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Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Ltotuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumui Gintauto Iešmanto ^ ATSR 

Vuktilo raj. Podžarjės 
gyvenvietėj, 

Laiškas 
Taip, aš nebijau to pabrėžti, aš 
buvau ir esu už tai, kad Lietuva 
išstotų iš TSRS kaip atskira 
socialistinė valstybė. Tai šventa 
ir jokiais veidmainingais išve
džiojimais neužginčijama kiek
vieno Lietuvos gyventojo teisė. 
Ir aš esu įsitikinęs, tai pa
tvirtina tarptautinė ir vidaus 
padėt is , kad toks žingsnis 
patarnautų ir socializmo, ir 
taikos interesams, t ikrajai 
tautų draugystei. Kas meta į 
mane akmenį už siekimą įtvir
tinti amžiną lietuvių tautos 
svajonę, tas stoja prieš viena ir 
antra. 

Kai kas papriekaištaus, jog 
esą pasirinkau vieną kelią savo 
mintimis išreikšti. Bet malonė
kite būt i atviri ir tiesūs, kaip 
to ir reikalauja persitvarkymo 
dvasia: ar buvo įmanomas ki
tas ke l ias? Šiandien, po 
sausio plenumo, visiems 
galutinai tapo aišku, jog to, ką 
aš pasakiau, kitaip ir nebuvo 
galima pasakyti. Viešpatavo 
nepakantumas nekanonizuo
toms nuomonėms ir mintims, 
jos buvo laikomos pasikėsinimu 
į socializmą, negerovių poli
tinėje ideologinėje srityje at

skleidimas buvo apšauktas 
melu ir šmeižtu, geriausiu atve
ju juodinimu. Stereotipinio 
mąstymo atmosferoje bet koks 
nes tandar t in i s sprendimas 
savaime jau atrodė neaiškus ir 
įtartinas. Antra vertus, nebuvo 
ne tik tribūnos, bet ir galimybės 
viešai išsakyti mintims, prieš
taraujančioms esamai padėčiai. 
Kol kas jų ir šiandien nėra. 
Neatsitiktinai jaučiamas kri
tiško, tai yra savarankiško 
mąstymo deficitas. O kaip jau 
nuo seno žinoma, be tokio 
mąstymo, be alternatyvių (sic!), 
opozicinių nuomonių kovos nėra 
pageidautino žengimo į priekį, 
anksčiau ar vėliau ateina 
sustingimas, pradedama pikt
naudžiauti valdžia. Štai dėl ko 
šiuo metu visu aštrumu iškel
tas visuomenės gyvenimo de
mokratizavimo klausimas. Ir 
jis keliamas, atrodo, ne šiaip 
sau, o dėl to, kad būtų galima 
pasakyti t iesą apie mūsų 
dienas, gyvenimą ir pasaulį, 
aktyviai dalyvauti kovoje už tai, 
kas nauja ir pažangu. O ar ne 
to aš norėjau? 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
PROTESTAS 

VYRIAUSYBEI 

Prahos arkivyskupas kardi
nolas Tomašek pareiškė pro
testą dėl Čekoslovakijos val
džios reikalavimo, kad studen
tai įstojantys į vienintelį Če
koslovakijoje veikiantį Litome-
rice teologijos fakultetą raštiš
kai patvirtintų, jog nepriklauso 
jokiai vienuolijai ir įsipareigotų 
ateityje netapti vienuoliais. Teo
logijos fakulteto dekanui pasiųs
tame laiške Prahos arkivysku
pas pabrėžia, jog toks valdžios 
reikalavimas akivaizdžiai prieš
tarauja Bažnyčios direktyvom, 
kurios yra paskelbtos II Vatika
no susirinkimo dokumentuose. 

Kardinolas reikalauja, kad 
valdžia atšauktų įsaką, kuriuo 
į teologijos fakultetą įstojantys 
studentai yra verčiami raštiškai 
į s ipareigot i , kad nepr i ims 
vienuolinių įžadų. Apie šimtą 
studentų, įstodami į teologijos 
fakultetą, pasirašė valdžios rei
kalaujamą pareiškimą, nes bi
jojo, kad priešingu atveju nebus 
fakultetan priimti. Tačiau, kar
dinolui pareiškus protestą dėl 
valdžios įsako, seminaristai pa
sirašytuosius pareiškimus at
šaukė. 

KLEBONAI PASKIRTI 
VYSKUPAIS 

Šventasis Tėvas Vengrijoje 
paskyrė du naujus arkivysku
pus ir du vyskupus. Iš pareigų 
dėl amžiaus pasitraukus Kolosą 
arkivyskupui Ijjas, jo vieton yra 
paskirtas ligšiolinis šios arki
vyskupijos administratorius 
Laslo Danko. Kunigas Istvan 
Seregely yra paskirtas Eger 
arkivyskupu. Du nauji vysku
pai buvo paskirti Sombathely ir 
Seged — Canad vyskupijom: 

Sombathely vyskupijai kunigas 
Istvan Konkoly, o Seged — 
Canad vyskupijai kanauninkas 
Endre Gyulai. Abu nauji veng
rų vyskupai iki šiol buvo 
parapijų klebonai. 

TIKINTIEJI VIETNAME 

Pasaulio vyskupų Sinode 
kalbėjo du pavėluotai į Sinodą 
atvykę Vietnamo vyskupai — 
Hanojaus vyskupas pagelbi-
ninkas Nguyen Van Sang ir 
Xuan Loc vyskupas pagelbi-
ninkas Nguyen Minh Nhat. 
Hanojaus vyskupas pagelbi-
ninkas iškėlė sunkumus su 
kuriais susiduria krikščionys 
Vietname, norintys gyventi 
pagal savo re l iginius 
įsitikinimus. Katalikams yra 
netgi trukdoma dalyvaut i 
šventose Mišiose. Tačiau krikš
čionys pasauliečiai, pažymėjo 
vyskupas, yra giliai įsisąmoni
nę, jog priklauso Mistiniam 
Kristaus Kūnui ir, galimybių 
ribose, sąžiningai atlieka savo, 
kaip krikščionių ir krašto 
piliečių pareigas remdamiesi 
Dievo įsakymais. 

Antrasis Vietnamo vyskupas 
atkreipė dėmesį, kad komuniz
mui įsigalėjus Vietname, katali
kai pasauliečiai patyrė 
nepaprastai didelių sunkumų, 
bet neprarado drąsos ir vilties ir 
dabar yra įsijungę į tautos 
gyvenimą, kur iame veikia 
remdamiesi Kristaus Evange
lijos mokslu. Žmonių meilės 
darbais, savo sąžiningumu ir 
atsivėrimu teisingumui, jie 
susilaukė visų kraštų gyven
tojų, ir net ateistinės valdžios 
palankumo. Ten, kur nėra 
bažnyčių ir kunigų, pasauliečiai 
katalikai patys rengia susiti
kimus bendrai maldai, neša 
Sakramentus ligoniam. 

Vienas išeina, du ateina: Gynybos sekretorius Caspar Weinberger atvyksta 
su atsistatydinimo raštu iš pareigų; jj lydi i jo pareigas nominuotas 
Saugumo tarybos viršininkas Frank Carlucci ir jo pavaduotojas gen. Col-
in Powell. kuris skir iamas Saugumo tarybos viršininku. 

Geriausio Gynybos 
sekretoriaus netekus 

•"*' 
Svarbiausia Amerikos saugumas 

W a s h i n g t o n a s , — Prez. 
Reaganas šį ketvirtadienį pri
ėmė Gynybos sekre to r iaus 
Caspar YVeinbergerio atsistaty
dinimą, kuris su juo dirbo 20 m. 
ir buvo vienas patikimiausių pa
tarėjų. 

Prez identas a t s i sve ik ino 
VVeinbergerį Rožių sodelyje, 
susirinkus Baltųjų rūmų parei
gūnams ir spaudos atstovams. 
Reaganas čia pareiškė, kad 
VVeinbergeris į vyriausybę 
atnešė drąsą, pastovumą, 
lojalumą kartu su nepaprastu 
briliantiškumu sprendimuose ir 
nusistatyme per vius tuos sep
tynerius metus vyriausybėje. 
J is pasakė , kad t a i buvo 
geriausias Gynybos sekretorius 
Amerikos istorijoje. Būdamas 
tose pareigose, jis sutvarkė 
Amerikos gynybą ir iškėlė į 
aukštą lygį, kokio nėra nieka
da buvę. 

Weinbergeris, šalia preziden
to, buvo neatlaidus Strateginio 
Amerikos apsigynimo iniciaty
vos programos skatintojas. Su jo 
pasitraukimu šioje Administra
cijoje, kai pasitraukė keli aukš
tieji pareigūnai ir su CIA direk
toriaus Casey mirtimi, liko poli
tiniai pragmatistai, kurie yra 
linkę sutikti su kompromisais. 

P raneš imas amerikiečiams 

Po oficialaus praneš imo, 
VVeinbergeris prezidento 
kabinete turėjo ilgą pasikal
bėjimą su Reaganu. Po to įvyko 
Gynybos departamente spaudos 
konferencija, kurioje jis kri
tikavo tuos, kurie nori mažinti 
lėšas Amerikos apsigynimo 
sektoriuje, kad subalansuotų 
biudžeto deficitą. Ar to nenori ir 
sovietai? Jis stipriai pabrėžė, jog 
gyvybinės reikšmės reikalas yra 
Amerikos saugumas — jos gyny
ba. Jei Kongresas norės, suras 
išeitį, negu beprasmiai ir veltui 
ginčydamiesi knygvedyboje 
apie biudžeto subalansavimą. 

Krašto saugumas šiandien yra 
pats svarbiausias dalykas. Ame
rikos apsigynimas erdvėse prieš 
sovietų branduolines raketas 
turi būti išlaikytas bet kokia 
kaina, ir to apsigynimo įrengi
mai turi būti išdėstyti strategi
nėse vietose. Jis prašė remti pre
zidentą krašto gynybos reika
luose ir pasakė, kad prezidentas 
yra dovana kraštui, ką jis jau 
yra padaręs Amerikai. 

Žmonos sveikata — 
svarbiausioji pasitraukimo 

priežastis 

Atsisveikinime dalyvavo ir 
VVeinbergerio žmona Jane, kuri 
serga vėžiu — carcinoma rūšies. 
Jis sakė, kad jo žmona daug 
kenčia, nes turi tris lūžusias vie
tas nugaroje ir didelė daugybė 
daktarų nieko negali padėti. Ir 
todėl atėjęs laikas jam būti su 
žmona kartu, nes Gynybos 
sekretoriaus pareigos yra 24 
valandų darbas, nuo kurio 
negali pasitraukti nesvarbu kur 
bebūtum. 

Prezidentas Gynybos sekreto
r i aus pozicijai nominavo 
Tautinės Saugumo tarybos pir
mininką Frank Carluccį, o jo 
padėjėją Įeit. gen. Colin L. 
Powell užimti Saugumo tarybos 
viršininko postui. Weinbergeris 
dar eis pareigas tol, kol Senatas 
patvirtins Carluccį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— A n t r a d i e n i o l a ido je 
spausdinsime vyskupo Julijono 
Steponavičiaus atvirą laišką 
„Tiesos" redakcijai pavergtoje 
Lietuvoje. 

— Šiandien įsigalioja Centro 
Amerikos penkių valstybių 
prezidentų pasirašytas taikos 
planas, kurį pasirašė Gvatema
la, EI Salvadoras, Hondūras, Ni
karagva ir Costa Rica. 
— Nikaragvos sandinistų ko
munistų prezidentas Daniel Or
tega pranešė, kad jis gali 
pradėti derybas su Contras 
laisvės kovotojais netiesiogiai 
paliaubų reikalu, tai yra per 
tarpininkus. J is nepasakė, kas 
tuo tarpininku turėtų būti, bet 
logiškas ėjimas būtų kardinolas 
Obando y Bravo, kuris yra Susi
taikinimo komiteto pirminin
kas. 

— EI Salvadoro prezidentas 
paskelbė kovų paliaubas su ko
munistų sukilėliais ir pradeda 
pasitarimus, kad jie grįžtų į 
normalų krašto gyvenimą. 

— Varšuvoje Solidarumas iš
leido pareiškimą, kuriuo ragina 
žmones nebalsuoti vyriausybės 
ruošiamame referendume lap
kričio 29 d., kaip greitai turi 
būti pravestos ekonominės 
reformos. Solidarumas sako, 
kad vyriausybė tame referen
dume nieko nesako apie tikras 
demokratines teises Lenkijoje, 
todėl geriau nedalyvauti 
balsavime. 

— Houstono Grand Opera pa
statė naujai sukurtą dviejų 
veiksmų operą „Nbconas Kinijo
je'', kuri turėjo labai gerą pasi
sekimą. Libretas yra sukurtas 
iš 1972 metų kelionės, kai prez. 

Nixonas padarė istorinį vizitą 
Kinijoje. Ši opera dabar bus 
statoma Washingtone ir New 
Yorke. 

— Washingtone prez. Reaga
nas nominavo Ann McLaughlin 
Darbo sekretorės pozicijai, kai 
dabartinis departamento 
sekretorius William Brock 
pasitraukė iš tų pareigų. Tai 
antroji moteris Reagano kabi
nete. 

— Japoni jos ministeris pir
mininkas Yasuhiro Nakasone 
paragino viešoje kalboje savo 
įpėdinį Noboru Takeshitą, kuris 
perims pareigas š iandien, 
laikytis vidurio kelio. Taip pat 
patarė būti visada sąžiningu ir 
daryti sprendimus pagal savo 
nuomonę. 

— New Yorke IBM korpo
racija praneša, kad ji supirko sa
vo pačių akcijas vieno bilijono 
dolerių sumoje. Korporacijos 
vadovybė mano, jog jų akcijos 
yra geras investavimas ilges
niam laikui. 

Kokią baisią rolę vaidina KGB — 

Demjanjuko teismas 
vyksta toliau 

— Vilniuje, ok. Lietuvoje, įvy
ko Lietuvos Muzikos draugijos 
plenumas. Valdybos prezidiumo 
nariais išrinkti. R. Balčiūnas, A. 
Budrys, V. Buterlevičius, P. 
Bingelis, P. Dikčius, J. Domar
kas, J. Dvarionas, A. Jurgelio
nis, K. Grybauskas, R. Katilius, 
D. Katkus, V. Laurušas, R. Ma
ciūtė, J. Mikutavičius, N. No-
vikas, V. Skripkauskas, S. Son
deckis, A. Vyžintas. Valdybos 
pirmininku yra P. Dikčius. 
Steigiami draugijos skyriai ir 
kituose miestuose. 

J e r u z a l ė . — Po dviejų 
mėnesių pertraukos, kai širdies 
liga buvo susirgęs vienas iš trijų 
teisėjų, Jono Demjanjuko teis
mas vėl prasidėjo spalio 26 d. 
Pirmuoju l iud in inku buvo 
buvęs sovietų kalinys Avraham 
Shifrin, KGB dalykų ekspertas, 
gerai pažinęs sovietų slaptosios 
milicijos metodus. 

Tos savaitės liudijime, Shifrin. 
kuris dabar yra 64 metų, pasakė 
teismui, jog pats svarbiausias 
įrodymas prieš Demjanjuka — 
tai vadinama Trawniki kor
telė, išduota kaltinamajam tos 
stovyklos nacių vadovybės, 
sudaro labai ir labai didele 
galimybę, kad ji yra suklastota 
— KGB pagaminta. 

