-bių nepritarimas 
baigiamajam dokumentui 
žmonių kontaktų konferenci
joj Berne buvo sukėlęs sąjun
gininkų nusistebėjimą. ir 
paklausė, kokį poveikį tai gali 
turėti Vienos konferencijai. 
Amb. Zimmermannas atsakė, 
kad Berne JAV-bės laikėsi 
principo nepritarti baigia
majam dokumentui, nes jame 
nieko daugiau už Helsinkio ir 
Madrido dokumentus nebuvo 
pasakyta. 

Kongr. Hoyer taip pat ragi
no, kad Vienoje viešai būtų 
keliami žmogaus teisių klausi
mai kitose Varšuvos pakto 
šalyse. Amb. Zimmermannas 
tam pritarė ir pažymėjo, jog 
vienas iš Helsinkio proceso 
laimėjimų yra žmonių kontak
tų tarp rytų ir vakarų Kuro-
pos prasidėjimas, o baigdamas 
amb. Zimmermannas pažadė
jo, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės Vienos konferenci
joj kels ir tautų apsispren
dimo klausimą (CSCE Digest, 
Sept. 1986). 

Lietuvių veiksniai rengiasi 
aktyviai pasireikšti Vienos 
konferencijos atidarymo metu. 
Vlikas, H J j ir diplomatinė 
ta rnyba parengė bendrą 
memorandumą valstybių dele
gacijoms, siunčia savo atsto
vus, o Vlikas surengė ekskur
siją į Vieną, kad daugiau 
žmonių dalyvautų demonst
rac i jose . P a g a l v a l s t y 
bės departamento pranešimą 
Amerikos visuomeninėms 

organizacijoms pasireikšti 
Vienoje nustatyta tokia pat 
procedūra, kurios buvo laiko
masi Madrido konferencijoj. 
Tai yra visuomeninių organi
zacijų atstovai bus įleidžiami 
į konferencijos vietą kaip 
svečiai, gavę leidimą iŠ 
vykdomojo komiteto. Organi
z a c i j ų a t s t o v a m s b u s 
duodamas tik vienas leidi

m a s , kuris gal ios visą 
konferencijos laiką, bet jk 
galės į konferencijos salę įeit 
tiktai lydimi savo valstybės 
oficialių atstovų. Spaudos 
atstovai taip pat turi gaut 
leidimą iš konferencijos 
sekretoriato. 

CLASSIFIED GUIDE 

Darbas yra 9K% genijaus. 
T.A. Ediaor 

Drauge gaunamos plokšteles - records 
PLOKŠTELES PAVADINIMAS 

ANTRAS LITERATŪROS VAKARAS _. 
ARAS — TORONTO LIET. VYRŲ CHORAS 
AR ATMINSI — Dana Stankai tytė — Liet. komp. dainos 
AS CIA GYVA — Darius Polikaitis — Liet. dainos 
AS TAU SAULP.TOS VASAROS LINKIU—dainuoja St Klimaitė. 
AUKURAS — A. Mikulskio Liet. Meno Ansamblis 
BARAS, STASYS — Operų iš t r 
BALTRUS, LEONAS — Liaudies dainos ir operų ištr. 
BALTOS G£L£S — Hamiltono Mergaičių Choras 
CLEVELANDO VYRŲ CHORAS 3 — Liaudies dainos 
DAINOS — Dain. Birutė Valterienė 
DAINOS — Dain. Vyt. Gorinąs _ 
DAINOS, MUZIKA IR G£L£S — Pr. Lembertas 
DAINUOJAME SU LIONE — L. Juodis 
DIE SCHONE MULLERIN — Schuber to dainų ciklas 

Dain. L. Baltrus 
DIEVUI IR TĖVYNEI — Čiurlionio Ansamblis 
DU GAIDELIAI — Dainelės vaikams 
EIKIME MUDU ABUDU. B. Pakštas. Harmanizuota lietuvių 

liaudies muzika 
GINTARAS SU DAINA — Dain. Toronto "Gintaro" Choras 
GRUODIS: DALNOS — Dainuoja Lillian Sukis 
JORATE IR KASTYTIS — Chicagos Liet. Operos Choras 
I0ROS PASLAPTYS — Liet. lengvos muzikos rinktinė 
KAD LIKTUM TU GYVA — Chicagos Liet. Operos Choras 
KALĖDOS — Montrealio Lietuvių choras 
KETVIRTAS LITERATŪROS VAKARAS — Jonas Aistis 
KUR DANGUS UGNIM LIEPSNOJA — Clevelando Vyrų Choras 
KUR GINTARAIS — Montrealio Liet. jaun. ansamblis 
LASĄ LAIKO LASAI — Brocktono Liet. Jaun. Choras 
LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ — Toronto Lietuvių Choras 
LIETUVIŲ KOMP DAINŲ REČITALIS — St. Klimaitė 
LIK SVEIKAS — R Urbonas — Liet dainos 
MOTULES DAINOS — Lietuvių liaudies dainos 
MUSIC O F FRANZ LISZT — J. Rajauskas 
OI TOLI, TOLI — Philadelphijos Lietuvių Choras 
PASAKOS — Lietuviu liaudies pasakos 
PELKIŲ 21BURELIS — Skaito D. Juknevičiūtė 
PILNATIS — Br. Markaičio kūriniai 
POEZIJA — Skaito Gustaitis ir Santvaras 
POEZIJA IR PROZA — Skaito Brazdžionis, Gustaitis 

ir Andriušis 
PRANAŠE DIDIS — Tėviškės Ev. Liut. par. mišrus choras . . 
PRAURJME DAINUOJA — Dainų ir operų ištr. 
PREMIER PERFORMANCE — Alice Stephens 
PUTINAI — Dainuoja Hamiltono Mergaičių Choras 
REKAŠIUS. ANTANAS — Symphony No. 5 — .VOTi 

Metaphony string ąuartet No. 3 
RINKINYS, IV Lietuviškos dainos ir operų ištr -
RINKINYS, V — Lietuviškos dainos ir operų ištraukos 
RINKINYS, XXVIII — Lietuviškos dainos ir operos ištr 
SONGS AND ARIAS — Dainuoja V. Noreika 
SKAMBĖKIT, GIESMES — Lietuviškoj religinės giesmes 
SKAMBA, SKAMBA KANKLES — Čiurlionio Ansamblis 
STANKAITIS, DANA — Dainuoja operų ištr 
S T E P A r n S , L. — Lietuviškos dainos __ 
STEMPU2rENE, ALDONA — Meco-sopranas — Lietuvių 

komp. kūriniai _.. 
SU JUMIS — Dainuoja Slavą Zemelytė 
>IRDIS DAR 2YDI — Dainuoja Montrealio Vyrų Choras 
TAU MAMA — Lietuviškos dainos 
TARP TOSTŲ IR DAINŲ — Dainos ir šokių muzika 
TĖVIŠKĖLE — Br. Budrumas 
TĖVIŠKES AIDAI — Chicagos Vyrų Choras 