Vienu metu Shifrin sakė: ..Jei 
įvyks nuteisimas, tada Sovietų 
Sąjunga sakys , k a d visas 
dalykas buvo pagr į s t as 
suklastotais dokumentais ir tai 
blogai atsilieps Izrael iu i" . 
Teisėjas Dov Levin jj nutraukė, 
sakydamas: ,,Tai yra ne jūsų 
reikalas daryti tokį pareiškimą. 
Mes nuteisime pagal savo 
sąžines". 

Pakeista tvarka 
pabėgėliams 

Washingtonas. — Atsakyda
mas į piliečių organizacijų 
kritiką, Teisingumo departa
mentas antradienį sutiko, kad 
tie, kurie nori gauti azylio tei
ses ir kuriems gresia deportaci
ja iš Amerikos, gali reikalauti. 
kad jie būtų išklausyti imigraci
jos teisėjų, tai reiškia, kad jie 
gali kreiptis į imigracijos teismą 
su prašymu peržiūrėti jų bylas. 
Imigracijos teisininkai sako, 
kad šiuo būdu bus apsaugotos 
norinčių pasilikti Amerikoje tei
sės ir jų reikalai Imigracijos ir 
Pilietybės įstaigose. 

Praėjusį rugpjū t į buvo 
paskelbta, kad imigracijos 
teisėjai galėjo azylio teisės 
norinčiam žmogui neleisti 
dalyvauti tame procese. Dabar 
t a i pakeis ta — specialiai 
paruošti azylio klausimu parei
gūnai imigracijos departmane-
te galės nuspręsti tokio asmens 
likimą. Pakeista tvarka reika-
lauja, kad tie asmenys pirma 
būtų imigracijos pareigūnų ap
k laus inė t i . Je i j i ems bus 
pasilikimo teisė paneigta, tada 
jie galės kreiptis į imigracijos 
teisėją, prašydami pasilikti 
Amerikoje. Teisėjas nuspręs. 
ar tokį asmenį reikia deportuoti 
arba iš viso neleisti jam ap
sigyventi Amerikoje. 

Privatus Caspar Weinbergerio atsisveikinimas su prezidentu po oficialaus 
atsistatydinimo jo kabinete. 

Naujas liudininkas, 
žinąs KGB 

Shifrin buvo pakviestas liu
dyti Demjanjuko advokatų, kaip 
ekspertas, kuris žino, kaip daro 
KGB. Jis pats yra buvęs sovietų 
investigatonumi prokuratūrai 
ir vėliau 13 metų kalėjęs sovietų 
darbo stovyklose ir apkaltintas 
šnipinėjimu Amerikai ir Izrae
liui. 1970 m. jam pasisekė 
išemigruoti į Izraelį. Apie KGB 
veiklą jis liudijo ir Amerikos 
Kongrese. 

Vyriausias kaltintojas (proku
roras) Yona Balttman pareiškė 
protestą, kodėl Shifrin buvo 
leista iš viso šiame teisme 
liudyti. Jis pasakė, kad „nei 
Sovietų Sąjungą, nei KGB nėra 
čia teisiami", todė! Shifrin liudi
jimas nieko bendro neturi su šia 
byla. 

Gynybos advokatas Yoram 
Sheftel atsakė, jog kaip tik. kai 
ši Trawniki asmens kortelė, 
kaip pažymėta ant paties doku
mento, yra gauta iš sovietų slap
tosios policijos bylų, Shifrino 
žinojimas, kaip KGB daro, yra 
labai svarbus faktorius. 

įkeista ir toliau liudyti 

Tada buvo padaryta 20 min. 
pertrauka, kurios metu vyko 
pasitarimas tarp prokuroro ir 
gynybo3 teisininkų. Vyriausias 
tribunolo teisėjas Levin pa
skelbė, kad Shifrin gali liudyti 
toliau, bet liudininkas turi būti 
klausiamas tik apie du bendrus 
dalykus: KGB dokumentų falsi
fikavimą politiniais motyvais ir 
KGB santykiai su ukrainiečiais. 

Falsifikatų ekspertas 

Shifrin tęsė savo liudijimą. 
Jis. kaip sovietu prokuratūros 
investigatorius Krasnodaro re
gione. Maskvoje ir Tūloje, ir 
kaip Gynybos ministerijos kon
sultantas, turėjo kontaktus su 
KGB. Tuo labiau, pažymėjo jis, 
KGB konsultuodavo jį doku
mentų sufalsifikavime tiems 
asmenims, kurie pabėgdavo į 
Vakarus. Jis patvirtino, kad 
KGB turi visu rūsiu popierį, 
rašalą, štampus, etc. ir kad ko 
neturi, gali lengvai atgaminti. 

A. Shifrin pateikė kelis pa
vyzdžius apie KGB klaidinan
čias informacijas ir falsifi
kacijas. Jis kalbėjo apie plačiai 
KGB naudojamus padirbtus na
cių dokumentus, pasakydamas, 
kad vieną kartą, karo gale. 
KGB išmetė šešis didelius 
sunkvežimius vokiečių doku
mentu į ežerą Čekoslovakijoje, 
kad juos surastu sąjungininkai. 

'Bus daugiau i 

KALENDORIUS 

Lapkričio 7 d.: Ernestas. Ka
rina. Sirtautas. Gata. Rufas. 

Lapkričio 8 d.: Gotfridas, So-
patra. Domą. Severas, Severijo-
nas. Karpoforas. Viktorinas. 
Svirbutas. 

Lapkričio 9 d.: Teodoras. Au
relijus, Paulina, Miglė. 

Lapkričio 10 d.: Leonas Di
dysis, Andriejus Evelinas, 
Vaišilgas, Nirmeda. Zybartas 

ORAS 

Saule teka 6:28. leidžiasi 4:39. 
Temperatūra šeštadienį 52 1., 

sekmadienį 54 1., pirmadienį 47 
L antradieni 44 I. 
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ĮRim. 
REDAGUOJA Jonas Zadeikis Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91at PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

ANTANO MACEINOS 
AKADEMIJA CHICAGOJE 

Jaunimo centro didžiojoje 
salėje visa sekmadienio, rugsėjo 
20 d., popietė buvo pašvęsta An
tanui Maceinai prisiminti. Po
pietė pradėta 1:00 v. p.p. šv. 
Mišiomis, kurias aukojo kun. dr. 
Kęstutis Trimakas kartu su 
kun. Jonu Borevičium, SJ, ir 
kun. dr. Viktoru Rimšeliu, MIC. 
Mišių patarnautojais buvo 
moksleiviai ateitininkai Aras 
Norvilas. Tomas Marchertas ir 
Marius Polikaitis. Kun. Tri
mako pamoksle girdėjome ir pa
ties Antano Maceinos žodžius. 
Kiekvienas kūrinys apreiškia 
Dievą. Kūrėjai yra Dievo do
vanos tautai — tokia dovana 
buvo ir Antanas Maceina. 
Aldona Zailskaitė ir Juozas 
Baužys jautriai ir sklandžiai 
perteikė Mišių skaitymus. 
Marius Prapuolenis vadovavo 
specialiam chorui, kuris buvo 
sudarytas iš patyrusių choristų 
ir Chicagos studentų ateiti
ninkų draugoves narių. Aukas 
atnešė Aldona Zailskaitė, Atei
tininkų Federacijos vadas Juo
zas Polikaitis, Antano Maceinos 
akademijos rengimo komiteto 
pirmininkas dr. Antanas Raz
ma, studentė Rima Polikaitytė, 
ir rengimo komiteto iždininkas 
dr. Petras Rasutis. Mišių metu 
tvarkdariais buvo inž. Petras 
Kazlauskas ir dr. Petras Rasu
tis. Liturgijoje taip pat buvo pa
naudoti ir Antano Jasmanto 
eilėraščiai „Atgailos psalmė" ir 
„Duona ir vynas". 

Tuoj pat po Mišių Jaunimo 
centro kavinėje įvyko kavutė. 
Vaišių paruošimu rūpinosi Chi
cagos ateitininkų sendraugių 
skyriaus narės: Jadvyga Damu-
šienė, dr. Aldona Juozevičienė, 
Irena Makštutienė, Genovaitė 
Musonienė, Irena Polikaitienė, 
Marytė Saliklienė ir Valerija 
Žadeikienė. Kavutės metu da
lyviai plodami sutiko Vytautą, 
Ireną ir Daivą Skuodžius. Vy
tautas Skuodis padėkojo už 
šeimai rodomą dėmesį ir šiltą 
sutikimą. 

Iš kavinės dalyviai vėl grįžo į 
didžiąją salę. kur juos sutiko 
korporacijos „Giedra" narės. Dr. 
Jonas Reinys ir Kazys Račiūnas 
budėjo prie kvietimų stalo. Tuoj 
po 3:00 v. p.p. akademiją atidarė 
rengimo komiteto pirmininkas 
dr. Antanas Razma, kviesdamas 
Vytautą Skuodį tarti žodį. Savo 
žodyje Skuodis paminėjo, kad 
apie Antano Maceinos mirtį 
sužinojo tik prieš kelias dienas. 
Norėjo jį sutikti ir susipažinti, 
nes jaunystėje skaityti Macei
nos raštai paliko didelį įspūdį. 
Džiaugėsi galėdamas susipažin

ti su dr. Juozu Girnium ir gir
dėti didelį tautos poetą Kazį 
Bradūną. Tarp kitų atimtų 
spausdinių jo buto kratoje buvo 
atimta ir pogrindyje spausdin
ta dr. Girniaus knygelė apie 
tautinio charakterio problemas. 
Pirmosios kratos metu atimta ir 
žmonos Irenos knygelė su iš
rašytais eilėraščiais, jų tarpe ir 
Bradūno — tai buvo skaitoma 
inkriminuojanti medžiaga ir 
naudota jo teisme. 

Atsiskleidė uždanga, ir 
akademijos dalyviai pamatė 
didžiulę Maceinos nuotrauką 
papuoštą gėlėmis scenos fone. 
Akį traukė ir būrys ateitininkų 
vienetų vėliavų scenos papėdėje. 
Scenos papuošimu rūpinosi dail. 
Marija Ambrozaitienė ir Jadvy
ga Damušienė. Už scenos 
talkino Petras Kazlauskas, 
Marius Polikaitis ir dr. Petras 
Rasutis. 

Pianistas Manigirdas Mote-
kaitis at l iko Ludwig van 
Beethoven Sonatos Op. 111 
Arietta ir Variacijas. Tai buvo 
įvadas į dr. Juozo Girniaus 
paskaitą „Antano Maceinos as
muo ir mąstymas". Kalbėtojas 
trumpai supažindino su Antano 
Maceinos mokslo eiga ir pro
fesine karjera. Antanas Ma
ceina ženklinamas talentų įvai
rumu, rašybai atsidėjimu ir 
lengva plunksna. Knygų 
išleidęs penkias Lietuvoje ir 
penkiolika tremtyje. Trys kny
gos išleistos vokiečių kalba. 

Antanas Maceina savo filoso
fo karjerą pradėjo kaip 
Šalkauskio mokinys, bet il
gainiui tolo (pavyzdžiui, per
skaitęs Stasio Šalkauskio raštų 
pirmąjį tomą jis rašė: „koks 
svetimas formalizmu, kaip keis
ta jo mąstysena"). Egzisten
cialistu tapo vėliau. Čia jam pa
grindinės įtakos turėjo Berdia-
jevas ir Heideggeris. Savo pa
skaitą dr. Juozas Girnius užbai
gė citata iš Lietuvos: Maceina 
„kūrybos pastangomis prieši
nęsis laiko tėkmei". 

Prof. dr. Kęstutis Skrupskelis 
savo paskaitai pasirinko temą 
„Blogio problema Antano Ma
ceinos ,Jobo dramoje' ". Knyga 
pasirodė 1950 metais. Jos tiks
las — duoti krikščioniško egzis
tencializmo apmatus. Siaubas — 
religijos versmė. Tai egzis
tencijos suvirpėjimas aukštes
nės būties akivaizdoje. Antanui 
Maceinai kančia yra sub-
jektyvinis blogio patyrimas. Ma
ceina mato tris blogio savybes: 
jis yra intensyvus, nepelnytas ir 
nesuprantamas. Blogis išspren
džiamas tik asmeniniu spren-

Marius Gražulis groja violončele per ateit ininkų Studijų dienas Dainavoje. 
Nuotr. R ū t o s M u s o n y t ė s 

Dielininkaičio kuopos berniukai, šią vasarą perskaitė 56 lietuviškas knygas. 
Iš kairės — Kovas Boguta, Darius Norvilas, Kovas Norvilas ir Audrius 

Č a r a , , s k a s Nuotr. M. Gaižutienė 

dimu, kaip Jobo „aš išken
tėsiu". Naujas buvimas remiasi 
transcendencija. 

Flei t is tė As ta Šepetytė, 
palydima pianisto Manigirdo 
Motekaičio, pagrojo Johann Se-
bastian Bach Sonatos U, Allegro 
Moderato dalį. Tai tiltas į An
tano Jasmanto poeziją, apie 
kurią kalbėjo poetas K. Bra-
dūnas. Jis pastebėjo, kad jei 
Michelangelo ir nebūtų kalęs 
skulptūrų, netapęs paveikslų ir 
nestatęs pastatų, jis būtų didelis 
savo literatūriniu palikimu, 
savo sonetais. Panaši išvada 
peršasi ir Maceinos palikimą 
svarstant ir žvelgiant į jo poetinį 
palikimą. Kai 1946 metais buvo 
išspausdintas Antano Jasman
to eilėraštis „Verbų sekma
dienis", tai buvo aišku, kad 
sutinkame kažką naujo medita- ' 
cinėj poezijoj. Jo religinė poezi
ja yra su giliu filosofiniu pamu
šalu. Tai yra Aš-Tu pokalbis su 
Dievu. Poetas Bradūnas pa
skaitė Jasmanto eilėraščius 
„Verbų sekmadienis", „Pa
naktinis", „Monstrancija", ir 
tris dar niekur nespausdintus, 
parašytus 1985 metais: „Tau
relė žiedo", „Gioconda" ir „Pa
klydėlis". 

Akademijos pabaigai fleitistė 
Asta Šepetytė ir pianistas Mani
girdas Motekaitis atliko dar 
kelis kūrinius: Albert F. Dop-
pler „Fantasie Pastorale Hon-
groise Op. 26". Molto Andante 
ir Allegro dalis, J. Gaižausko 
, ,Ramunėlė" ir Broniaus 
Budriūno „Tykiai, tykiai". Bi-
sui pagrota „Lietuva brangi". 
Tuo ir baigėsi Antano Maceinos 
akademija Chicagoje. 