(PPM 78, 6 plokštelės) 
TIK TAU VIENAI — Šokių muzika — groja Neo-Lituanų 

orkest ras 
U2AUGAU LIETUVOJ — Dainuoja Toronto Lietuvių 

Vyrų Choras 
VAIDILŲ KANKLES — Čiurlionio Ansamblis 
VALIO JAUNYSTE — Dain. Los Angeles Liet. Jaunimo 
' Ansamblis 
VASAROS RUGIAGĖLES — Linksma muzika šokti ii* svajoti 
VASILIAUSKIENE, G. Liaudies dainos 
VOLUNGE — Dainuja Toronto Liet. Mišrus Choras 
VYTIS — Groja Vyties Orkestras šokių muziką 
ZUIKIS PUIKIS — Dainos vaikams 
ŽIBURĖLIAI — Liet komp. kūriniai. Ram. LapsatytS-Kollars, 

V. Mozūraityte. V Vasiliūnas, M. KoHars 
VASAROS ŠOKIS. Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 

K A S E T E S 
\ R ATMINSI — Dana Stankaitytė. L i e t komp. dainos 
SOD2IAUS GARSAI. J Stankūno kūriniai. Liet. dainos 
EIKIME MUDU ABUDU. B. Pakštas. Harmanizuota lietuvių 

liaudies muzika 
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$ o.OO 
$ 6.00 
$1000 
$ 6.00 
$ 8.00 
$ 5.0O 
$ 8 0 0 
$ 7JOO 
$ 6.00 
$ 6.00 
$10.00 
$ 6.00 
$10.00 
$ C.OO 

$ 5.00 
$ 6.00 
$ 8.00 
$ 5.00 
$ 8.00 

$ 3.00 
$ 6.00 
$ 6.00 
$ 6.00 
$ 6 . 0 0 
$10.00 
$ 8 . 0 0 

. $10.00 

$ 7.00 

$12.00 
$ 7.00 
$10.00 
$10.00 
$ 9 . 0 0 
$ 3 . 5 0 

$12.00 

$ 6.00 

$ 8.00 
$ 5.00 

$10.00 
$10.00 
$ 5.00 
$12.00 
$12.00 
$6 .00 

$10.00 
$ 7.00 

$ 8.00 
$ 5.00 

$10.00 

DRAUGAS, kH5 W. 6Srd Street 
Ghicago, IL 60629 

Pastaba: Užsakant plokšteles per paštą pinigų nesiųsti, užsimokėsite 
gavę sąskaita, kurioje bus pridėta ir persiuntimo išlaidos. 

'O Illinois gyventojams ir valstijos taksai. J 

\ vili i Karmrloji 
« [ 'ane' iūri ; 

\< ik los re ika lus 
i* Londono. 

a p t a r i a 

EASY PIEROGI MAKER 
VVith the help of My form no need 
to pinch with fingers to make all 
same size pierogi. , , 

• 2 Forms To Choose From 
(Each Form Costs S10.00) 

Makes 20 ps. — Small pierogi 
14 ps. — Large pierogi 

Send $10.00 
To J . Chlypniacz 

4834 W Henderson 
Chicago IL 60641 286-6675 

- o * -
NIDA RESTAURANT PARAMA FOOO A LIOUOB 

J»17 W 71M St. * * M W. U T M . P I A Z A 

CNKAOO. H.L M « 2 t CHGO. n. »0«?1 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

Nori atnaujinti ar pakeisti savo 
narna už priainamą kainą? 

Skambinkite 
471-2406 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30°/o pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

IŠNUOMOJAMA — FOR SENT 

Išnuomojamas namas su garažu 
BPIGHTON PARKO apylinkėje suaugu
siems Skamb'nt vakarais nuo 8 iki 10 vai 

523 5291 

Vaikų labai mėgiama 
knyga 

K. ČUKOVSKIO 

Daktaras Aiskauda 
jau išėjo iš spaudos. 

Kaina su persiuntimu 4 dol . 
Illinojaus gyventojai moka $4.24 

Platina 
JAV LB ŠVIETIMO TARYBA 

5620 So. Claremont, 
Chicago, IL 60636 

DRAUGAS, įStf W. 6Srd St.. 
Chicago, IL 60629 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZIJA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijolė Baronienė savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nėt i , i l iustravo da i l . Ona 
Stankaitytė-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

Kaina su persiuntimu $6.00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. 

valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

PIEROGI KING 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida • 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
\šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Q Miš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose 
Sąžiningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Or i lU IK* . KMIECIK REALTORS 
2 * 7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayer oel sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

No. 7 2 5 — P u i k u s 25 m. mūrinis 3 
miegam, namas Užbaigtas rūsys su baru. 
2 maš. garaž , didelis kiemas vaikams, 
graži virtuvė. Centrinis oro vėsint., naujas 
stogas Geresnis už naują, žema kaina. 
Daug priedų. Šaukite dabar 

No. 723 — Pravažiuokite, bet ne
trukdykite. 6410 S. Troy — 6 kamb. mū
rinis su 3 dideliais miegam.; pertaisyta 
prausykla. Visur nuo sienos iki sienos kili
mai. Nauja šiluma ir centrinis oro vėsin
tuvas. Naujai išdažytas. 2 maš. garaž. su 
auto. atidaromom durim. Galimybė 4-tam 
miegam. Labai švarus ir geram stovyje. 
Paskubėkite — šaukite dabar. 

No. 681 — 83 ir California. 5 kamb 
mūrinis. 2 dideli miegam., 1% vonios, puiki 
kabinetų virtuvė, didelis sklypas su šoniniu 
įvažiavimu į 2 maš. garažą. Labai švarus 
ir geras pirkinys Šaukite dabar! 

No. 714 — Brightone 3 butai. 3 butų 
mūrinis su 5 kamb. ir 2 miegam kiek
vienam bute. Ištisas rūsys Nuomininkai 
apsimoka šilumą. Geras pajamų nešėjas 
pne 43-čios ir California Skubinkite w 
šaukite dabar 

No. 669 — Pravažiuokite — gyventojų 
netrukdykite — 3533 West 66 Place. 6 
kamb. mūrinis 3 dideli miegamieji, 
modern. virtuvė ir vonia. Didelis sklypas su 
šoniniu įvažiavimu į naują 2-jų maš. garažą. 
Pusiau įrengtas rūsys. Aluminijaus soffit & 
fascia Nauji žiem langai. Naujai dažyta 
viduje ir lauke. Uždaras porčius galėtų būti 
TV kamb. ar ketvirtas miegamasis Tuojau 
galima užimti. Pusė bloko iki parko. Įmokė
ti $3.100 Skambinkite dabar 

No. 688 — 69-os Ir Pulaski apyl. 5 
kamb mūrinis. 32 m. senumo Pilnas rūsys 
2 maš. garažas. Daug priedų. Labai švarus 
Puikioje v,etoje. Arti krautuvių. Skambinkite 
dabar 

No. 703 — 58-ta & St. Louts apyl. 
Giminingai šeimai arba pajamoms 5 kamb. 
mūrinis namas 2 miegami savininkui 
Moderni virtuvė ir vonia. Gražus 3 kamb. 
butas rūsyje pajamoms. 2 maš garažas 
Geras pirkinys Skambinkite dabar 