Kalbėtojai buvo gerai pasi
ruošę ir atidžiai laikėsi laiko 
ribų: akademija su savo turi
ninga programa truko beveik 
lygiai dvi valandas. Akademijos 
dalyviai namo išsinešė ne tik 
gražius prisiminimus, bet taip 
pat ir du leidinėlius — lanksti
nukus. Viename lapelyje iš
spausdintos Mišių giesmės ir 
maldos. Taip pat išspausdinta ir 
gražios išvaizdos akademijos 
programa, kurioje įdėtos pro
gramos dalyvių nuotraukos ir 
biografijos. Prie leidinių pa
ruošimo ir apipavidalinimo pri
sidėjo dail. Marija Ambrozai
tienė, Jonas Kuprys ir Aldona 
Zailskaitė. Akademijos popietės 
apipavidalinimu ir programos 
koordinavimu rūpinosi Aldona 
Prapuolenytė . Akademijos 
rengimo komi te tu i pirmi
ninkavo dr. Antanas Razma, o 
komitetą sudarė : Adolfas 
Darnusis, Jadvyga Damušienė, 
dr. Aldona Juozevičienė, Petras 
Kazlauskas, Arūnas Liulevi-

ŠVENTIŠKA NUOTAIKA 
ATEITININKŲ NAMUOSE 

Rausvų ąžuolų lapų apdengtu 
keliu, anksti sekmadienio rytą 
rinkosi žmonės į Ateitininkų 
namus dail. Viktutės Venclo-
vaitės grafikos parodos ati
darymui, sekmadienio Mišioms 
ir „ A t e i t i e s " savai tgal io 
paskaitoms. Lankytojai skyrėsi 
nuo nuolatinių sekmadienių pa
maldų dalyvių. Matėsi daug 
studentų ir akademikų veidų. 

Namai buvo pasipuošę dviejų 
parodų paveikslais. Žemutinėje 
salėje parodos stovus dengė Vik
tutės kūriniai, o viršutinėje 
salėje, koridoriuj ir naujai 
išdažytam salone kabojo dail. 
Prano Gailiaus šviesių spalvų 
grafika, palikta po praėjusio 
sekmadienio parodos Ateiti
ninkų namų lankytojų pasigro
žėjimui. Prano darbai pasiliks 
dar kurį laiką išstatyti ap
žiūrėjimui ir įsigijimui. No
rintieji įsigyti jo darbų, prašomi 
kre ip t i s į tarybos nar ius . 
Taryba nuoširdžiai dėkoja dail. 
Pr. Gailiui už Ateitininkų na
mams už padovanotus du pa
veikslus. Ačiū. 

Po pamaldų dalyviai galėjo 
pasistiprinti dr. Onutės Dau
girdienės ir jos padėjėjų 
paruoštais pietumis, kad sotūs 
galėtų sekti popietines pa
skaitas. Stalus gražiom rude
niškom puokštėm papuošė Biru
tė Dailidienė. Pietų pelnas buvo 
paskirtas Ateitininkų namų pa-
gr indinių darbų išlaidų 
sumažinimui. Ačiū. 

Darbų vajaus proga namams 
paramos 150 dol. ats iuntė 
Juozas ir Izabelė Laučkai, 
Bethesda, MD„ o po 100 dol. — 
Juozas Dėdinas, Chicago, IL. ir 
kun. Viktoras Dabušis, Semi-
nole, FL. Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame. 

Ateitininkų namų taryba 

KURSAI 

Moksleivių ateitininkų Cen
tro valdybos rengiami Kalakur-
sai vyks lapkričio 25-29 die
nomis Dainavoje. Kursai yra 
moksleiviams nuo 8-10 sk. 
Informacijoms kreiptis į kuopų 
globėjus. 

čius, dr. Juozas Meškauskas, 
Kazys Pabedinskas , I rena 
Polikaitienė, Aldona Prapuo
lenytė, Kazys Račiūnas, dr. Pet
ras Rasutis, dr. Jonas Reinys, 
Antanas Rudis, Jonas Rugelis, 
Marytė Saliklienė, Valė Žadei
kienė. 

A.D.L/. 

TORONTO ATEITININKŲ 
ŽINIOS 

Prisikėlimo parapijos pa
talpose rugsėjo 13 d. įvykusiame 
posėdyje dalyvavo: G. Pet
rauskienė, L. Underienė, J. 
Adamonytė, A. Karkienė. O. 
Gustainienė, J. Čuplinskienė, I. 
Čupl inskai tė . Buvo disku
tuojama naujų veiklos metų pro
grama. Nustatytos įvairių ren
ginių datos. Nutarta jaunių ir 
moksleivių susirinkimuose dau
giau dėmesio kreipti į at-kų 
ideologijos pagrindus. 

Jaunučius sutiko globoti G. 
Petrauskienė. Ji pabrėžė, kad be 
tėvų bendradarbiavimo ir įsi
pareigojimo neįmanoma sklan
džiai ir produktyviai dirbti. 

Jaunius ir toliau globos J. 
Adamonytė. A. Karkienė iš glo
bėjos pareigų pasitraukė. Ieško
ma J. Adamonytei pagalbi
ninkėse. Moksleivius globos dr. 
J. Čuplinskienė ir I. Čuplins
kaitė. Moksleivių susirinkime 
rugsėjo 13 d. pirmininke išrink
ta Julija Šukytė. 

Studentai taip pat turėjo susi
rinkimą rugsėjo 13 d. Pirmi
ninku lieka L. Daukša. Aptar

ta veiklos metų programa. 
Sveikiname naujuosius narius 
ir moksleivius, kurie šį rudenį 
pradėjo studijuoti ir įsijungė į 
a te i t in inkų studentų ei les. 

Visiems linkiu sėkmės, nuo
širdaus bendradarbiavimo ir 
visada žinoti, kodėl mes dir
bame ir už ką kovojame. 

O. G. 

POETĖS AUKA 
„ATEIČIAI" 

Poetė Julija Švabaitė-Gylienė, 
negalėdama dalyvauti šių metų 
„Ateities" vakare, „Ateities" 
žurnalai paaukojo 30 dol. Gra
žus pavyzdys kitiems, šioje šven
tėje asmeniškai nedalyva
vusiems. 

ML ARVYDAS J. BMUPl 
DANTV GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
OTympia FteMs, 111. 

Tel . 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DM. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2790 W. 71«t St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. E0MUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel . — 476-2400 

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

Offt VklAY MAJAI, M.D., I X . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofist) 

Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms 
2424 W. 71 Otreet, B — Į 
T a t 434 — (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. tel. LU 54348; Rez. PR 9-5533 

DR. FKANCtS MA2BKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Of». tai. 471-3300; ras. 442-0207 
VIDAS J . NEMOKĄS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. KesUe Ava. , 
Wv*v6SMJS3f H a * NRa^SS)a» 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
OantiĮ Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue. Hickory Hills 

(Ant 95tft St. 1 blokas t rytus nuo Roberts Rd.) 
Ta i . 900-0101 Vai pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
D A N T V GYDYTOJA 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 395-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. V1UUS MIKAIT1S 
šeimos daktaras ir chirurgas 

wo% »•—i tam 
2171. 127 t t - Lement, IL 00430 
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Srtver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 257-22M 

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

D*. E. DGCKYS 
GYDYTOĮA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ UGOS 

2009 W. 0 0 St. 
Te l . 770-0001 

pirm. 12-2 v . p.p.; t r e * . 12 • 2 v . p.p. 
penkt.: 1 • 3 v . p.p. 

3000 W. OS S t 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . - 582-0221 
DR. JANRfA JAKSEflCNJS 

JOKŠA 
V A I K Ų L I G O S 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buikjing 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 554-5527 
DR. ALSU PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURCIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Are., llRin. I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimj 

6132 S. Kedzie A ve., Chicago 
WA 5-2670 arba 484-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS i IGOS 

KOSMETINĖ C HIRIRC.IIA 
Valandos panai *u-it.irim,i 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir krauto ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
9940 S. Pulaski Road. Tel. 909-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

D A N T V GYDYTOJAS 
Tel. 7*7-7579 

S7M Archer A ve. 
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 

Valandos pagal susitarimą. 

UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2030 W. 7 1 * t Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint < 

DR. KEHNETM J . YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
JB» — — •laeiaeJh awaaH fšASAlAftaSSl r » E ¥ w t f » W » O i « » l i » teww»e»www 

2430 W . I — — M a n Court 
Tat. 020-0200 

Ola. M . 8 0 0 4 1 0 0 ; M m * 301-3772 

DR. PETRAS Ž U O S A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
0740 Weet 03re Otraet 

vSjOat pD*^r9l*t oWlw«t RISrav* R7 •pNRRNSS* #^D)» 

Tai. fte-Mance 9-1911 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3320 Weet SOtti Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 

nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak 
Trec. ir sėst, uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-415* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien I iki 8 vai vak 

išskvru* treč Sešt ! 2 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėles. 
tilteliai plokšteles ir bendroji praktika 

2000 W. 90 St . CMcefO 
Tat. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 

SS. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR V A I K U LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81«t Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

_ Reiid. 355-4511 

DR. L D. PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOĮA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvha i vakarus nun Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos papai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..C ontact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

i • riai^r*a4. ̂ a.V. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rei. 852-0889 
Vai pirm , antr.. ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

28M W. 71st OL, 
TeL: 43fr4rte» 

MM 

112)911 raiti M I 

DR. LEONAS SENHJTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

V a i : antr 1-4 pp ir ketv 2-5 pp 
§e$t pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2580. rez. 448-5545 

NANCV STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

24S4 W. 71 ttroot 
Tol. 434-0777 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ttrmasonio oflsa perem* 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIC.OS 

2454 W. 71»t Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr ir 
ketv 9-12. Penkt 2-7 

nSHtts, M , SX 
Specialybe — Vidaus lig v gydytom 

Kalbame lietuviškai 
61*5 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
T a i . 5 0 0 - 7 7 0 6 

JOHN P. WAITKUt, M.D., FACO 
» * ••a'Oe^OaO^ I A O W*Yv^Var^v^MeR>9 

Priklauso Holy Cross ligoninei 
2700 W. 43 St.. Tai. 027.3231 

Kalbame lietuviškai 

Kate. Ir pana*, nve 2-7 e.e. 



Sukaktis, 

KURIA VISI 
DŽIAUGIASI 

Jaunimo centro sukaktis — 
gyvavimo trisdešimtmetis nėra 
eilinė šventė, tik eilinis pami
nėjimas. Tai sukaktis, kuria 
džiaugiasi visi Chicagos ir kitų 
lietuviškų gyvenviečių lie
tuviai. Visi čia turi priebėgą 
susirinkti, svarstyti savus rei
kalus, pabendrauti tarp savųjų 
ir atsigaivinti lietuviška dvasia. 
Ne namas ir jame sukrauti tur
tai, kurie yra brangūs ypač Lie
tuvos istorijai, bet tie žmonės, 
kurie čia susirenka tautinėms 
pramogoms, yra svarbiausias 
šio Lietuvių centro turtas. Kaip 
tauta susideda iš žmonių vienos 
tautinės prigimties ir vienokių 
tradicijų bei tų pačių siekimų, 
taip išeivijoje tautiniai centrai. 
Jie sutraukia daugelį tautinės 
dvasios vedamų brolių ir sesių, 
sudaro naują gyvenimą ir atve
ria tikslus, kurių siekia visi 
bendrai ir kiekvienas atskirai 
pagal savo galimybes. 

Lietuvių centras didelėmis pa
stangomis įkurtas Jėzuitų vie
nuolijos ne sau pačiai. Jai tokių 
mūrų ir tokių namų nereikia, — 
vienuoliai gyvena kitu gyve
nimu. Jėzuitai kūrė šiuos na
mus su pagalba lietuvių, išsi
sklaidžiusių po visą Ameriką, 
kad paskiau galėtų visi kartu 
suseiti ir pasijusti žmonėmis, 
kurie verti didžiulių salių, gra
žių renginių, skambių koncertų, 
linksmų sukaktuvių paminė
jimų. Dar daugiau — jie norėjo 
pasitarnauti išeivijoje gyvenan
tiems savo tautiečiams. Jiems 
rikėjo ir lietuviško švietimo, ir 
tautinių organizacijų, ir susibū
rimų įvairiais reikalais, ir cho
rų repeticijų. 

Šie vienetai dirba atskirai, bet 
ir vaisius savo tautai vergijoje 
ir išeivijai duoda atskirai. Tik 
kultūriniu užmojum ir darbu 
galima šį tą sukurti, šį tą palikti 
vargstančiai tėvynei ir vergijoje 
esančiai tautai. Tie Jaunimo 
centro namai tik lietuviams 
buvo skirti pačiu jų kūrimu, tik 
lietuviškiems darbams atiduo
dami pačia savo paskirtimi. Jie 
tarnauja tik savo tautai ir sa
viems tautiečiams. 

BALTŲ LAISVĖS 
ŽYMUO LATVIAMS 

Prof. V. Skuodis Californijoje vykdė rezistencinę misiją 

Rimties valandėlei 

TURTUOLIS IR JO BROLIAI 

Pažiūrėkim į tą vietą, kur 
šiandien stovi Jaunimo centro 
pastatai, kaip tuščią vietą. Ji 
nebūtų tuščia. Ją būtų užėmę 
kiti. Tuose namuose lietuviai 
jaučiasi savi. Juose atlieka jau 
trisdešimt metų įvairius kultū
rinius ir mažiau kultūrinius 
renginius. Jie buvo atgaiva dva
siai ir sustiprinimas kūnui tau
tiniu atžvilgiu. Jei tų pastatų su 
tinkamais patogumais per tuos 
trisdešimt metų nebūtų buvę, 
mūsų lietuviška išeivijos kultū
ra būtų tai pajutusi. Nors čia 
nesusirenka kūrėjai kurti, bet 
savo kūryba atgaivinti savo bro
lius, kurie jau skęsta sveti
muose vandenyse. 

Kultūros išlaikymas, jos kū
rimas, ja savųjų gaivinimas yra 
vienas pagrindinių išeivijos už
davinių, jei norima išlaikyti 
savo tautybę, jei nenorima per 
greitai pasinerti pilkoje masėje. 
Jaunimas neauklėjamas, nemo
komas, be organizacijų nudžiū
tų ir nubyrėtų nuo lietuviško 
kamieno, kurį mes mėginame 
išlaikyti nesužalotą. Jaunimo 
centras duoda progą kultūri
niams darbams reikštis ir sa
vuosius gaivinti. Jis taip pat 
duoda progą jaunimą auklėti, 
mokyti, organizacijoms veikti, 
turėti didesnius susirinkimus ir 

pasijusti tautos, o ne tik išeivijos 
mažumos dalimi. Jaunimo cen
tras, pats to nesiekdamas, gal ir 
nenorėdamas, atlieka tokius už
davinius, kokių negali atlikti 
mažesni draugijų namai. Ten te
gali susirinkti tik maži būreliai, 
o čia didelės organizacijos pasi
junta visu savo pajėgumu. 

Vien dėl lietuviškos kultūros 
ir jaunimo auklėjimo mokyklose 
ir organizacijose vertas Jau
nimo centras ir jo statytojai jė
zuitai didelės pagarbos ir isto
rinio žymėjimo. Dabar mes to 
įvertinimo ir šio pastato reikš
mės gal nematome, nes dar nėra 
tikros perspektyvos, bet istorija 
tai užrašys neištrinamomis rai
dėmis. Lietuva laisvėje ir vergi
joje įvertins tas pastangas, 
kurios buvo dedamos, kad išei
vijoje kultūra nedžiūtų, jau
nimas neskurstų svetimųjų glo
boje, tautybė nejustų nuolatinės 
skriaudos, kad ji kartu su pa
vergta tauta jau eina užmarštin. 

Jaunimo centrą dabar tvarko 
pasauliečių valdyba, sudaryta 
savanoriškai. Kelerius metus 
gražiai tvarkė Irena Kriau-
čeliūnienė su savo talkininkais. 
Ji atnaujino patalpų vidų, kad 
būtų geriau susirinkusiems ir 
įvairiems renginiams. Dabar 
jau keleri metai, kai jaunimo 
centrą tvarko Salomėja Endri-
jonienė su būriu talkininkų. 
Valdybą prižiūri taryba, spe
cialiai sudaryta iš aukotojų ir 
tuo centru susirūpinusių. Tary
ba susirenka retkarčiais, ap
svarsto tik einamuosius reika
lus ir veiklos galimumus. Val
dyba yra įsikinkiusi į darbą ir 
kiekvieną savaitę, kartais ir 
kiekvieną dieną rūpinasi, kad 
šios patalpos būtų panaudotos 
l ie tuviškam reikalui, kad 
aplinka būtų saugi, nors mies
to sudėtis pasikeitė, kad institu
cijos, kurios Jaunimo centro pa
talpomis naudojasi, naudotųsi 
jomis racionaliai, išmintingai ir 
visiems naudingai. 

Sukakties proga reikia prisi
minti ir tuos, kurie sugadino 
savo sveikatą arba nukeliavo 
amžinybėn vien dėl to, kad 
rūpinosi ne tik jėzuitų vie
nuolijos veikla, bet ir pastatais, 
kurie sutraukia lietuvius tauti
niams, kultūriniams ir švietimo 
darbams. Reikia prisiminti mi
rusiuosius kun. B. Krišta-
navičių, kun. J. Raibužį, gyvuo
sius kun. B. Markaitį, kun. J. 
Kubilių, kun. V. Gutauską ir kt. 
Reikia prisiminti ir visus, kurie 
prisidėjo, kad šis centras būtų 
vertas vadintis centru ir kad jis 
būtų visiem būtinas, nors ir pa
vadintas Jaunimo centru. Čia 
jaunimo organizacijos daugiau
siai renkasi, mokyklos turi savo 
patalpas, bet taip pat entuziazmo 
pilni kultūrininkai, meni
ninkai, rašytojai, aktoriai ran
da čia savo priebėgą prisiglaus
ti ir su platesniais visuomenės 
sluoksnjais susisiekti. 

Negalima sukakties proga 
užmiršti ir tų visų pasauliečių, 
kurie šiandien pavaduoja vie
nuoliją, pasiėmę dalį darbų, 
naudingų visiems išeiviams lie
tuviams ir jų vaikams. Jų sava
noriškas darbas, administruo
jant pastatą, kad jis būtų vi
siems naudingas, plečiant 
veiklos tinklą, kad jaunimo 
centras tik teisingai būtų pa
naudojamas lietuviškiems 
darbams. 

Pr. Gr. 

Baltų Laisvės lyga spalio 17 d. 
Los Angeles latvių namuose . 
suorganizavo trečiąją žymenų 
įteikimo metinę šventę, kurio
je dalyvavo lietuvių, latvių ir 
estų rezistentai, politiniai kali
niai ir naujausi gyventojai — 
prof. Vytautas Skuodis, Rolands 
Silaraups ir Tiit Madisson. Visi 
trys rezistentai neseniai davė 
parodymus J A V Kongreso 
komisijoje ir dalyvavo spaudos 
konferencijoje Washingtone, 
prof. Skuodis dalyvavo Vliko 
metiniame seime Montrealyje 
spalio 10-11 d., o po to su žmona 
Irena ir dukra Daiva atvyko-į 
Los Angeles. Iš Los Angeles 
nuvyko vėl į Washingtoną daly
vauti Lietuvių Bendruomenės 
politinėje konferencijoje. 

Pirmasis Baltų Laisvės lygos 
žymuo 1985 m. buvo paskirtas 
LKB Kronikai, kaip svarbiau
siam rezistencijos veiksniui 
grumtynėse su ateistiniu — 
rusiškuoju Pabaltijo valstybių 
okupantu. 1986 m. žymuo buvo 
paskirtas vysk. Julijonui Ste
ponavičiui, švenčiančiam savo 
amžiaus kunigystės ir pašalini
mo iš Vilniaus vyskupo sosto 
sukaktis. Vytauto Skuodžio 
pranešimu t a s kovojančiai 
tautai parodytas dėmesys su 
dėkingumu buvo sutiktas Lietu
voje ir prisidėjo pr ie pasi
priešinimo dvasios stiprinimo. 

Laisvės lygos ž y m u o 

Šių metų žymuo paskirtas 
latvių rezis tencinei grupei 
„Hels inki 8 6 " , k u r i 1986 
birželio 14 d. suorganizavo 
pirmąsias masines demonstraci
jas Rygoje prisiminti didžiųjų 
1941 m. deportacijų aukas. 
Demonstracijose dalyvavo apie 
5000 žmonių. Grupę sudaro 11 
asmenų, iš kurių aštuoni kalinti 
sovietų kalėjimuose ir koncent
racijos stovyklose. Vienas iš 
organizatorių Rolands Sila
raups buvo iš Sovietų Sąjungos 
ištremtas ir atvykęs į Los An
geles priėmė „Helsinki 86" 
grupei skirtą laisvės žymenį. 

Es tas r e z i s t e n t a s Ti i t 
Madisson po 4 metų įkalinimo 
ir 2 metų tremties 1986 grįžo 
Estijon ir vėl visomis Jėgomis 
įsitraukė į rezistencinį estų 
sąjūdį. Jis buvo rugpjūčio 23 d. 
demonstracijų organizatorius 
Talline, tuo pačiu metu, kai 
vyko demonstracijos Vilniuje ir 
Rygoje. Tuoj pat po demonstra

cijų Madisson buvo ištremtas. 
Įdomu, kad būdamas rusų dar
bo stovykloje Madisson tapo 
religingu kataliku. 

Visi trys — Skuodis, Silaraups 
ir Madisson, — kalbėdami 
žymenų įteikimo šventėje, įspėjo 
dalyvius lengvai nepasitikėti 
Gorbačiovo , ,g lasnos t" ir 
neskubėti daryti palankias išva
d a s . Madissono nuomone, 
Gorbačiovas už laikiną varžtų 
a t l e id imą la isviau kalbėti 
kul tūros srityje siekia, kad 
V a k a r a i išgelbėtų Sovietų 
Sąjungą iš ekonominio bankro
to. 

Atsargiai sutikti „glasnost" ir 
„peristroiką" ragino taip pat 
Skuodis ir Silaraups. 

Dalyvių latvių salėje buvo 
tiek gausu, kad pritrūko vietų. 
Meninę programą su dideliu 
pasisekimu atliko Los Angeles 
vyrų kvartetas — R. Dabšys, A. 
Polikaitis, B. Seliukas ir E. 
Jarašūnas . Stipriai plojo ne tik 
lietuviai, bet latviai ir estai. Per 
Baltų Laisvės lygą Los Angeles 
lietuviai, latviai ir estai yra 
nuoširdžiai suartėję ir daugelis 
savo tarpe pasidarę asmeniš
kais draugais. 

Estų pianistas Rein Rannap 
savo improvizacijomis iš in
strumento iššaukė uraganus. 
J is gimė ir augo okupuotoje 
Estijoje ir mokslinosi Talline ir 
Maskvoje. Jis ne tik pianistas, 
bet ir kompozitorius, už savo 
kūrybą apdovanotas įvairiais 
žymenimis. Dėl savo kūrybos 
r ež imui nepr i imt inumo jis 
nebuvo išleidžiamas į Vakarus. 
Pirmą kar tą gavo leidimą 
išvykti koncertuoti t ik šiais 
m e t a i s . Pirmoje išvykoje 
rugpjūčio mėnfeš} pabėgo Itali
joje. Po koncerto Baltų Lasivės 
lygos renginyje jis buvo pa
kviestas ir 45 minučių koncertą 
atliko KCRW radijo programo
je. Kitą dieną jį kontaktavo 
NBC televizija, „Washington 
Post" korespondentas ir re-
kordavimo kompanijos. 

Skuodis v y k d o misiją 

Prof. Skuodžio veikla nepasi
ba igė t a r t u žodžiu Baltų 
Laisvės lygos renginyje. Jis kar
t u su Madisson dalyvavo 
spaudos konferencijoje, kuri gal 
ir nenusisekė, tačiau individua
liai susitiko su „Outlook" dien
raščio korespondentu ir su labai 
į t a k i n g o dienraščio „The 

Register" vedamųjų skyriaus 
vyr. redaktorium. Kalbėjosi pus
trečios valandos, ir iš to 
pokalbio sekmadienio (X.25) 
laidoje pasirodė svarbus 
vedamasis. Su to straipsnio 
mintimis vėliau bus supažin
dinti „D.augo" skaitytojai. 

V. Skuodis taip pat daugiau 
kaip 2 valandų pokalbiui 
susitiko su vad. „think tank" 
Rand korporacijos ekspertu. 
Rand korporacijoje sutelkti 
žymūs įvairių sričių ekspertai, 
kurie Amerikos valdžiai atlieka 
tam tikrų problemų analizes. 
Gynybos departamentui užsa
kius, analizavo ir Pabaltijo 
valstybių problemas. 

1981 metais Baltų Laisvės 
lyga, siekdama a tkre ip t i 
Amerikos valdžios ir 
visuomenės dėmesį į Sovietų 
Sąjungoje įkalintą Amerikos 
pilietį, talkinant Hannaford 
kompanijai, Skuodžio reikalu 
Chicagoje pravedė stiprią ak
ciją. Tą akciją Chicagos 
lietuviai, vadovaujant Lietuvių 
Bendruomenės organizaciniams 
vienetams, stipriai parėmė. Jei 
teisingai prisimenu, eisenoje 
dalyvavo per 600 lietuvių. 
Viena televizijos stotis paruošė 
net atskirą programą. Baltų 
Laisvės lyga iš 34 Amerikos 
valstijų Skuodžio reikalu gavo 
151 laikraščio iškarpas. Nuo 
Simo Kudirkos laikų didesnės 
reklamos Lietuvai nebuvo. Tuo
metinis Baltų Laisvės lygos pir
mininkas Antanas Mažeika 
žymenų šventėje prof. Skuodžiui 
įteikė amerikiečių spaudos 
straipsnių apie jį rinkinį, o taip 
pat Amerikos vėliavėlę ir pla
katą. 

Ne taip seniai vienas asmuo 
iš Chicagos rašančiajam prie
kaištavo, kad Baltų Laisvės 
lyga su Hannaford kompanijos 
atstove 1981 metais, vedant 
akciją dėl Skuodžio, kažką ne 
taip padarę. Galėjo įvykti kokių 
nors netikslumų, bet reikėjo 
daryti, nes iniciatyvos iš vietos 
nepasirodė. Dabar iniciatyva 
galėtų pasirodyti, kai Skuodis, 
daug kentėjęs sovietų Gulage, 
grįžo į gimtąjį miestą. O kad 
taip Chicaga suorganizuotų 
Skuodžių garbei milžinišką 
paradą, kas praktikuojama to
kiais atvejais šiame krašte. 
Paradas sutrauktų žymiausius 
Chicagos ir Illinois valstijos 
pa re igūnus ir federalinės 
valdžios atstovus. Spaudos, 

Palyginimo apie turtuolį ir 
Lozorių labai ryškus pasakoji
mas yra atremtas į du kontras
tus. Pirmasis — turtuolis pa
skendęs ištaigoje, o vargšas 
Lozorius guli silpnas ir ligotas 
prie jo vartų. Eina kitas kon
trastas, kaip tik priešingas pir
majam: turtuolis yra pragare, o 
Lozorius Abraomo karalystėje. 
Tad pirmasis palyginimo 
pamokymas yra kaip tik šiame 
padėties pasikeitime. Dievo 
teismas ir sprendimas yra radi
kaliai priešingas žmonių ver
tinimui, ir visa tų dviejų žmonių 
istorija baigiasi visai kitaip, 
negu ji buvo prasidėjusi. 

Palyginimas apie turtuolį ir 
vargšą vaizdžiai iliustruoja tai, 
ką Jėzus yra pasakęs palaimi
nimuose (žiūr. Luk. 6, 24-25): 
„Vargas jums, turtuoliai, nes 
jūs jau atsiėmėte savo pa
guodą". „Palaiminti jūs varg
dieniai, kurie dabar verkiate ir 
alkstate..." Tokiais palygini
mais ir tokiais žodžiais Jėzus 
griauna savo laiko labai 
įsigalėjusį mentalitetą. Farizie
jai skelbė, kad šiame gyvenime 
kiekvienas turi tai, ko jis 
nusipelnė. Turtuolis turtus, o 
vargšas vargus. Turtai esą 
Dievo palaimos ženklas. Tačiau 
Jėzus turi kitokį mastą. Turtai 
dažnai yra žmogaus pražūties 
priežastis, o vargas dažnai veda 
į palaimą. 

Palyginimas tuo dar 
nesibaigia. Iš jo eigos matyti 
kitas dalykas, būtent turtuolio 
aklumas. Pastebėkime ne tik 
kontrastą tarp turtingo puo
tautojo ir vargšo Lozoriaus, bet 
tai, kad juodu yra šalia vienas 
antro. Tačiau turtuolis nepa
stebi elgetos priėjo rūmų vartų. 
Kristaus kietas sprendimas tur
tuoliui yra ne dėl to, kad jis tur
tingas, bet dėl to, kad jis nepa
stebėjo taip arti esančio vargšo. 
Turtuolis nebuvo smerkiamas 
dėl to, kad jis turtingas, gyveno 
ištaigingai, ne dėl to, kad jis 
būtų nuskriaudęs vargšą, bet 
dėl to, kad jis jo nepastebėjo. 

Antrąją palyginimo dalį gali
ma būtų pavadinti „turtuolis ir 
jo broliai". Broliai, kaip ir pats 
palyginimo bevardis turtuolis, 
gyvena prabangoje. Bet ir jie 
yra akli vargšams, irgi gal esan-

televizijos, radijo ir žinių 
agentūrų dėmesys tokiam 
paradui būtų užtikrintas. Tai 
pasitarnautų Lietuvos vardo ir 
jos nelaimių išgarsinimui. 

J. Kj. 

tiems prie jų vartų. J ie yra kurti 
Šventojo Rašto mokslui, kuris 
kalba labai aiškiai, jog Dievui 
yra mielesni vargšai, negu tur
tuoliai. Anas jau miręs lėbauto
jas norėtų juos įspėti, bet tas 
nieko nepadės, nes jie turi 
Mozės ir pranašų mokslą. Nėra 
reikalo, kaip naiviai galvojo 
anas turtuolis, prašyti Dievo, 
kad jis siųstų dar aiškesnius 
įspėjimus. Bet kokie įspėjimai 
nesuminkštins širdies kietumo 
ir aklumo tų, kurie gyvena 
ištaigingai. Žmogus turi pats 
apsispręsti, matyti, kas aplinkui 
dedasi ir iš to pasidaryti išva
das. 

Jėzaus įspėjimas turtuoliams 
yra labai aktualus ir šiandien, 
įsigyti kuo daugiau turtų, 
gyventi ištaigingai yra šių laikų 
žmonių idealas. Tačiau turtai 
sukietina žmogaus širdį iki 
tokio laipsnio, kad jis nesu
pranta to, kas yra esminio, svar
biausio. Toks lieka aklas ir kur
čias ne tik vargšų dejonėms, bet 
ir Dievo reikalavimams, o paga
liau ir autentiškam žmogui, 
kuris gyvena visuomenėje, susi
dedančioje iš turtingų ir vargšų. 
Turtuolis niekad nesupras, kas 
yra teisingumas, tiesa, broliš
kumas — žodžiu, artimo meilė. 