No. 695 — Į vakarus už Kedzie. 
$41,900 — negalima tikėt. 5 kamb medv 
nis apkalbas namas su trimis miegamais 
phus paneled" porčius Graž ai išdažytos 
rūsys Naujas centr. pečius. Naujos rinoš 
ir nutekamieji vamzdžiai Didelis porčius 
prieky. Didelis kiemas vaikams žaisti 64-os 
ir Spaulding apyl Skubėkite pne telefono", 
skambinkite dabar 

No. 676 — Pravažiuokite .-*-
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
quette 2-jų butų po 5 kambarius ..sided" 
namas, kiekviename bute 2 rrveg moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas. 2 
maš garažas. Po susirinkimo nuomos, 
tiktai 260 dol per mėnesj mokestis už 
namą Skubėkite, skambinkite dabar. "-

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jum* 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O BRIEN FAMILY REALTY 
Te l . — 434-7100 

.DRAUGE*. Apsimoka skelbtis dien. 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuviu 
a i ennš t i s . £i skrlbimų kainos yre *i-
-tems pr ie inamos 

! 



A.tA. 
PAULIUI ZALUBUI 

mirus, jo broliui dr. ROMUALDUI ZALUBUI ir šei
mai reiškiame gilią užuojautą. 

Elena ir Jonas Baliai 
Gražina ir Domas Krivickai 

Laima ir Aleksandras Plateriai 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. spalio mėn. 23 d. 

Buvusio „Draugo" pirmojo puslapio redaktoriaus Algirdo Pužausko atsisveikinimas, jam 
išvykstant j Washingtono valstybę, su Chicagos žurnalistais. Iš kairės: Stasys Džiugas. ' 
Ritonė Rudaitierė, Bronė Pužauskienė, red. Algirdas Pužauskas. Juozas Šlajus, ir Juozas 
Ž v « a s Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

TAUTODAILĖS INSTITUTAS 
BALZEKO RŪMUOSE 

Šių metų rugsėjo 27 d. Lietu
vių Tautodailės instituto Chi
cagos skyrius turėjo valdybos 
posėdį Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus naujose patal
pose, 6500 S. Pulaski Rd. Posė
dį pradėjo ir jam vadovavo 
ilgametė skyriaus valdybos 
pirmininkė Aldona Vesel-
kienė, informuodama valdybą 
einamaisiais skyriaus reika
lais. Visiems buvo malonu 
išgirsti, jog Lietuvių Tauto
dailės instituto kursų — stu
dijų reikalams yra gautas 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus erdviose naujose 
patalpose nemažas kambarys 
antrajame aukšte. Teks jame 
įsirengti instituto lėšomis 
kilnojamuosius daiktus. Šiuo 
metu jau patalpinta turimos 
audimo staklės ir kitos kursų 
reikalams priemonės. Kai 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpos bus galu
tinai Įrengtos, neabejotinai 
institutas pagal susitarimą 
galės patalpomis pasinaudoti 
rangiant parodas, simpoziu
mus, paska i t a s . Visa t a i 
nesunkiai bus įvykdoma 
gyvenant po vienu stogu. 
Buvo praėję jau savaitė po 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus oficialaus atidary
mo, bet ir šiandien lankytojų 
eilė nuolat pasipildydavo, 
apžiūrinėdama įrengtas ir dar 
rengiamas patalpas, besi
grožėdama skoningu marmuro 
sienų švytėjimu, minkštais 
kilimais grindyse ir profesio
naliu muziejinių eksponatų 
išdėstymų pirmajame aukšte. 

Kitas pirmininkės Aldonos 
Veselkienės pranešimas buvo 
nemažiau įdomus — tai būsi
moji tautodailės paroda. J i 
paaiškino, kad De Paul uni
versiteto studijų centras 
pakvietė Lietuvių Tautodailės 
instituto Chicagos skyrių 
dalyvauti kartu su latviais 
bendroje tautinių kultūrų 
parodoje lapkričio 8 d. nuo 12 
iki 5 vai. vakare De Paul 
universiteto, Lincoln Parko 
C a m p u s M c G a w H a l i 
patalpose, 2300 Halsted ir 
Fullerton gatvių sankryžoje. 
Tokioje parodoje institutas 
sutiko dalyvauti. Tą pačią 
dieną vyks simpoziumai apie 
latvių ir lietuvių emigrantų 
istoriją, kultūrą, literatūrą, 
apie liaudies dainas, tautinius 
šokius, tautodai lę ir jų 
demonstravimas. Ten pat bus 
Algimanto Kezio fotografijų 
paroda, vaizduojanti lietuvių 
k u l t ū r i n i u s p a s i e k i m u s 
Chicagoje. Taip pat yra 
pakviesti paskaitininkai lietu
viai profesoriai Marija Gimbu
tienė ir Bronius Vaškelis bei 
muzikas Darius Lapinskas. 
Paskaitininkų bus ir latvių 
akademikų bei menininkų, 
Lapkričio 8 diena yra I-atvi-
jos Nepriklausomybės paskel
bimo diena. 

Lietuvių Tautodailės ins
titutas jau minėto universi

teto patalpose lapkričio 8 d. 
tarp 12 ir 5 vai. vakare išsta-
tys įvairius lietuviškos tauto
dailės eksponatus, būtent 
keramiką medžio drožinius, 
taut. rūbus, juostas, takelius, 
velykinius margučius, Šiaude
lių papuošalus Kalėdinei eglu
tei ir kita. Tuo pačiu metu bus 
demonstruojama audimo, mar
gučių marginimo ir šiaudinu
kų gaminimo technika ir prie
monės. Institutas kviečia 
lietuvius aplankyti parodą, 
kur bu.- proga pamatyti ir 
palygini abiejų tautybių lietu
vių ir -aimynų latvių tau
tinės kultūros savitumus bei 
pasiektus laimėjimus išei
vijoje. 

Dar vienas įdomus ir reika
lingas Tautodailės institute 
Chicagos skyriaus užmojis tai 
Tautodailės muziejaus įstei
gimas Chicagoje Nemažas 
skaičius lietuvių, ypač senųjų 
ateivių tarpe, turi labai 
charakteringų ir retų tauto
dailės gaminių, dar atsivežtų 
iš Lietuvos prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, o taip pat ir 
naujieji ateiviai jų turi. Šiuo 
metu senesnio amž iaus 
emigrantų eilės retėja, Jų 
paliktais tautodailės darbais 
palikuonys — vaikai ar vai
kaičiai dažniausiai nebesi
domi, juos išmeta arba užkiša 
kur nors ir pamiršta kaip nerei
kalingus. Šitokius egzemplio
rius, dažnai unikalius, reikia 
gelbėti iš pražūties, juos 
surinkti ir laikyti kaip muzie
jinę vertybę. Tad Chicagos 
skyrius kaip tik ir imasi inicia
tyvos tokį tautodailės muziejų 
suorganizuoti. Yra ieškoma 
tinkama patalpa. Ta proga 
prašo lietuvių, turinčių muzie
jinės vertės tautodailės darbų, 
— audinių, drožinių, mezgi
nių, skulptūrų, siuvinėjimų ir 
panašių vertybių, — nepagai
lėti ir atnešti Chicagos sky
riaus pirmininkei Aldonai 
Veselkienei (6531 S. Washte-
naw Ave., Chicago, IL 60629, 
tel. 436-3729) arba bet kuriam 
instituto nariui. Ypač ape-
luojame į jaunimą, kurie savo 
tėvų ar senelių paliktus tauto
dailės darbus nesunaikintų, o 
atiduotų apsaugai organizuo
jamam muziejui. Eksponatus 
priimant bus užrašyta, kas 
davė, kas ir kada sukūrė, jei 
žinoma kurioje vietovėje, iš 
kokių medžiagų. Tai būtų 
eksrjonato metrika. 