Yra pastebėta, kad ne tik tie 
turtuoliai, kurie savo turtus yra 
paveldėję iš tėvų, bet ir tie, 
kurie iš vargšų patys, kartais ne 
visai teisėtais ir teisingais ke
liais, yra pasidarę turtingi. 
nenori matyti ir suprasti 
vargšų, juos niekina, kaip 
niekam nevertus, negabius, tad 
ir atsakingus už savo vargą ir 
neturtą. 

Negailestingų turtuolių yra 
visur: tiek laisvuose kraštuose, 
kur yra daug galimybių pratur
tėti, tiek ir tuose, kur diktatūra 
viską tvarko. Visus belyginant. 
išauga dar didesnės minios 
vargšų, kurių niekas nenori 
pastebėti, jiems padėti. 

J. V. 

SIBIRO KALINYS APIE 
„GLASNOST" 

Pravažiuodamas Chicagoje 
buvo sustojęs ukra in ie t i s 
Danylo Shumuk, tik gegužės 
mėnesį išleistas iš Sovietų 
kalėjimų. Jis čia pareiškė, kad 
daug nesitiki iš Gorbačiovo 
„glasnost". Tai tik priemonė 
nesiorientuojantiems vakarie
čiams sudaryti įspūdį, kad So
vietai pasuko demokratijos 
keliu. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

Mūsų civilizacija tegali išlikti 
t i k priimdama krikščionybės 
dėsnius. 

Attlee 

27 
Filipinai tai šimto vaizdų mozaika. Tai palmės 

linguojančios lengvam vėjely, tai bangos, purškiančios 
šiltą vandenį. Maži laivai, tinkluose žuvys, tingūs 
vandens buivolai, tyliai besimurkdantys vandeny, 
ryžių laukai ir juose susilenkę žmonės, nugaras atkišę 
lietui, mažytės „calesos" — vežimukai mažų arkliukų 
traukiami. Basos rudos kojos, basos mergaitės, šokan
čios Tiniklin, apsamanojusios bažnyčios, griuvėsiai 
Maniloj, Nipa-triobelės ant stulpų pastatytos, palmių 
lapų stogai, cukrinės švendrės lyg milžinų žolė, rudi 
berniukai pakelėse, iškėlę du pirštus, šaukiantys „Hi 
Joe!". Filipinai man ta ip pat medinių barakų ligoninė, 
staugiantys sprausminiai lėktuvai, sutriuškintas 
lakūno kūnas po avarijos, jaukus namelis tarp amrgo 
medžių, raudoni hibiskai, čirškiančios cikados, saldus, 
vėsus oras Bagio kalnuose, kvepiančios pušys, pusnuo
giai Igorotai, lietus, didingi debesys, spalvingi saulėly
džiai ir vėl lietus... 

Negalėjau sulaukti. Palikęs Giedrę viešbuty, išėjau 
Žmogus, kuris gyvenime per lietų savo Filipinų ieškoti. Buvau Manilos sena-

nieko nesigaili turi arba šlu- miesty. Siauros gatvelės, mažos krautuvėlės, susigrū-
buojančią atmintį arba visai dusios viena prie kitos, lyg būtų Maniloj mažai vietos 
sąžinės neturi. Anonimas visiems. Maži restoranai, vaisių krautuvės, paveikslų 

galerijos, kaip buvo prieš 27 metus. Ne, ne visiškai taip 
pat. Gatvėj skambėjo elektroninė muzika, vitrinose 
buvo pilna juostelinių kasečių. Krito į akį paveikslų 
gausumas, beveik visai kaip Montmartre Paryžiuj. 
Dailininkai piešė čia pat prie šaligatvio, jei norėjai, 
galėjai užsisakyti paveikslą ir stebėti, kaip jis gimsta. 
Kaip ir senais laikais, bėgiojo vaikai siūlydami pirkti 
kramtomą gumą. Mergaitės pardavinėjo balut. Balut 
yra tautinis filipiniečių valgis, niekur kitur nežinomas. 
Filipinieiai leidžia vištai užperėti kiaušinį, bet prieš 
pat viščiukui išsiritant, devynioliktą dieną tą kiaušinį 
išverda ir valgo druska pasibarstydami. Atsimenu dir
bant ligoninėj, atėjo pas mane trys filipiniečiai internai. 
„Daktare, jūs domitės Filipinų kultūra, taigi mes atne-
šėm jums paragaut balut". Padėjo ant stalo kiaušinį 
su mažyte tūtele druskos. Žiūrėjau aš į tą kiaušinį po
ra minučių, filipiniečiai įdėmiai žiūrėjo į mane. Nors 
mano paprotys būdavo viską, kas nauja vieną sykį iš
bandyti, šį sykį po ilgo svyravimo nutariau balut ne
ragauti. Internai buvo kiek apsivylę, bet paskiau 
vienas iš jų pripažino, kad mano sprendimas buvo 
galbūt teisingas, —jis matęs, kaip vienas amerikietis 
bandė valgyti balut, bet jo skilvis atsisakė balut pri
imti ir išdava buvo nemaloni. 

Gatvėse rikiuote vienas po kito važinėjo džypniai. 
Tai buvo maži, pigūs autobusiukai, kurie zujo po visą 
Manilą. Jie buvo ypatinga Manilos nuosavybė, niekur 
kitur pasauly nerandami. Mano laikais džypniai buvo 
ne kas kitas kaip kariški džypai. Amerikos ka
riuomenei nebereikalingi, perleisti filipiniečiams, 
dažnai netgi paprasčiausiai pavogti. Filipiniečiai prie 
jų prikaldavo porą lentų molams, uždėdavo brezentinę 
nuo lietaus ir jau autobusas. Nuo to laiko džypai atrodo 
buvo sukergti su tikrais autobusais ir jų atžala, da
bartinis džypnis buvo trigubai didesnis, vežantis ne 

keturis, o gal dvylika keleivių, nors šiaip tokios pat 
išvaizdos kaip džypas. Visi jie buvo išpuošti plastiki
nėmis gėlėmis, misinginiais arkliukais, stovinčiais ant 
radiatoriaus, sienos išmargintos paveikslais. Visoj 
Maniloj turbūt nebuvo dviejų vienodai atrodančių džyp-
nių. Manilos centre jie riedėjo gatvėmis nepasibaigian
čia ir virtine, išsiskirstydami po visus priemiesčius. 

Kai vakare nusileidom į viešbučio svetainę, turėjom 
klausti savęs. — ar tikrai čia ta Manila, kurią mes paži
nojom prieš 26 metus? Viešbutis blizgėjo prabanga. 
prie įėjimo fontanai. Svetainę vėsino didelis dirbtinis 
krioklys, vakarienei galėjai pasirinkti viena iš penkių 
restoranų. Sunku tikėti. Kai buvom Maniloj pereitą 
sykį, miesto centre buvo daugiau griuvėsių negu sto
vinčių namų. o žmonės gyveno į griuvėsius sulindę. 

Šį viešbutį mes gavom per varžytynes. Kaip ir visur 
Azijoj, viešbučio pradėjom ieškoti tik aerodrome. Čia 
jau mūsų laukė judrūs, nervingi agentai. Vieno vieš
butis geriausias visoj Maniloj, kito dar geresnis. Buvo 
kišami panosėn viešbučių vaizdų albumai. Mano 
prigimtis tokia, kad nemėgstu greitų sprendimų daryti 
— čia tas išėjo į naudą. Kol mes apstulbinti žiūrėjom 
čia į vieną, čia į kitą agentą, to viešbučio kaina, i kurio 
agentą mes nežiūrėjom smuko vis žemyn ir žemyn. Kai 
pagaliau apsisprendėm už Mid-Town viešbutį, jo kaina 
nusmuko nuo 60 dolerių iki 35 ir dar gavom dovanų 
pervežimą į viešbutį bei keturis gėrimu kuponus. Po 
vakarienės (grynai prancūziški valgiai I nuėjom i vieš
bučio disko, tų kuponų išnaudoti. Šoko jauni filipi
niečiai, visi vyrukai tamsiais kostiumais, marge- švie
sos šmėkščiojo per visą salę. orkestras trenkė RR 
melodijas. Tikrai, ar čia Manila, ne Londonas... 

i Rus daugiau* 
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A.a. Jonas Paštukas — Dainavos ilgametis narys 

HORIZONTAI 
IŠKELIAVO DAR VIENAS 

TRAGIŠKOS EPOCHOS 
LIUDININKAS 

Mūsų salione, šalia J. Vieno
žinskio. V. Petravičiaus, Br. 
Murino, J . Kelečiaus ir kitų 
dailininkų tapytų paveikslų, 
kabo ir Jono Paštuko pieštas 
didelis, į paauksuotus rėmus 
įrėmintas Lietuvos kaimo kapi
naičių paveikslas su plačiai į jas 
atvertais vartais. Tas paveiks
las man mielas, nes primena 
jaunystės svajones, kad vieną 
dieną ir mane nulydės • į 
panašias Lietuvos kaimo kapi
naites. Tačiau gyvenimas bėga 
savo keliu. Jau nebeteks at
sigulti į tylias, laukų ramybės 
supamas Lietuvos kaimo kapi
naites. Neteko į jas iškeliauti ir 
-palio 23 d. po širdies operacijos 
Chicagoje mirusiam Jonu i 
P a š t u k u i , maždaug p r i e š 
ketvirtį šimtmečio nupiešusiam 
t ą sentimentus sukel ian t į 
vaizdą. O mūsų abiejų pažintis 
siekia daugiau kaip 40 metų. 
Tad šiuose nekrologiniuose 
brūkšniuose drįstu atskleisti 
akimirkas mažai kam žinomos 
praeities ir taipgi dabarties. 

Vokiečių okupacijos metais J. 
Paštukas vedė iš Remeikių 
kaimo. Vabalninko valsčiaus, 
kilusią mokytoją Moniką 
Matulytę. Jiedu buvo sutuokti 
J . Paštuko gimtosios Subačiaus 
parapijos bažnyčioje. Per žmoną 
artimu giminaičiu tapo ir dabar 
Brightono Parko liet. parapijo
je dirbantis kun. Fabijonas 
Kireilis. Su juo ne tik palaikė 
artimus ryšius bei draugystę, 
bet kun. Fabijonui atiteko pa
reiga savo giminaitį Joną Paštu-
ką palydėti j amžino poilsio 
vietą Šv. Kazimiero liet. kapi
nėse. 

Po vedybų ir po jų sekusių lai
mingų dienų bei mėnesių J. 
Paštukui su žmona neilgai buvo 
lemta kartu gyventi. 1944 m. 
liepos mėn. raudonoji armija 
priartėjo prie Pušaloto, kur 
Paštukai tada gyveno, o Monika 

dvasiškai kartu gyveno, kol 
Monika Paštukienė, savo laiku 
nemažai kentėjusi dėl to, kad 
pabėgo jos vyras, mirė Lietuvo
je 1969 m. Jono Paštuko ir jo 
šeimos likimas yra vienas iš 
l ietuvių t au tos t ragiškos 
epochos liudininkų. 

37 M. ATIDUOTI 
„DAINAVAI" 

Iš V. Vokietijos stovyklų lie
tuviams pabėgėliams ap
sigyvenimui iki grįžimo į 
„laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą" skirstantis į užjūrius, 
J. Paštukas emigravo į JAV ir 
apsigyveno Chicagos lietuviš
kam Brighton Parko rajone. 
Ten gyveno daugelį metų, kol, 
šeimininkams pardavus namą 
meksikiečiams, buvo priverstas 
kuriam laikui apsigyventi Mar-
ąuette Parke, o vėliau sugrįžti 
į kaimyninį Gage Parką. 

Su J. Paštuku dar tėviškėje 
užmegztą pažintį atnaujinom 
Chicagoje, pirmą ka r t ą 
susitikdami „Dainavos" an
samblio repeticijoje buvusioje 
Hollywoodo .svetainėje, kur 
dabar išaugę Šaulių namai. Nuo 
tos antrojo susitikimo dienos 
tapom labai artimi bičiuliai ir 
mūsų pokalbiai dažnai sukosi 
apie Lietuvoje likusius. J. Paš
tukas 37 savo gyvenimo metus 
atidavė „Dainavos" ansambliui 
ir, sakyčiau, buvo to ansamblio 
sinonimas. Ansamblyje pradėjo 
dainuoti tais pačiais 1950 
metais su Vytautu Radžium, 
Broniu Pernaravičium, Euge
nijum Slavinsku, Viktoru Že-

ronu. Tačiau žymiai už ji 
j aunesnis s ta iga mirė J. 
Paštuko geras draugas ir kai
mynas V. Radys, gerokai 
anksčiau mirė ir Br. Parna-
ravičius, o J. Paštukas iki 
paskutinės gyvenimo valandos 
stovėjo „dainaviečių" eilėse, 
jiems dainuojant scenose ar gie
dant bažnyčiose. Paskutinį kar
tą J. Paštukas su „Dainavos" 
ansambliu pasirodė spalio mėn. 
„Margučio" rengtame komp. St. 
Šimkaus minėjime. 

Per kelis atvejus, vienam iš 
ansamblio kūrėjų — Albinui 
Dzirvonui pasitraukus iš pir
mininko pareigų, J. Paštukas 
ėjo ansamblio valdybos pirmi
ninko pareigas, o valdybos na
riu buvo nuo 1951 m. iki pat 
mirties. Tad Jonas „Dainavos" 
ansambliui paaukojo daugiau 
negu pusę savo amžiaus. O kiek 
JAV ir Kanadoje su ansambliu 
buvo gastroliuota, kelionėse 
praleidus š imtus valandų. 
Tačiau bent man taip atrodo, 
kad tos kelionės J. Paštukui 
suteikdavo progą ne tik 
užmiršti tragiškos epochos jam 
padarytą skriaudą, bet kartu ir 
malonumą bei tam tikrą dva
sinę atgaivą, nes žinojo, kad 
visur veža reprezentuoti 
skambią lietuvišką dainą. O kol 
lietuviška daina skambės, bus 
gyva ir lietuvybė išeivijoje. Ta 
misija jis tikėjo ir ją sąžiningai 
37 metus vykdė. Todėl ir „Dai
navos" ansamblis rūpinosi savo 
veterano laidotuvėmis ir su juo 
atsisveikino šimtai žmonių. 

Šalia dainos J. Paštukas 
turėjo ir meniškų įgūdžių. Ne 
vienas iš jo draugų dovanoms 
yra gavęs paties J. Paštuko 
tapytus paveikslus. Tie pa
veikslai nepretenzingi, gal dau
giau primenantys atvirukus su 
gražia gamta. Tačiau ryški 
nostalgija, kažkokia slypinti 
nuotaika J. Paštuko tapybą 
padaro šilta ir patraukiančia. 
Todėl jo tapytą paveikslą ne 
gėda pakabinti šalia žinomų 
dailininkų darbų. 