Su džiaugsmu norime jus 
matyti tautodailės parodoje 
lapkričio 8 d. tarp 12 ir 5 vai. 
vak. De Paul universitete, Lin 
coln Park Campus, McGaw 
Hali, 23O0 Halsted ir Fullerton 
sankryžoje. įėjimas iš Belden 
gatvės. 

J. P-kas 

A.fA. 
Mokyt. ELENAI OŽELYTEI 

ŠAULIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą ANTANĄ, dukrą 
DALIĄ, sūnų VACLOVĄ, marčią VIKTORIJĄ ir vai
kaičius — ARĄ, LINĄ ir ŽIBUTE. 

Švėkšniškių draugija ir 
švėkšniškiai mokslo draugai 

A.fA. 
Koste Kalinauskienė 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1986 m. spalio 20 d., sulaukusi 68 ra. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Lietuvoje ir kiti 

giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 

W. 71 St. ketvirtadienį nuo 2-9 vai. vakaro. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 24 d. Koplyčioje 

9:30 vai. ryto įvyks maldos už velionės sielą. Po maldų bus 
nulydėta į Sv Kazimiero lietuvių kapines. 

Laidotuvėm rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija. 
Prašome karsto nešėjų. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi Sesuo. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

titH'.iiimiiiiiiiniiHiiMtiimiiHiimimum! HiifiitmmtitHMii 

Mūsų kolonijos 
Omaha, Nebr. 

KONCERTAS 
Lapkričio 22 d. 7 vai. vak. 

Šv. Antano parapijos salėje 
bus ramovėnų ruoš iamas 
koncertas, kurį atliks atvy
kusi iš Montrealio, Kanados, 
o p e r o s s o l i s t ė G i n a 
Capkauskienė. Kitą dieną, t.y. 
sekmadienį, lapkričio 23 d., 
tuoj po lietuviškų pamaldų bus 
Kariuomenės šventės minė
jimas. Kalbėtojas bus svečias 
Bulota Lietuvių visuomenė 
prašoma abiejuose parengi
muose dalyvauti. Bilietus iš 
anksto j koncertą platina visi 
ramovėnai. 

Jonas Smailys, Sr. 

Lietuviai Floridoje 

Juno Beach, Fla. 

Tikėjimas į herojiškumą da
ro herojus. 

Disraeli 

GRAŽIOS 
SUTIKTUVĖS 

IR IŠLEISTUVĖS 
Rugsėjo 20 d. Gražina ir 

Jonas Stankūnai savo reziden
cijoj surengė gražias sutiktu
ves Bronės Onciūnienės ir 
Povilo Mikšio, grįžusių iš 
Europos. Jie papasakojo ten 
praleistas įspūdingas atosto
gas ir parodė giminaičių ir 
g a m t o s va izdų į d o m i a s 
nuotraukas. Gražios išleistu
vės vyko Gražinos sesutės 
Liucijos Petrikonienės, kuri 
išvyksta atostogom į New 
Yorką, ir Aldonos ir Vytauto 
Biliūnų, kurie išvyksta ilges
nėm atostogom į Japoniją, 
Kiniją ir kitus Azijos kraštus. 
Labai ilgai jie ten negalės 
atostogauti, nes šių metų 
Balfo direktorių suvažia
vimas bus Juno Beach lapk
ričio 15 ir 16 d., o Vytautas 
Biliūnas yra Floridos Balfo 
direktorius. 

Gausiam svečių būriui 
b e s i v a i š i n a n t s k a n i a i s 
valgiais bei gėrimais, paaiškė
jo, kad Liucija Petrikonienė 
šiandien švenčia savo gimta
dienį, tad jai visi sugiedojom 
Ilgiausių metų. 

Gražina ir Jonas Stankūnai 
prieš apsigyvendami Juno 
Beach yra buvę 10 metų 
Beverly Shores, Ind. Pines-
Stankūnų restorano savinin
kai. Šio erdvaus restorano 
patalpomis, ten nesant dides
nės salės, jie visą laiką leido 
pasinaudoti vietos lietuvių 
organizacijų veiklai, o sode 
rengti gegužines, šiuo metu 
restoraną valdo jų sūnus 
Jonas su šeima, kurie taip pat 
gražiai bendrauja su lietuvių 
organizacijom. Gražina ir 
Jonas Stankūnai, apsigyvenę 
Juno Be3ch, tuoj įsijungė į 
Lietuvių organizacijų veiklą ir 
jas remia savo aukomis. 

P. M. 

KNYGŲ MYLĖTOJAMS 
"NIDOS* KNYGO KLUBO 

IŠLEISTŲ KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 

\ratfnas Beturi*, n d Romanas. Vyt. Alantas, 
414 psL 1972 m. „ m.v. 

kv 
Antroji pradalge. Literatūros metraštis Red. K. Bartas, 

446 psL 1965 m. k.v 
Attootoji | l l M | | P literatūros metraštis. Red K. Barėnas 

412 psL 1972 m. .., „ 
Baltos vėliavos. Romanas. Jurgis Gliaudą 

275 psL 1984 m. _ „ m.*. 
Bausme. Novelių rinkinys. Jurgis Gliaudą 

151 psL 1960 m 
Bčgfcd. Noveiės. Kazys Almenas. 120 psL 1965 m. 
Be gimto •asJĮfci Eilėraščiai V. Šlaitas. 43 psL 1962 m. 
BukoHkos Ir Georgikos. Publijus Vergilijus Maronas. 

Verte A. Ruksa. 428 psl, 1975 m. 
Čelesta. Noveles. Ant. Skema. 70 psL 1960 m, 
Dangos debesyse. Autoriaus išgyvenimai 1918—1919 m. 

Juozas švaistas. 325 psL 1967 m. ..._ 
Del mūsų sostine*. III d (Neužgijusios žaizdos). 

Myk. Biržiška. 304 psl. 1962 m -
Del mūsų sostines. II d. (Iš Vilniaus darbo atsiminimų). 

Myk. Biržiška. 246 psL 1962 m 
Dėl mūsų ssostinės. III d (Neužgijusios žaizdos). 

Viktoras. Biržiška. 312 psL 1967 m. ..._ 
Dantffcės mtrtlgentaL n d. Romanas 

Petronėlė Orentaitė. 173 psL 1962 m. 
Devintoji pradalge. Literatūros metraštis. Red K. Barėnas. 

392 psL 1976 m. _ — m,v. 
fcv. 

DeŠfentoP pradalge. Literatūros metraštis. Red K. Barėnas. 
482 psL 1980 m _ - m.v. 

Gyventų dtano prisiminimai. Raudoname Petrapilio 
pragare 1918—1920 m. Prof. Viktoras Biržiška 
110 psL 1980 m. -... m.v. 

Inteligentų stalas. Novelės. Antanas Tulys. 178 psL 1980 m. 
Kaimietiškoji psalmė. Romanas. Felix Timmerm! 

189 psL 1957 m. - -
Karnavalo aikštėje. Novelės. Juozas švaistas. 

184 psL 1972 m. -
Ketvirtoji pradalgė. Literatams metraštis. Red K. Barėnas 

384 psL 1967 m. 
Vttisą Dzūkija Atsiminimai Jonas Miškinis. 

192 psL 1966 m. ..._ — 
fOajajančios liepsnos. Pasakojimai. Jurgis Jankus. 

314 psl 1984 m. — m.v. 
k.v. 

Lietuvos Socialdemokratija. Kovoje dėl krašto nepr. ist 
apžvalga Juozas Vufinskas. 395 psL 1985 m. m.v. 

k.v. 
Milžiną rungtynės. Atsiminimai 1918—1940 

Mykolas Vaitkus 204 psl. 1972 m. „ 
MHfordo gatvės elegijos. Jonas Aistis. 200 psL 1969 m 
Nemnnas teka per Atlanta. Novelės. Vyt Alantas. 

264 psl. 1970 m. 
Nepriklausomybės saulėj. I d Atsiminimai 1918—1940. 

Mykolas Vaitkus. 295 psl. 1968 m 
VaOdnamiefL Politinio kalinio pasakojimas. 

Ava Saudargienė 224 psL 1985 m. — - m. v. 
k.v. 

Ufeakymm siunti: DRAUGAS, tflfi W. €9rd 8t, 
IL 
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Užsisakant knygas per paštą, pinigų uuihpll, užsimokėsite 
gare sąskaita, kurioje bus pridėta ir pasiuntimo išlaidas. 
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VIENUOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Muz. JONAS ZDANIUS 

Mirė 1975 m. spalio 23 d. 

Vienuolika metų nusinešė amžinybė, bet Tavo šviesus 
prisiminimasirmeilėgyvi mumyse. Lai Dievo karalystėje ilsi
si Tavo siela. 

Už Jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Romoje Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje lapkričio !6 d. 9:30 vai. ryto. Hot Springs. 
A R ir kitur spalio 23 d. 

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti Jj savo maldose. 

I judesy likę: Žmona Jul i ja ir s ū n u s Almis. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

\fr 

L 

KAD LIKTUM T U G Y V A 
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė 

Plokštelėje yra įdainuoti šie kūriniai: 
LIETUVOS HIMNAS 

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ 
Jakubėno DE PROFUNDIS 

KarnavKiau? VZ JŪRELIŲ U op. RADVILA PERKCNAS 
Karoso AUGO KIEME KLEVELIS 

Grfdetio U2 JŪRŲ, UŽ KALNŲ i i op. DANA 
Karnavičiaus ARIJA IR CHORAS ir 

RAUDOTOJŲ CHORAS i§ operos GRA2INA 
Budriuno ANT MARIŲ 

Stankaus SAULE MOTINA PAKILO i* op. PAGIRENAJ 
Diriguoja ALVYDAS VASAITIS 

Dainuoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir SoL JONAS VAZNELIS 
Trumpą solo partiją atlieka Rūta Pakstaite 

Kaina su persiuntimu $16.75. 
IHinoįaus gyventojai moka $17.95 

Užsakymus prašome siusti Draugo adresu: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

S, 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69 th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 S o u t h w e s t Hwy., Palos Hills, I l l inois 
Tel . — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

file:///ratfnas


DRAUGAS, ketvirtadi- .is. 1986 m. spalio mėn. 23 d. 

x , , D r a u g e " s p a u s 
dinamą Andriaus Mirono 
„Floridoje dairantis" atkarpą 
šiandien baigiame. Rytoje pra
dėsime spausdinti Vinco Sal-
čiūno, „Ten, kur laisvė gimė". 

x L i e t u v i ų F o t o g r a f ų 
parodoje , kuri atidaroma šį 
penktadienį Čiurlionio gale
rijoje, dalyvaus ir vyriausias 
Sears bendrovės reklamų foto
grafas Manfredas Jasevičius 
išstatydamas parodoje dau
giau kaip 10 savo fotografijų. 

x Muz. J o n o Z d a n i a u s 
kūrybos koncertas rengiamas 
lapkričio 16 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Jaunimo centre. Prog
ramą atliks Emilijos Pakštai-
tės-Sakadolskienės diriguo
jamas „Dainavos" ansamblis, 
Dariaus Polikaičio diriguo
jamas Kristijono Donelaičio 
lituanistinės mokyklos choras, 
Kazio Skaisgirio vadovauja
mos „Dainuojančios Žemai
tės", sol. Bronius Mačiukevi
čius ir muz. Almis Zdanius. 
Koncertą rengia „Dainavos 
ansamblis. 

x J a n i n a i r A l f o n s a s Zda
niai iš Newington Conn., bu
vo atvykę į Cbicagą, lankė sa
vo gimines ir pažįstamus. 
lydimi giminaičio Romo Zda
nio, gyv. Willow Springs, 111.. 
lankėsi „Drauge". įsigijo n;tu 
jausiu leidinių ir plokštelių, 
susitiko čia iš senų laikų buvu
sius pažįstamus, o išvykdami 
įteikė 20 dol. dienraščio para
mai. Nuoširdus ačiū. 

x T o r o n t o t e a t r a s „Ait
v a r a s " Chicagoje rengiama 
me Teatro festivalyje lapk
ričio 29 d., šeštadienį, 8 vai. 
statys Anatolijaus Kairio 
komediją „Sidabrinę dieną". 
Režisuoja Aldona Dargytė-
Byszkievicz. 

x Lietuvių fo togra fų meti
nės parodos a t idarymas bus šį 
penktadienį, spalio 24 d„ 7:30 
vai. vak. Čiurlionio galerijoje. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

( p r j 

x Lietuvių O p e r a nuošir
džiai prašo grąžinti laimin 
gųjų bilietų šakneles, kurie dar 
jas nesugrąžino ir dėkoja 
tiems, kurie jau a ts iunt i 
Operos laimingųjų bilietų 
traukimas bus lapkričio 22 die 
nos vakarą Tautinių namu 
salėje operos bal iaus metu 
Šiuo būdu jūs padėsite išlai
kyti savo operą. Visas pelnas 
skiriamas naujos operos pa
statymui. 

(pr.) 

x Sop rano M a r y t ė s Bizin-
kau ska i tės , naujai kylančios 
operos Žvaigždės koncertas su 
bosu B. Povilavičium ir kitais 
solistais įvyks Marijos audi
torijoje sekmad., lapkr. 2 d.. 3 
vai. Bilietai Vaznelių preky
boje ir Patrijoje. 