Turėdamas nagingas rankas 
medžio dirbiniams ir kartu 
kūrybinius pojūčius, J. Paš
tukas įvairiomis progomis, 
organizacijoms ar privatiems 
asmenims paprašius, dailiai iš
rašydavo specialius adresus, 
vienam kitam savo pažįstamui 
padarė antkapinių paminklų 
projektus. Visa tai mielai pa
darydavo be jokio atlyginimo, 
draugų ar pažįstamų paprašy
tas. Ir tie įvairūs meniški 
darbeliai jam padėdavo išsi
blaškyti ir dalinai užmiršti 
žiaurią tikrovę, kad jo tikroji 
laimė — šeima — liko Lietuvoje 
ir iki mirties jam nebebuvo lem
ta su savo dukra susitikti, nors 
keliais atvejais darė pastangas 
ją pas save atsikviesti. Tačiau 
valdžia nesutiko dukterį išleis
ti bent tėvą aplankyti. Apie tėvo 
mirtį jai buvo pranešta telefonu. 
O su prieš 18 metų mirusia 
žmona Monika Jonas Paštukas, 
tikėkimejau susitiko Anapus, 
kurio buvimu jis šventai tikėjo. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
PRISIMINTAS 

„TAU SESUTE" 
DAINOS AUTORIUS 

Lembertų šeimos pastango
mis, prieš 20 metų mirusio po-

Paštukienė tomis dienomis kaip eto draugams padedant, spalio 
tik susilaukė pirmosios dukre
lės. Su t ik ką gimusiu kūdikiu 
nejaugi trauksiesi į nežinią. 
Taip Paštukų šeima ir išsisky
rė, pradžioje tikėdama, kad per
siskyrimas gal užtruks tik 
savaites ar mėnesius. Tačiau 
išėjo kitaip. Tėvui iki mirties 
jau niekad nebeteko pamatyti 
savo žmonos ir dukros. Tik jie po 
Stalino mirties sąžiningai 
susirašinėdavo ir t ėvas 
nesigailėdavo žmona ir dukrą 
siuntiniais aprūpinti. Jie buvo 
persk i r t i fiziškai, tačiau 

kos moralės žmogus — teisi
ninkas ir poetas, Pranas Lem-
bertas mirė 1967 m. lapkričio 29 
d. Palaidotas Los Angeles Šv. 

VOKIŠKOS NUOTRUPOS 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Nuo spalio mėn. 1 d. 
Frankfurto aerouosto krautuvė
se 5 vai. 30 min. vakaro mais
tą, skanėstus ir net laikraščius 
gali nusipirkti tik keleiviai ir 
tai parodydami skridimo bilietą. 
Tokį sprendimą padarė Frank
furto aukščiausias teismas. 
Nusikaltę teismo nutarimui yra 
baudžiami pinigine bauda iki 50 
tūkst. markių. 

Keletas vaizdų iš aerouosto: 
motina už rankos veda sūnų. 
Vaikas, pamatęs šokoladą pra
deda šaukti — mama, mama, 
noriu šokolodo. Motina negali 
nupirkti, tad prašo keleivio su 
bilietu, kadangi jis tik turi teisę ' 
šokoladą nusipirkti. Štai, vėl, 
Lufthansos b-vės lakūnas nori 
nusipirkti cigarečių. Deja, ir jis 
negali nusipirkti, nes neturi 
skrydžio bilieto.' Panašus vaiz
das gėlių krautuvėje: į Frank
furtą atskrenda senutė motina. 
Vaikai ir vaikaičiai nori ją pasi
tikti su gėlių puokšte. Deja, 
gėlės parduodamos taip pat tik 
su bilietu! Tikras vokiškas 
biurokratizmas! 

* * * 

Rytų Vokietija iš kapitalisti
nės Vakarų Vokietijos gauna 10 
milijardų markių (apie 7 mili
jardai dol.) paskolą. Tai pasek
mės E. Honeckerio viešnagės 
vakaruose, pasižadant suteikti 
daugiau lengvatų anapus mūro 
sienos gyvenantiems vokie
čiams, leidžiant keliauti į vaka
rus jaunimui, rengti sportines 
rungtynes, kultūrinį pasikei
timą. Vokiečių spauda palan
kiai priėmė Bonnos nutarimą. 
Girdi, paskolos lieka paskolos. 
Ji bus grąžinta net su nuo
šimčiais (sic!). Be to, rytai 
prižada sutvarkyti oro ir upių 
taršą, įrengti daugiau telefonų, 
daugiau laidų į Vakarų Vokie
tiją, pagerinti Hannoverio-Ber-
lyno autostradą ir t.t. 

Rytų Vokietija turi 17 milj. 
gyventojų, bet t ik 1,569 tūkst. 
telefonų. Be abejo, didžiausias 
telefonų skaičius yra rytų 
Berlyne, kur 100 gyventojų 
tenka 47,8 telefonai. Mažiausią 
jų skaičių turi Rostocko aps. Jo
je 100-tui gyventojų tenka 17 
telefonų. Pasitaiko, kad Rytų 
Vokietijos kaime yra tik vienas 
telefonas. Kaimo gyventojai turi 
teisę kiekvienu metu pasinau
doti telefonu. Taip pat telefono 
savininkas privalo ir nakties 
metu kviesti prie telefono 
gyventoją, jeigu jam kas nors 
skambina iš miesto. 

* * * 

Spauda pranešė, kad spalio 6 
d. JAV prezidentas paskelbė 
„German-American Day", tuo 
pagerbdamas taip pat vokiečių 
emigrantų įnašą į JAV 
gyvenimą. Tiesa, šiai proklama
cijai labai priešinasi antinacinės 
ir žydų organizacijos, susilauk-
damos paramos kongrese ir 
senate. Tačiau persvėrė „vo-

tytas gražus paminklas. Šeima 
prašo draugus ir pažįstamus 
šios sukakties metu maldoje 
prisiminti Prano sielą. 

Spalio 11-tos popietinis kon
certas Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos salėje buvo 

11d. Los Angeles buvo suruoš- klausytojams maloni meninė at-
tas gražus koncerts — akademi- vanga. Dainas Prano Lemberto 
ja, dalyvaujant iškiliems meni- — žodžiais (kompozitorių Gied-
ninkams. Pilna salė klausytojų ros Gudauskienės, Onos Metri-
ir visi programos dalyviai buvo kienės, St. Graužinio) atliko 
nuoširdžiai M. Lembertienės ir solistės Birutė Vizgirdienė, Vita 
sūnaus Vitalio šeimos (žmona Polikaitytė-Vilkienė ir Albina 
Dana, dukros Audra ir Brigita) Gedminienė. Joms akompanavo 
pavaišinti. Raimonda Apeikytė ir Ona 

Atmintinas, kaip krikščionis- Metrikienė. G. Gudauskienė 
įvertino Pr. Lemberto dainas 
muzikiniu atžvilgiu. 

Literatūrinę programos dalį 
atliko deklamatoriai — aktorė 

kiečių šalininkai" pareikšdami, 
kad vokiška etninė grupė yra 
trečia savo skaičiumi tautybė 
JAV. Jos šaknys liečia apie 54 
milj. JAV gyventojų. 

Atrodo, kad „German-Ame-
rican Day" prezidentas sujungė 
su plačiai paplitusiu „Oktober-
fest", nes prie Baltųjų Rūmų 
grojo vokiškas Concordia dūdų 
orkestras, šoko tautinių šokių 
grupė. 

Gražų „Oktoberfest" vardą 
galima drąsiai vadinti alaus 
gėrimo savaitėm, pradžią ran
dant rugsėjo mėn. pabaigoje Ba
varijos sostinėje. Šiemet, Miun-

' cheno „Teresės pievą" aplankė 
6 milj. žmonių. Jie išgėrė 6,5 
milj. ltr. alaus, suvalgė 700 
tūkst . viščiukų, 1,5 milj. 
dešrelių ir... pavogė 170 tūkst. 
alaus bokalų. Šių suvenyrų 
„dingimu" kaltinami yra už
sieniečiai — japonai, anglai, 
amerikiečiai, prancūzai ir kt. 

visuomet užpildytos. Šiandieną, 
jo valstybinėje įmonėje dirba 
555 tarnautojai ir siuvėjai. Su 
savo nauja sovietine mada jis 
lankėsi Miunchene, tačiau 
sukneles modeliavo vokietės ir 
mulatės (motina vokietė, tėvas 
juodaodis). Sov. Sąjungos amba
sadoriaus Jurgio Kviecinskio 
žmona pakvie tė Zaicevą į 
Bonną, kur jis madas rodė 
diplomatinio korpo žmonoms. 

S U T U O K T U V I Ų 
MOKESČIAI 

Illinois valstijos gyventojai, 
kurie iš valdžios įstaigų išėmė 
leidimus tuoktis, jei dar be 
reguliaraus įmokėjimo turėjo 
pridiėti 25 ar 40 dol. mokesčių, 
jei tai įvyko po 1982 m. sausio 
1 d., galės tuos mokesčius atsi
imti, nes teismas nusprendė, 
kad tokių mokesčių ėmimas 
nesiderina su konstitucija. 

* * * 

U * 1 5\rc>ber HMidays 
1988 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

i i Bostono ir New Yorko 
OsguiAs 2 Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 
Osjulėt S Maskva 1, Vilnius 7, Maskva 1 
Blri«llo 20 Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 
Birislio 2t Maskva 3, Vilnius 5, Riga 3, Talins 2, 

Leningradas 3 
ĮJspos 7 Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 
Liepos 18 Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 
Rugsėjo 19 Maskva 1, Vilnius 6, Maskva 1 
Rugsėjo 26 Maskva 1. Vilnius 10. Maskva 1 
Gruodžio 22 Maskva 1, Vilnius 9, Maskva 1 

t.rfjac u 
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Naujų moteriškų madų 
kūrėju Sov. Sąjungoje yra Slavą 
Zaicev, užsienyje vadinamas 
„raudonuoju Dior". Maskvoje, 
partijos žmonoms, jis turi „dom 
modi", kurio 200 vietų yra 

Dėl daugiau informacijos arba užsiregistruoti skambinkite: 
1-617-2M-S784 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC 
393 W. Broadway, P.O. Box 116, So. Boston, MA 02127 

Information is preliminary and subject to changes. 

INTERNATIONAL 
G.T. INTERNATIONAL, INC. 
RŪTA PAUPERIENĖ, ĮSTAIGOS VEDĖJA 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
Nr. 8800/SA 
Nr. 8801 
Nr. 8802/F 

Nr. 8803/M 
Nr. 8804/FIM 

Nr. 
Nr 

8805/SP 
8806/F 

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F 

Nr. 
Nr. 

8809/M 
881 O/F 

Nr. 8811/M 

Pietų Amerika: 5 d. Rio, 11guassu Falls, 4 Buenos Aires balandžio 7-18. 
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d. Amsterdamas 3 diena, 
birželio 13-29. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. 
Psbatttjls: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 
2 d., ir 2 dienos laive, liepos 3-17. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Helsinkis 3 d., liepos 14-29. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 diena, 
liepos 18-rugpjūčio 3. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., 
Lietuva 10 d , Maskva 1 d. 
rugpjūčio 15-31. 
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
(Oktoberfest) 5 d., rugsėjo 19-spalio 7. 
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 SOUTH ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 

TEU: (312) 430-7272 

liepos 19-31. 
Leningradas 1 d. Amsterdamas 3 diena 

1 d., Vakarų Vokietijoje 

PIRMOJI LIETUVIŠKA V I S A KORTELĖ! 
•"»*• 4 * ' <. A ' t-

Kryžiaus kapinėse. Jam pasta- V. Jatulienė ir poetai -Pr. Vis

vydas, dr. Elena Tumienė, Dana 
Mitkienė. Rimta filosofine bei 
religine kryptim nuteikė kun. 
prelato Jono Kučingio ilgesnis 
įvadinis žodis. Bernardo 
Brazdžionio literatūrišku ir 
optimistišku mirusio Poeto 
draugų žodžiu baigtas sis 
paminėjimas. 

Aktorius Algimantas 
Žemaitait is pravedė visą 
akademiją. 

Pasibaigus programai (prieš 
vaišes), Vitaliui Lembertui pa
dėkojus visiems už dalyvavimą, 
buvo paskelbta staigmena: 
Monika Lembertienė, savo vyro 
Prano atminimui, skiria 500 
dol. Aloyzo Barono vardo 
novelės konkursui, tapdama 
mecenate. 

I 

Visiems NAUDINGA 
Visiems REIKALINGA 
Visiems BŪTINA 
Visiems PRIEINAMA KASOJE! 
2615 VVest 71 st Street 
Chicago, IL 60629 
312-737-2110 

1445 So. 50th Avenue 9525 So. 79th Avenue, 4A 
Cicero. IL 60650 Hickory Hills, IL 60457 
312-656-2201 312-598-1333 

< i 



Rtdtguoj* dr. K. JL Lkgyi 
. 

SŪNAUS LAIŠKAS TĖVAMS 
Labas vakaras, arba kaip pas 

mus sakoma hi! 
Jūsų laišką, grįždamas iš Lie

tuvos, atvežė Benjaminas Bie-
sulis. Jūs skundžiatės, kad jau 
daugiau desėtkas metų, kai ne
gaunate iš manęs jokio laiško, 
žinoma, ir siuntinio. Bent kiek 
man jūsų gaila. Sakote, turėjote 
lietingą, šaltą vasarą, neužde
rėjo ne tik jūsų kolchoze, bet su
puvo ir paskutinės bulvės 
sklypely. Reikės gyventi vėl 
pusbadžiu, taip, kaip Stalino 
laikais. Bet kuo aš čia kaltas? 
Nesu oro ir lietaus tvarkytojas, 
debesų negalėjau nukreipti, 
sakysim į Afriką, kur jau penkti 
metai nelyja, ir ten žmogeliai 
net sausus buvusių miškų 
kelmus graužia. Jau toks 
likimas — vieniems reikia 
pakentėti anksčiau, kitiems 
vėliau. Oi kiek ir aš iškentėjau, 
kol mokslus išėjau. Atsimenat? 
Pėsčias ėjau į mokyklą du kilo
metrus. Vėjas, sniegas. Paskui 
grįžti namo, ir vėl reikia zubry-
ti. O atostogų ar daug turėjau? 
Taip norėjosi po obele sode pa-
drybsoti, o čia tėvai šaukia: 
„Perkūnija užeina, padėk mums 
paskutinę šieno kupetą parvež
ti, iš vežimo iškrauti". Va tau 
ir atostogos! Ir kaip paskui 
grįžęs į miestą paaiškinsi drau
gams, kad ponaičiuku nebu
vai per vasarą, kad dirbai juodą 
darbą. Sarmata, ar ne? 