(pr.< 

x C h i c a g o s L i e t u v i ų 
Zuvautojų-Medžiotojų klu 
bas rengia pikniką šių metu 
spalio mėn. 26 dieną Šaulių 
salėje 2417 W. 43 st. Gro^ 
Evaldo Knoll orkestras. Veik^ 
baras, virtuvė ir loterija. 

Kviečia klubo valdyba 

A R A S 
Dengiame ir taisome visu rusių 

STOC.l S 
Su aukštu pat>rmui. esame 

apdrausti. Pats pri / iuriu Harha 
ARVYI>AS K IKK A 

M 171 , 
arba t a r p 10 \ r. ir 

Tel. 4.U <*>"> 

x C ice ro LB šį sekma
dienį , spalio 26 d., rengia pie
tus Šv. Antano parapijos salė
je po 10:30 šv Mišių. Visi 
-cviečiami atvykti į lietu viš-
Kas pamaldas ir po to pasivai
šinti lietuviškais valgiais: 
.ioldūnais, kugeliu, dešromis 
su kopūstais. Šv. Antano lietu
vių parapija šiais metais šven
čia 75 metų gyvavimo sukak-
-į 

x Akt . E l e n a Dauguv ie -
t y t ė - K u d a b i e n ė , atlikdama 
atsakingą vaidmenį kanadie
čio rašytojo Tedy Galay veika-
ie „Primerose School District 
No. 109", susilaukė labai 
palankių recenzijų Kanados 
spaudoje. Veikalą pastatė 
VVinnipege veikiantis „Prai-
rie" teatras. Ateinantį mėnesį 
šis teatras gastroliuos Mani-
tobos provincijoje. Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė lapk
ričio 23 d. grįš į Hamiltoną, o 
lapkričio 28-39 d. dalyvaus 
Chicagoje rengiamame VII 
Teatro festivalyje. Jos vado
vaujamas Hamiltono „Auku
ro" teatras stato Kazio Inčiū-
ros pasaką „Eglė žalčių 
karalienė". Spektaklis bus 
lapkričio 29 d. 2 vai. p.p. Jau
nimo centre. 

x 40 ,000 dol . Lietuvių 
fondui y r a s k i r t a i š Felik
so i r Mar i jos Mandeik ių tes
t a m e n t i n i o pa l ik imo. Po 
„Laisvės Varpo" vedėjo ir 
Lietuvių fondo atstovo Petro 
Viščinio suorganizuoto aukš
to lygio koncerto So. Bostone 
buvo ir Lietuvių fondo narių 
diskusinis susirinkimas, kur 
LF atstovas dr. Eduardas 
Jansonas iš Cape Cod įteikė 
20,000 dol. čekį LF valdybos 
pirm. dr. A. Razmai iš Mandei
kių palikimo (20,000 dol. buvo 
gauta anksčiau). 

x L i e t u v i ų i r l a t v i ų 
tautinės kultūros dienos su 
pa rodomis , paska i tomis , 
koncertais įvyks lapkričio 7-8 
dienomis De Paul universi
tete. Jomis ypač rūpinasi De 
Paul universiteto prof. Gr. 
Budrytė. 

x O s k a r a s Kremer i s , La 
Grange, 111., pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 20 dol. 
lietuviškos spaudos paramai. 
O. Kremerį įrašome į garbės 
sąrašą, o už auką labai dėko
jame. O. Kremeris yra Altos ir 
kitų lietuviškų organizacijų 
darbuotojas ir rėmėjas. 

x Liet . Mot. Fed. Chica
g o s klubo valdybos ruošiamoj 
dailės parodoj su savo darbais 
dalyvauja šios moterys: A. 
Paškienė, M. Burbienė, J. 
Kinderienė, p. Pečkaitienė, A. 
Lietuvninkienė ir A. Gudai
tienė. Parodos atidarymas bus 
spalio 24 d. penktadienį 7 v.v. 
punktualiai Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Visuomenė 
maloniai kviečiama atsilan
kyti. 

(pr.) 

x V a k a r o n ė mums rūpimu 
klausimu apie OSI bus spalio 
24 d. penktadienį 8 v.v. Jauni
mo centro kavinėje. Visuo
menė kviečiama skaitlingai 
dalyvauti. Vakaronę ruošia 
l ietuvių Jaunimo Sąjunga. 

(pr.) 

x Lie tuvių Fondu i aukojo 
Regina Simokaitienė 200 dol.; 
Petras ir dr. Liuda Dirdai 150 
dol.; po 100 dol. Jonas ir Anelė 
Gumbelevičiai, Algimantas 
Suopys, Marcelė Tverijonas-
Tiškevičienė. Aukoję 100 dol. 
gauna 1 bilietą nemokamai LF 
vajaus vakarienei spalio 25 d.. 
Aukas siųsti l ietuvių Fondui 
— 3001 W. 59th S t , Chicago. IL 
60629. 

(pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
p r ie inamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cfrmak 
Road - Tel. VI 7-7747. { s k > 

x D r . Kęstut is Skrups-
kel is , filosofijos profesorius 
South Carolina universitete, 
skaitys paskaitą .Ateitinin
kai ir moralinė kapitalizmo 
kritika" šeštajame .Ateities" 
akademiniame savaitgalyje, 
kuris įvyksta lapkričio 7-9 d. 

x A .a. Marijos Varn ie 
n ė s 100 metų gimimo sukak
tis bus paminėta spalio 26 d., 
sekmadienį, Jaunimo centre, 
šv . Mišios bus 8:30 vai. ryto, o 
po to minėjimo akademija 
posėdžių salėje. Paskaitą skai
t y s E. Vasyliūnienė iš 
Bostono. Rengia Lietuvių 
Montessori draugija. Kvie
čiami visi atsilankyti. 

x Balsavimo komisie-
jon ie r ių t a ryba prašo pa
skelbti, kad dar reikalingi 
rinkimų teisėjai, kurie budėtų 
rinkimų būstinėse lapkričio 4 
d. Šiuo metu dar trūksta 2180 
respublikonų ir 758 demo
kratų. Teisėjais užsiregistruo
ti galima tel. 269-7900. 

x J a u n i m o centro lais
vės kovų paminklas, prie ku
rio mes susirenkame džiaugs
mo ir liūdesio valandomis, yra 
reikalingas mūsų pagalbos. 
Temperatūrų pasikeitimai, lie
tus ir sniegas ardo ir cementą, 
tad reikalingas skubus remon
tas ir atnaujinimas. Yra 
susidaręs komitetas, vadovau
jamas K. Milkovaičio, kuris 
tariasi su įvairiomis firmomis 
ir ieško geriausių sąlygų. 
Lietuviška visuomenė bus 
prašoma savo aukomis prisi
dėti ir gelbėti mūsų laisvės 
simbolį. 

x Šį sekmadienį Lietuvio 
sodyboje Alvudo pažmonio 
nebus. Bus pranešta, kada jis 
bus. 

x S t a s y s Daučanskas i r 
J o n a s Kaunas iš Chicagos, 
pirmieji atsiuntė po 50 dol. 
aukų „Draugo" apsigynimo 
fondui. Nuoširdus ačiū. 