Gerai, kad studijavau inžine
riją dar Lietuvoje, baigiau 
Vokietijoj. Dabar turiu iš ko 
gyventi. Ne tiek iš inžinerijos, 
kiek iš politikos. Esu gan nema
žas pareigūnas valdančioj par
tijoj, vadinas pozicijoj. Per mano 
rankas praeina visokie statybos 
projektai. Nuo manęs paeina, ar 
ar duosim, ar ne leidimą kanalą 
kasti, šiukšles krauti ar kaminą 
statyti. Teisybė, tai nepigiai at-
seina kontraktoriams. Bet ir jie 
ima kyšius. Kaip gi galėtų rezi
dencijas statyti. Nutrupa ir 
man. Bet ne tiek, kaip jūs mano
te. Va, tik neseniai savo 
Filomenos vaikiščiui, anūkui, 
pastačiau pilaitę prie George 
ežero, nupirkau 30 akrų 
ąžuolynėlį. Tegul jis nemato 
tokių sunkių dienelių, kaip aš 
pas jus augdamas. Pinigų ne
turiu. Jų neišmečiau niekams. 
Poilsiui naudojama jachta, tikra 
riogla, atsimušė į povandeninę 
uolą ir prakiuro. Jeigu nebūčiau 
laiku pastebėjęs, būtų amen, ne

būtumėt ne: šio laiško gavę. 
Taisyti reiktjo už savo pinigus. 
Draudimas atsisakė atlyginti 
nuostolius. Net į teismą krei
piausi. Tiesiai atsakė: esu dur
nas, jog būdamas valdžioje, o 
žiopliškai pasirašiau pirkda
mas, kad už pasitaikančius jach
tos sužalojimus ne dėl gamtos ar 
jūros kaltės jie neatsako. Pri
dėjau iš savo kišenės kelis tūks
tantėlius. Be to, turbūt nežino
te, kad prieš kelis metus pirkau 
rezidenciją Floridoje, netoli nuo 
Palm Beach. Manote, tai ne
kainavo? O ho! Jei esi valdžioje, 
negali bakūžėj svečius priimi
nėti ir tik gira vaisinti ar užkan-
džiams duoti silke1 •» su agurku. 
Bepigu ten jums — ką padėsi 
ant stalo, tas bus gerai. Taigi, 
būti partijos malonėje daug oi 
daug kainuoja. Tai ir nesi
tikėkite, kad vėl kada atsiųs
čiau siuntinėlį. Net nežinau, ko 
jums reikia. Drabužių, sakote? 
Senų neturiu. Kai koks kos
tiumas išeina iš mados, išmetu. 
Be to, į Lietuvą ir negalima 
siųsti senų. Dėl visa ko kreipki
tės į Balfą. Čia įdedu jo adresą. 
Tiesa, turiu ir naują atliekamą 
kostiumą, pasiūtą iškilmin
giems priėmimams, bet jis man 
per didelis. Pasiutę siuvėjai blo
gai išmatavo. Nesinori išmesti, 
brangiai kainavo. Jei žinočiau, 
kad tėvui tinka, jei pasitaikytų 
kas važiuoja į Lietuvą ir sutiktų 
į savo lagaminą priimti, įduo-
čiau. Tik kažin, ar būtų patogu 
kolchoze taip iškilmingai puoš
tis. 

Skundžiatės sveikata. Jei kas 
serga, tegul eina pas daktarą. Ir 
pas mus taip daroma. O dar pas 
jus, sako, nemokamai gydo. 
Žinoma, nepagydo. Kad gerai 
gydytų, reikia daktarui kartais 
ir daug primokėti. Pas mus irgi 
tas pats. Darykit taip ir jūs. 
Pinigų negailėkit, netaupykite, 
ne amžių gyvensite. 

Nežiūrint visko, aš lieku jūsų 
sūnus, bet ir negaliu užmiršti, 
kai aną dieną, kai vietoj 
mokyklos visą pusdienį bindzi-
nėjau pamiške, ir už tai tu, 
tėvai, žadėjai kailį palyginti. Iš
vengiau bausmės tik iš pykčio 
tavo vienintelį diržą kirviu 
sukapojęs. Bet tai seni laikai. 

Būkit ir toliau linksmi. Taip 
bus lengviau visas bėdas 
pakelti. 

Jūsų Melchijoras 

\ 
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Naudinga žinoti 
DETROITAS GELBĖS 

CHICAGAI 

Chicagos miesto valdžia 
skundžiasi ir nežino kaip iš
reikalauti 145 milijonus dolerių 
pabaudų už automobilius, pa
statytus ne vietoj. Jei žinotų, 
kaip tuos pinigus išrinkti, su
balansuotų biudžetą, gal nebūtų 
buvę nei mokytojų streiko. Po 
ilgų svarstymų miesto galvočiai 
pakvietė Detroitą, kuris tokio 
galvosūkio neturi. Sumokės 
Detroitui pusę milijono dolerių, 
ir to miesto išminčiai žada iš-

i spausti iš kiekvieno čikagiečio 
1 iki paskutinio cento. 

! 13-KOS METŲ KUNIGĖLIS 

Kun. P. Gaida yra gimęs 1914 
m. sausio 26 d. Kunigu įšven
tintas Kaune 1927 m. gegužės 

DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. lapkričio 7 d. 

Balys Pavabalys 
IŠ MELO PASO NIEKS NEPRAŠO 

Vengiu teisybės, kaip kokio maro: 
Visai teisingai prašau ją paso. 
O melui durys neužsidaro: 
Iš melo paso nieks neprašo. 

Teisingas ponas, iškėlęs kuolą, 
Labai prasmingai teisybei graso. 
Visi šventieji visur ją puola 
Už atvirumą ir už drąsą. 

GRAŽU MŪSŲ LIETUVOJE 

22 d. 
Draugas 

— Tik nuprausiusi pastebėjau, kad 
čia tavo vaikas. Gal manasis pas 
tave? 

WATERGATE 
REZULTATAS 

Jaunavedžių pora apsistojo 
Washingtone, Watergate vieš
buty. Jiems kilo įtarimas, ar • 
kartais jų kambary nėra slapto 
mikrofono. Apieškojo sienas, už 
veidrodžių, paveikslų — nieko 
nerado. Nutarė pasižiūrėt ir po 
kilimu. Aišku! Kažkokie sraig
tai sraigteliai, vielos vielelės. 
Jaunasis susirado atsuktuvą, 
atskyrė sraigtus nuo vielų, Po 
to ramiai išmiegojo. 

Rytą viešbučio tarnautojas 
susirūpinęs jų klausia: 

— Ar gerai išmiegojote? 
— O taip. Kodėl klausiate? 
— Kažkas nepaprasto. To nie

kad nebuvo atsitikę. Kambary 
po jūsų kambariu ant mie
gančių žmonių nukrito sietynas. 

Reader's Digest 

VAKARO GALI 
NESULAUKTI 

Vienoje Chicagos vyresniųjų 
piliečių svetainėje kas savaitę 
vyksta šokiai. Paprastai vaka
rais. Šokių entuziastai pa
reikalavo, kad tos linksmybės 
būtų pradėtos jau nuo pat ryto. 
Kai salės administratorė pa
klausė, kodėl jie taip nori, gavo 
atsakymą; 

— Kitas gali vakaro jau ne
sulaukti! 

KAD DAŽNIAU 
ATVAŽIUOTŲ 

Vienas skaitytojas Clarin 
' laikrašty, Buenos Aires, rašo, 

kad jam tarnybiniais reikalais 
dažnai tenka važinėti į Ezeiza 
aerodromą. Kelias net labai 
nekoks. Jis buvo nustebintas, 
kai labai trumpu laiku, per 
kelias dienas, kelias buvo ištai
sytas. Paaiškėjo kodėl: į Argen-

IR ANILIONIS, 
IR „AKIRAČIAI" 

Kalbėdamas mokslo metų 
pradžioje pirmo kurso klieri
kams, įgaliotinis ragino juos lai
kytis vienybės, nesiskaldyti, ne
ieškoti, kurie klierikai yra užsi
verbavę. Toks skaidymasis, P. 
Anilionio žodžiais, esąs žalingas 
ir valstybei, ir Bažnyčiai. Tokių 
„ekstremistų" inspiruojamu 
skaldymusi esą piktinasi JAV 
lietuviai ir jų žurnalas „Aki
račiai". 

LKBK Nr. 72 
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Nueiti į paštą jau parei
kalauja pastangų ir užsianga
žavimo, o patarimus galima ir 
virtuvėje rašinėti. 

J. lygas 

SKAMBĖJO KAIP 
VARPAS 

i - , • • - • » . = • - i • • - • 

Prof. Vyt. Vardys skaitė 
moksliškai skambančią paskai
tą „Krikščionybė lietuvių tau
tos istorijoje". 

Mūsų žinios 

VISI PRISIPAŽĮSTA 

Mineral Point, Wisconsin, 
prie liuteronų bažnyčios buvo 
paskelbta, kad bažnyčia segre-
guota, tik nusidėjėliams. Ir koks 
buvo pasisekimas! Bažnyčia ne
galėjo visų sutalpinti, kai 
anksčiau būdavo pustuštė. 

Iš Šluotos puslapių 
Įkliuvau 

džinsus. 
pramušinėdamas 

(Iš pasiaiškinimo) 

Restoranuose dauginasi 
gegutės, kurios numelžia 
pagyvenusius vyriškius ir 
pabėga. 

(Iš laiško redakcijai) 

Draugai sumetė mano kau
lus į taksi, o taksistas buvo be 
smegenų ir nuvežė į miliciją. 

(Iš pasiaiškinimo) 

Jis rijo knygas. 

NE PAŽADŲ, O NAUJŲ 
PATALPŲ 

Kelmės rajono Užvenčio tary-
bino ūkio kultūros namų 
priestatas statomas maždaug 5 
metus. Dabar žadama įkurtuves 
švęsti liepos pradžioje. Kelintą 
kartą! Užventyje gausu savi
veiklos entuziastų, netrūksta 
jaunimo. Jie visi laukia ne 
pažadų, o naujų patalpų. 

Valstiečių laikraštis 

Kapsuko universalinės par
duotuvės administracija skelbia 
konkursą užkoduotam neoni
niam parduotuvės pavadinimui 
iššifruoti: 

KAPSUKO VKPPPIŪSUP 
„GULBĖ" 

Pati rajkoopsąjunga jau išsi
šifravo: „KAPSUKO VARTO 
TOJŲ KOOPERATYVO PRA 
MONTNIŲ PREKIŲ PREKY 
BOS ĮMONIŲ ŪKISKAITINIO 
SUSIVIENIJIMO UNIVERSA 
LINE PARDUOTUVĖ „GUL 
BĖ". 

Šluota 

Lietuvos Vyčiai, kaip rašo 
Darbininkas, birželio 19 
ekskursantus vežė į Atlantic Ci
ty už 5 dolerius, ir už tuos pi
nigus buvo kelionė, pietūs ir 
vaidinimas. Laisvės mylėtojų 
klubas iš Chicagos į artimiausią 
Forest Preserve vežė keleivius 
už 8 dolerius ir nedavė nei ko 
užkąsti, nei atsigerti ir nebuvo 
jokios programos. 

Skaityti ilgus rašinius apie 
kažkokį lituanistikos seminarą 
tereiškia tik gaišinti laiką. 
Daug įdomiau skaityti apie 
Bendruomenės peštynes su 
Vliku. 

Bronius Nainys 
* 

Viena senutė pasitikdama 
retus, laukiamus svečius, 
paprastai sveikina kitaip, 
negu visi 

— Aš beveik norėjau, kad 
jos neatvyktumėt, nes bus 
labai gaila, kai išvyksite. 

Reader's Digest 
# 

Burštein kailiniai labai tinka 

(Iš nuogirdų) 

Šiandien drėgnoka, nuo pat 
ryto lyja, todėl futbolo aikštė 
šlapia.-

(Iš komentarų) 

Ar skauda ištrauktą dantį? 
(Poliklinikoje) 

. 
Mechanizatorius užgėrinėjo 

šašlikus, nekreipdamas dėme
sio į degantį traktorių. 

(Iš sienlaikraščio) 
Pirmūnai šlampa ir blunka 

neįstiklintose garbės lentose. 
(Iš laiško redakcijai) 

Mėsa uždaryta, o žuvys — 
pietauja. 
(Nuogirdos prie parduotuvės) 

Dievai žino, kada dabar bus 
ateistinė paskaita. 

(Iš nuogirdų) 
Parduodama: siuvamoji ma

šina, vokiška kojinė. 
(Skelbimas ant stulpo) 

Vaikai 
vyste. 

dabar gimsta išsi-

(Iš paskaitos) 
drg. viršininką 

piliečiui 
Prašau 

priimti priemones 
K.P. 

(Iš pareiškimo) 

tina atvyksta popiežius Jonas atostogaujantiems Floridoj. 

I i australų spaudo* 

Paulius II ir iš aerodromo 
važiuos tuo keliu. „O kad 
popiežius dažniau atvyktų ir 
būtų žinoma, kur jis dar norės 
važinėti mūsų keliais", rašo tas 
argentinietis. 

SUIMS SAVO DRAUGĄ 

Antro skyriaus mokiniams 
buvo duota parašyti, kuo jie nori 
būti užaugę ir kodėl. Atsakė 
vienas vaikas: 

— Aš noriu būti policininku. 
Būsiu todėl, kad galėčiau suimti 
Robertuką mūsų klasėje, nes jis 
jau dabar nori būti banko 
plėšiku ir greit praturtėti. 

Nugirsta per Chicagos 
lietuvišką radijo valandėlę 

LTSR komunistinio ūkio 
projektavimo instituto per
spektyvinio planavimo skyriuje 
pernai buvo atlikti įvairiapusiš
ki tyrinėjimai, o jų pagrindu 
paruošti receptai-rekomenda-
cijos, kaip komunalinio ūkio 
įmonėse 1986-aisiais taupiau 
panaudoti lėšas, skirtas šių 
Įmonių darbui tobulinti bei 
rentabilumui kelti. 

Minėtiems tyrimams ir ki
tiems su tuo susijusiems rei
kalams perspektyvinio projek
tavimo skyrius pernai išleido 20 
tūkstančių rublių. To dėka, 
visos respublikos komunalinio 
ūkio įmonės pernai sutaupė net 
DVYLIKA TŪKSTANČIŲ 
RUBLIU! 

Šiemet perspektyvinio plana
vimo skyrius panašaus pobūdžio 
tyrinėjimus numato padvigu
binti. Jeigu jie bus pernykščio 
lygio, komunalininkai šiemet 
sutaupys dar 24000, o jų pata
rėjai išleis tam tikslui net 40000 
rublių! 

Šluota 

n 

Iš vokiečių spaudos 

Einam ant puodelio. 
(Kvietimas kavos) 

Mano humoreska parašyta 
ne kokio satyriko, o paprasto 
rimto žmogaus. 

(Iš prisistatymo redakcijai) 

Girtas pilietis stovėjo laiky
damasis gelžbetonio stulpo, 
kuris svirduliavo gatve. 

(18 raporto) 

PILIETYBĖ IR MOKYKLA 
Aš jau pilietis, nebe dypūkas, 
Te kelia balių abi tėvynės, 
Jau neprivalo mano Algiukas 
Lankyt mokyklos šeštadieninės. 
Akyse dega žvaigždės ir viltys. 
Toli tėvynė mūsų mažytė. 
Šiandieną reikia pinigą pilti, ;, 
Ne šeštadienę kokią lankyti. 
šiandieną veikiu nenusiminęs. 
Spiaunu į arklą, knygą ir lyrą, 
Ir be mokyklos šeštadieninės, 
Mano kišenėn doleriai byra. 
Kartais sušunku graudžiai per balių: 
— Ak, žinot, liūdna man be tėvynės. 
Bet išvaduoti Lietuvą galim 
Ir be mokyklos šeštadieninės. 
Aš merikonas, nebe dypukas, 
Sviesian pasaulin man kelias grįstas. 
Jau nebevargins mano Algiuko 
Koks nors apšepęs lituanistas. 

Dr. S. Aliūnas 

— Artėjant Halloween dienai, šluotą išsirašiau irgi ii Japonijos. 
Ii vokiečių spaudos 

O TU SAKYK SAVO! 