x Algis A. Regis, J o n a s i r 
Ina Kas i s , Stasė Vaišvila, 
visi iš Chicagos, taip pat pir
mieji atsiuntė po 25 dol. aukų 
„Draugo" apsigynimo fondui. 
Nuoširdus ačiū. 

x K l e m e n s a s M a t k e -
vičius, Chicago, 111., atvyko į 
„Draugą" ir įteikė 20 dol. auką 
„Draugo" apsigynimo fondui. 
Nuoširdus ačiū. 

x Alber ta Astrai tė-Singh, 
MUbrae, Cal., mūsų bend
radarbė, su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu, atsiuntė 
ir 25 dol. dienraščio palai
kymui. A. Astraitę skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
mielą auką labai dėkojame. 

x D r . Br. K r a k a t i s , 
Romeo, Mich., atsiuntė 20 doi. 
auką ir pratęsė „Draugo" 
prenumeratą. Dr. Br. Krakaitį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką tariame 
ačiū. 

x Vy tau t a s Čižauskas , 
Detroit, Mich., mūsų artimas 
bendradarbis, atsiuntė 276.12 
dol. už „Draugo" parduotas 
knygas ir dar daugiau jų 
užsisakė. 

x Lietuviai jėzuitai, Cleve-
land, Ohio, mūsų nuoširdūs 
rėmėjai, pratęsdami „Drau
go" prenumeratą, pridėjo visą 
šimtinę dienraščio stiprini
mui. Jėzuitus įrašome į gar
bės prenumeratorių sąrašą, o 
už nuolatinę paramą savai 
spaudai tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Edva rdas Š laka i t i s , 
Chicago, 111., pratęsdamas 
„ D r a u g o " p r e n u m e r a t ą , 
atsiuntė jo paramai 20 dol. E. 
Slakaitį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką 
labai dėkojame. 

x A. Petkevičius, Hamil-
ton, Kanada, atsiuntė didesnę 
sumą už parduotas „Draugo" 
knygas ir dar daugiau jų 
užsisakė. 

1976-7 metų ALIAS Chicago skyriaus valdyba: Aleksandras Traška — sporto vadovas. Oną 
Požarniukaitė — iždininkė, Aleksas Vitkus — pirmininkas. Stasys Virpša — vicepirmininkas 
ir Pranas Naris sekretorius. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
FILATELISTŲ 
DRAUGIJOS 

„LIETUVA" XXI-OJE 
FILATELIJOS 

SUKAKTUVINĖJE 
PARODOJE 

APSILANKIUS 

Šių metų spalio 18-19 dieno
mis Jaunimo centre Chicagos 
plačiajai lietuviškajai visuo
menei, o taip pat ir amerikie
čiams buvo išstatyta filatelijos 
paroda, skirta paminėti dviems 
įvykiams: draugijos „Lietuva" 
40-šimtmečiui ir sukakčiai 750 
m. nuo Saulės mūšio pergalės. 
Tai giliai simbolinė ir lanky
toją jaudinanti paroda. 

Pirmiausia lankytoją pasi
tinka egzistuojanti, gyvoji 
lietuva! Kai pažiūri į trimis 
eilėmis išrikiuotus Lietuvos 
pašto ženklų stendus, nejučio
mis jie blykstelėja širdin trimis 
ryškiomis spalvomis: geltona, 
žalia ir raudona. Išdidžiai ir 
meniškai jaukiai stenduose 
švyti Lietuvos valstybinis 
ženklas Vytis, Gedimino stul
pai ir Vyčio kryžiai. Kas labiau
siai jaudina? Ogi tai, kad prieš 
tavo akis niekieno nepavergta, 
nenugalėta gyvoji Lietuva 
byloja! Ir daug tos gyvosios 
Lietuvos gabaliukų. Ir mone
tos, ir medaliai, ir ženklai. Jų 
tikrai daug! Juos išsaugojo 
gerosios rankos. Dalis jų gal 
buvo glaudžiami prie širdies, 
kai Vokietijoj Krito bombos ar 
kai vijosi artėjančio rytų fron
to kanonados. Bet svarbiau
sia, kad šiandien jie vis dėlto 
gyvi, kad jie laisvi, kad jie 
nenugalėti — tie mūsų dvi
dešimties metų nepriklausomo 
gyvenimo ir valstybingumo 
liudininkai! Kaip gera, kad 
jų vis dėlto nenušovė ir 
nepaguldė miestelio aikštėje 
šalia nuogai išrengtų kūnų. Jų 
nesugebėjo areštuoti, įgrūsti į 
kalėjimą ir paskui išvežti į 
bekraštį Sibirą, kad kažkur prie 
Lenos krantų mirtų iš bado ar 
šalčio ir būtų tylu, ramu! Jų 
nenukankino Uralo anglies ir 
metalo šachtos, nesušaudė 
Karagandoje prie lagerio vartų 
ar nebylėj Vorkutos tundroj. I 
tave žvelgia gyvos ir laisvos 
Lietuvos akys!.. 

Labai malonu buvo matyti 
sidabro šerkšnu pasipuošusias 
šios parodos rengėjų galvas, jų 
taurius besišypsančius veidus. 
Tai jie viso šito kaltininkai. 
Kiek čia įdėta triūso, meilės ir 
aukos! Kukliai, bet meniškai 
atlikti stendai. Ekspozicijų 
tvarka išmąstyta — nepri-
puolama. Dideliu kontrastu 
pasižyminčios guli ant stalų 
knygos, išleistos dabarties 
Lietuvoje ir išeivijoje. Visiems 
greit paaiškėja, kas yra vergija 
ir laisvė. Lietuviškai gyvas ir 
gražus parodos biuletenis, 
kuname ypač išsiskiria savo 
tragiką Lietuvos teisingumo 
ministerio Stasio Šilingo duk
ters Galindos Šilingaitės svei
kinimas. 

Tačiau vieno dalyko, mano 
nuomone, tetruktų, tai įamžin
ti parodos eksponatus išlei

džiant nedideliu tiražu su spal
votomis nuotraukomis tų gyvų
jų ir nemirtingųjų laisvos 
Lietuvos stendų, jau beveik 
paruoštų lietuvių ir anglų 
kalba, atskirų padidintų spal
votų pašto ženklų, o gal ir 
monetų — knygą iš poros šim
tų ar ir daugiau puslapių. Tegu 
vienoje vietoje, kompaktiškai 
sudėti, tebūna per amžius lais
vos Lietuvos gyvenimo liudi
ninkai ir tegu iš tokios knygos 
težvelgia visiems į akis. — prie 
Šams ir draugams — mūsų tau
tos valstybingumas! Tokia 
knyga galingai, argumen
tuotai kalbės visur ten, kur tik 
reikės judinti Lietuvos klausi
mą. Patogu bus turėti tokią 
knygą veiksniams, mūsų 
planetos politikams, tikslinga 
padovanoti prezidentams ar 
sekretoriams. Tokia knyga — 
juk ginklas! J i durtų j 
Ribbentroppo-Molotovo paktą, 
klaustų skaitytoją, kur šian
dien yra toji Lietuva? Šiandien 
mes išeivijoje jau nesam varg
šai. Turim ir Lituanistikos 
katedrą ir fondus. Ką reiškia 
tiems, kurie myli Lietuvą, 
dešimt ar dvidešimt tūkstan
čių dolerių?!... O gal atsiras ir 
mecenatas? Čia nereikia agi
tacijos. Argi reikalinga mokyti 
lakštingalą čiulbėti? 

Kita parodos mintis, galbūt 
įspėjama ir menama, yra ta. 
kad Saulės mūšis prieš 750 
metų baigėsi lietuvių pergale. 
Didžioji kova dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės šian
dien tebesitęsia tik kitokiom 
formom. Nežinia, kada ji baig

sis — po dešimties ar po septy
nių dešimčių metų — vis tiek ji 
baigsis pergale, žinoma, jeigu 
tik mes ištversime Lietuvos 
meilėje ir mylėsime vienas kitą. 

Todėl nuoširdus ačiū dabar
tinei filatelistų draugijos 
„lietuva" valdybai: V. Les-
niauskui. J. Adomėnui, A. 
Beleškai, J. Augustiniui, A. 
Žakui ir K. Rožanskui, o taip 
pat ir parodos ruošimo komi
sijai S. Ivanauskui, P. Masilio-
nienei, J. Žygui, k-jos pirm., J . 
Jasiūnui, J. Masilioniui. L. Kai
riui ir V. Lesniauskui. 

Bu v. Sibiro kalinys 
P. Va kauskas 

ALIAS GOLFAS 
IR GEGUŽINĖ 
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vių inžinierių ir architektų 
sąjungos Chicagos skyrius 
surengė rudeninę golfo iškylą 
VV'oodridge Golf C l u b 
laukuose. Ją suorganizavo ir 
pravedė skyriaus sporto vado
vas Aleksandras Traška . 
Negailestinga liūtis, mėginusi 
paskandinti pusę Chicagos, 
padarė pertrauką ir davė gol-
fininkams bent kelias valan
das sužaisti golfą maloniuose 
rudens saulės spinduliuose, 27 
golfininkai, nariai, viešnios ir 
svečiai, turėjo kovoti dėl perei
namosios Stasio Baro taurės 
ne tik vienas su kitu, bet ir su 
kelių colių šlapia žole, kuri vis 
stengėsi golfo sviedinukus sau 
pasilaikyti. 

Vos saulei persiritus per 
zenitą, į netoliese nuo golfo 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— J ū r a t ė N a u s ė d a i t ė -
Ann J i l l i a n dainuos Atlantic 
City. Mūsų mieloji dainininkė 
Jūratė Nausėdaitė — Ann Jil
lian kviečia lietuvius atvykti 
su ja susipažinti per jos garsi
namą pasirodymą Atlantic 
City, N J . , kur ji bus pagrin
dinė žvaigždė ir dainuos 
koncertinio pobūdžio prog
ramoje Trump Plaza Hotel 
and Casino. Tai bus tik vieną 
savaitgalį — lapkričio 7 d., 
penktadienį, 9 vai. vakare, ir 
lapkričio 8 d., šeštadienį, 8 vai. 
ir 11:30 vak' e ir paskutinį 
kartą sekmadienį, lapkričio 9 
vai., 7 vai. vakaro. J i labai 
norėtų susitikti su lietuviais. 
todėl visi kviečiami nesivar
žant susisiekti su ja ten. Iš Los 
Angeles tokiomis progomis 
visuomet susidarydavo grupės 
lietuvių, kuriuos ji nuo scenos 
l ietuviškai pasve ik indavo , 
pranešdama visai publikai, 
kad ji esanti lietuvaitė. J i 
sakosi būtų labai laiminga, jei 
ir ten susitiktų tautiečių. 

— T a u t o d a i l ė s p a r o d a 
buvo Brooklyno Kultūros Židi
nyje spalio 18-19 dienomis. Iš 
Toronto buvo Aldona Bobenai-
tė-Vaitonienė, Greta Baltaduo
nienė, Ona Taseckienė ir Aldo
na Zander ienė. Pa rodos 
surengimui vadovavo New 
Yorko Tautodailės instituto 
vadovė Lilė Milukienė. 

— J o e T h o m a s , tarp lietu
vių žinomas, kaip orkestro 
vedėjas, o tarp amerikiečių 
kaip ligoninės instrumentu 
dirbtuvės vedėjas, buvo pa
gerbtas už 40 metų tarybos ir 
20 metų vedėjo eitas pareigas. 
Iškilmėse dalyvavo ir Lietu
vos generalinis konsulas Ani
cetas Šimutis, kuris pasakė ir 
kalbą. Pagerbime dalyvavo 
ligoninės vadovybė, bend
radarbiai ir jo šeimos nariai . 

Zita Širkienė modeliuos Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų ruošia
moje madų parodojp lapknrto 9 H. Jaunimo centre. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

laukų esančią inž. Kęstučio ir 
dr. Meilės Biskių sodybą ėmė 
rinktis piknikautojai, o kiek 
vėliau ir golfininkai. Čia Alek
so Vitkaus, pirmininko, Onu
tės Požarniukaitės, iždininkės 
ir virtuvės šefo, sekretoriaus 
Prano Nario 60 dalyvių buvo 
pavaišinti sumuštiniais, dešre
lėmis ir visomis daržo gėry
bėmis. Netrūko nei šaltų, nei 
šiltų gėrimų troškuliui numal
šinti ir skanių pyragaičių su 
kavute pasmaguriauti. 

Golfo vadovams suvedus 
sąskaitas, paaiškėjo ir laimė
tojai: 1 vietą ir Stasio Baro 
pereinamąją taurę laimėjo 
Jonas Kubilius su 79 smū
giais (gross). Forų katego
rijoje vietomis pasidalino: 1 v. 
Rimas Rimkus su 65 smū
giais. 2 v. Edvardas Lapas su 
66, 3 v. Vitas Vaitkus su 71. 
Svečių grupėje 1 v. „gross" 
laimėjo Bruno Racevičius su 
74 smūgiais ir 1 v. „net" — 
Juozas Bacevičius su 61. 

Arčiausiai prie vėliavėlės iš 
vieno smūgio primušė Rimas 
Rimkus (hot), o iš dviejų smū
gių — Jonas Cinkus. Visi 
laimėtojai ir dvi viešnios daly
vės buvo adovanoti golfo 
kamuoliukais. 

Pikniko metu mus aplankė 
svečias iš Brazilijos elektro
technikos inžinierius Algirdas 
Idika. Jo iniciaytva Sao Paulo 
mieste prieš 8 metus buvo 
į s te ig tas ALIAS skyr ius 
kuriam jis pirmininkavo iki 
išėjimo pensijon. Jis vadovavo 
Phillips kompanijos elektro
technikos skyriui Brazilijoje. 
Dabar j i s ' lankosi Amerikoje 
pas savo dviejų dukterų 
Šeimas ir draugus bei pažįs
tamus. 

Petras Kiršinąs 
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