Vyskupas Antanas Vaičius 
Plungėje pasakojo, kad vienas 
vaikas klausykloje nežinojo ką 
sakyti, ką daryti, tai kunigas 
pasakė: „Sakyk savo nuo 
dėmes". Tada tas vaikas atsakė: 
„0 tu sakyk savo". 

Į muziejaus tarnautoja krei
piasi lankytojas: 

— Kiek metu turi šio dinozau
ro griaučiai? 

— 200 milijonų. 32 metus. 
— Iš kur toks tikslumas? 
— Kai aš pradėjau čia tar

nauti, griaučiai buvo 200 mili
jonų metų. 

/ 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

PRELATO JONO 
BALKŪNO JUBILIEJUS 

Siu metų spalio 21 d. praėjo 
mums visiems mielo prelato 
Jono Balkūno 85-tos gimimo 
sukakties minėjimu. 11 vai. 

POLITINIS 
FORUMAS 

PRANCŪZIJOS 
SENATE 

Inž. A. Venskus, Europos są
jūdžio lietuvių komiteto gener. 
sekretorius, spalio 16 d. Pa
ryžiuje senato rūmuose daly
vavo Europos sąjūdžio Prancūzų 
organizacijos suruoštam forume 
tema: „Europa prieš destabiliza-
cijos grėsmę". Šiam forumui 
vadovavo prof. Louis Leprin-
ce-Ringuet, Prancūzų organiza
cijos pirmininkas, žymus visuo
menininkas ir mokslininkas. 
Paskaitas skaitė J. M. Daillet. 
Prancūzijos parlamento narys, 
generolas Lacaze, krašto apsau
gos ministerio specialus pa
tarėjas, ir kiti. Po paskaitų 
vyko labai plačios diskusijos 
Vakarų Europos gynybos klau
simais. Užbaigiamąjį žodį fo
rume tarė Prancūzijos krašto 
apsaugos ministeris A. Giraud. 
Šis svarbus politinis forumas 
įvyko Prancūzijos senato 
rūmuose. Dalyvavo senato pir
mininkas A. Poher ir daug kitų 
žymių prancūzų politikų, par
lamentarų, senatorių, visuome
nininkų su kuriais inž. A. Ven
skus turėjo progos susitikti ir 
išsamiai pasikalbėti. 

ryto, nors buvo paprasta darbo 
diena, erdvi Gulfporto Šv. Var
do bažnyčia prisipildė lietuviais 
iš arti ir toli. Iškilmingas Mišias 
laikė pats prelatas, konceleb-
ruojant vienuolikai lietuvių 
kunigų. Mišių metu solistas 
Stasys Citvaras sugiedojo pora 
giesmių, akompanuojant 
muzikui Albertui Mateikai. 
Turiningą progai pritaikytą pa
mokslą pasakė pranciškonų 
provincijolas kun. Placidas Ba
rius, iškeldamas prelato ne tiek 
kaip dvasiškio, bet kaip gilaus 
patrioto lietuvio visuomenine 
veikią. Pamaldų metu prelatui 
įteikiamas popiežiaus palaimi
nimas. 

Po pamaldų ta pati minia, gal 
kiek sumažėjusi skaičiumi, susi
rinko ir sausakimšai užpildė 
erdvią Kapok Tret restorano 
puošnią salę. Prie jubiliato stalo 
sėdėjo garbės komiteto na
riai: dr. Kazys Bobelis su 
ponia, vietos kunigai Vy
tautas Zakaras, Viktoras Da-
bušis, Jonas Gasiūnas ir dr. 
Eug. Gerulis su ponia. Šalia jų 
svečiai kunigai Placidas Barius 
ir Jurgis Gailiušis iš Kenne-
bunkport. Me., prelatas Francis 
Bulovas iš Maspeth. N.Y., kun. 
Tomas Žiūraitis iš Washington, 
D.C., kunigai Leonardas Mus
teikis ir Antanas Račkauskas iš 
Sunny Hills, FL, kun. Andrius 
Senkus iš Lake Worth FL. Be 
kunigų, prelato stalu dalinosi jo 
veiklos draugas Juozas Laučka 
iš Washington, D.C.. ir Vikto
rija Jacobson iš St. Petersburgo, 
FL. 

Akademijai-banketui vado
vavo Jubiliejaus rengimo komi
teto pirm. Adolfas Armalis. Jis 
pristatė Jubiliejaus rengimo 
komiteto narius Kazimierą Vil

nį, Alfą Shukį, Genę Puniškie-
nę ir Povilą Jančauską ir, pa
sveikinęs prelatą, paprašė K. , 
Vilnį pristatyti dienos kalbėtoją 
Juozą Laučką, kuris savo ilgo
je ir faktais paremtoje kalboje 
plačiai nušvietė jubiliato veik
los kelią pastoracinėje ir vi
suomeninėje bei politinėje 
plotmėse. Suminėjo net faktų, 
kurie enciklopedijoje neišvar
dinti. Prelato veikla savo šako-
tumu prilyginta Tumo Vaižgan
to veiklai. 

Solistas Stasys Citvaras pa
dainavo keletą dainų,akompa-
nuojant muzikui Albertui Ma
teikai ir, pakėlus taures, buvo 
sugiedota „Ilgiausių Metų". 

Kavutės metu solenizantą 
sveikino dr. Kazys Bobelis, prel. 
Francis Bulovas, o laiškais — 
prezidentas R. Reagan su 
žmona, kongresmanas Bill 
Young, Altos, Liet. Bendruome
nės atstovai, Lietuvių ir Tautos 
Fondų vadovai, o gausios vietos 

RAŠINIŲ KONKURSAS 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia RAŠINIŲ 

KONKURSĄ JAUNIMUI. Temos — 1. NE LIETUVOJE GIMU
SIO JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI, ir 2. KAIP IŠLAIKYTI 
JAUNIMĄ AKTYVŲ LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE. 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai bei įvairių organizacijų va
dovai, yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti anksčiau minė-
tom temom. 

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos: 

I. — $250.00 
I I . - $ 1 9 0 . 0 0 
I I I . - $100.00 

Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta ir paskelbta 
vėliau. 

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti ušklijuotą voką su vardu, adresu, ir amžiumi. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15d.. 1988 m., 
sekančiu adresu: Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
c/o Vida Jonušienė, 12900 Paarnaa Rd., Palos Perk, 
I I I . 

organizacijos buvo tik išvar
dytos. 

Pagaliau priėjo eilė ir sole-
nizantui. Kai kitų kalbėtojų žo
džiai buvo sunkiai girdimi dėl 
silpno mikrofono, tai 85 metų 
prelato kalba buvo girdima viso
je salėje. Jis padėkojo visiems už 
gerus žodžius ir pasižadėjo dar 
ilgai, Aukščiausiam leidžiant, 
darbuotis mūsų tarpe. 

Dar kiek pabendravus su pre
latu, publika skirstėsi į savas 
pastoges, dvasiniai atsigaivinę, 
šios tvirtos asmenybės paveikti. 

Tačiau jubiliejus tuo dar nesi
baigė. Kitą dieną prelatas, 
linksmas ir žvalus, sukvietė 
savo gimines, dar neišsiskirsčiu-
sius kunigus ir šio jubiliejaus 
rengėjus į Brown Derby resto
raną St. Petersburg Beach ir 
smagiai praleido keletą valandų 
prie gardžių užkandžių ir vyno, 
prelato seserėčios dainų ir 
muzikos besiklausant. 

Buvo pasidžiaugta gera prela
to sveikata ir palinkėtajam dar 
ilgus metus būti tuo švyturiu, 
kuriuo jis buvo savo aktyvios 
veiklos metais. 

Povilas J a n č a u s k a s 

H E L P W A N T E O 

t 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis.* Pasinaudokite patogiu 
pianu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 VVost 63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

JI INTERNATIONAL 
* I INDUSTRIES 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

UETUVOJE 
Jūsų giminės bei artimieji gali sėdėti už naujos Volgos 

ar Žiguli vairo už penkių dienų! Arba: be palydovo, jiems pa
togiu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje 
Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą— taip 
pat penkias dienas po jūsų [mokėjimo. 

Šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 1 d. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industrlas 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 00465 
Telefonas: (312) 430-0074 

Restaurant/lounge 

Excittng r>ew Deli R*staurant & Lounge witn largs tood 
CGurt «nn»« opemng eoon. • jeemng Wsrtress/W»iter. 
Bu*. Cleaners. CesKiers. Cootcs e Bartenders Get in oo 
m* ground floor ot OMS NEW operation m the Loop 

Mušt speak Ruent Engtasn 
APPLY IN PERSON 

230 W MONROE 
Lower L«v« Cucago 

HELP YVANTED 
Supermarket experienced, p.t., f.t., 
cashiers & deli. Southwest suburb. 

location, male/female. 
458-1973 

Flood sandar supervtsor. Mušt 
have leadership skills, 2 yrs. exper. 
with 8" drum, edging, staining. and 
sealing. Mušt speak English. 
348-3057. 

BANOUCT vrAimtssss 
HPCRIEMCED 

PAflT TIME MUŠT SPEAK ENGLISH & HAVE 
GREEN CARO. 0WN TRANSPORTATION 
NECESSARY. 

APPLY IN PERSON 
Htt-TON INN OF OAK LAWN 
9333 S. CICERO, OAK LAWN 

B£TWEEN 2 - 4 PM M-F 

FURNITURE MOVERS 
DRIVERS & HELPERS 

Experienced preterred. Mušt speak some 
English. 

429-1133 

Restaurant 
MARSHALL FIELO'S 

*WAITERS/WAITRESSES 
Join our team this season under the 
great tree in the Walnut Room 
If you have good communication skills 
and have previous wait experience or 
have vvorked with customers before. 
your daytime seasonal job may be 
waiting for you at our State Street Store. 
For your opportunity to earn extra in-
come and a liberal merchandise dis-
count, please apply in person Tuesday. 
November 10 and VVednesday. 
November 11 from 10:30 am • 2:30 pm 
in the Slh Floor Event Center. 111 N. 
State Street. Chicago. Illinois. 

equal opportunity employer m/f 

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Tet 1 H t l . Mm B ryte m • mm. 
Kalbėti lietuviškai 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

ir 
GRINDIS 

J . BUBNYS 
737-5100 

H l/B RONALO MALOUNAS 
TRAVELBROKER 

a „ I.D. NO. MAL 
_e» HOMt: 77S-2023 

PHOMt (312) 4714140 
•304 t . KCDZK AVI. M M M , Mnmi, 

kmpkK*. fm I tMiM* 

[ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

INTERNATIONAL 
Rūta Pauperlenė, Įstaigos vedėja 

G. T. International dėkoja visiems klientams, kurie 
prisidėjo prie sėkmingo kelionių į Lietuvą sezono. 

G. T. International pirmoji 1988 m. ekskursija prasi
deda balandžio 7 d. Dvylikai dienų išvykstama į egzotišką 
Pietų Ameriką. Pirmoji ateinančio sezono kelionė į Lietuvą 
(15 dienų Lietuvoje) išvyks gegužės 16 d. 

G. T. International tvarko visus kelionių reikalus oro, 
vandens ir sausumos keliais. Turizmui ar biznio kelionei 
kreipkitės pas mus. 

G. T. International padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos. 

Nori pasaulio pamatyti? Kreipkis { O.T. 

G. T. Inieriietlonel, Ine* 

Palos HnW, INNIOfS S04B8 
Telefonaa: (312) 430-7272 

, 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos pty-
teiės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalomo užsikimšusius 
vamzdžius. 
BBN SBRAP1NAS 

V7ANTED! 
TRAVEL AGENCY-PARTNER 

We offer journoys with bus. For example: Gormany-Poland-
Lithuania from/on Amsterdam, 17 days DM: 2.575,— and many 
other trips in the Soviet union Please answor to: IOSAL-RBISSN, 
VoJgersweg M , 3000 1 West Tel. 
0011/34 42 00, teles: 023 727 kšeal i 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 6 0 metų patikimas jums 

patarnavimas 
0010 S. PytoeM Ro\, CNceg© 

PHONB - 001-4111 

CLASSIFIED GUIDE 
PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iria Lane 

New-Kyde Park, N.Y. 11040 

REAL ESTATE 

BBALESTATE 

IffaaS' KOMPIUTERI*/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

Mff TA* - mSUMHCt 
6529 S. KEDZiE 

77S-M33 

Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezi
dencinės ar komercines paskirties dėl 
greito ir sąžiningo patarnavimo 
skambinkite 

VALDAI PASKŲS 
•—-as la arba tS7-r ia7 

E% ZUBMCKI HEALTY, INC. 
SS22 S. P M a M R4. 

ANYTA TRAKYS 
arba 

Jo jums reikalinga pagalha parduodant - perkant 
namą arba investavimo nuoaavyOf. mes esame dvi 
patyrusios •ilyiile«ellM»aajtc«e»rieKitnotaiT)olur 
to pardavėjos, pasiruošusios jums padėti 
įkainuotame nemokamai nuosavybę Kreipkitės pas 
Anytą arba Jauny tel 7 3 S - 1 M 0 . 

GREIT IR*ĄŽININGAI 
. PATARNAUJAME PIRKIME 
Y BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 

Nemokamai {kainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
0000 S. Pulatki 

707-0000 

M N reduess] tose*. 
Detuxe bnek raised ranch nvith 3 large bedrooms, 
V/i ceramic baths. air-conditioned. »rall-to-wall 
carpeting. oak floors and woodv»ork. full finistied 
basement. 2'/2 car garage. patio Move-in condi-
tion, many eirtras 

Asking $87,500 Tel. 581-2275 

KMIECIKREALTO*S 
7032 0.PULASMRD 

DANUTE ŠČERBAITĖ MAYER 

204 -1900 

I
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
OBaSMOai Mayer dei sąžiningo patai* 

I navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo., 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Township 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
I 

G. 
Bronius Nainys 

ROts iMtlnsfclsns 
Neapmokamai įkainuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-OSSO 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5850 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbanorite būti 
Rimo OBBBBBBa klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas 

PARDUODAMA SAVININKO 
DeLux Georgian mūrinis namas 

3S31 W. SSth Street 
šeši kambariai, V/i prausyklų. Kaina 
prieinama — $47,000. 

Skubiai parduodama deli krautuvė. 
Puiki proga įsigyti pelningą biznį. Tei
rautis angliškai pas Barbarą. Tel.: 
000-4710 arba 4 0 * 4 0 0 0 . 

OPCN HOUSE SUNDAY, 
1 to 5 put 

DC LUKE BI-LEVEL 
0714 S. Oak Pat* A v . 

Face brick home with large lot. 
21/2 car garage. C/A. 
BURKE AND SONS 

CONSTRUCTION LTD. 
500-2007 

ATVIRAS APŽIŪRĖJIMUI 
Oefcmsdisnl 1 - 4 v. p.p. 

3730 W. S3rd PI. naujas „raised ranch" 
namas: 3 mieg.. 1 % prausykla; ištisas 
rūsys; ąžuolines spinteles; daug priedų. 
Apžiūrėkite dabar. 

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 
» i 

i Porches & Decks • Hoor » Wa« R k 
• Akiminum Siding & Trim • tOtchen & Batfis' 
> Masonry #R«c RoomS į 
> Addrtions •Insurance Repairs i 

Jo* (312) 002-7000 > 
Peter (312) 371-7400 

FORRENT 

F O R R E N T 
Išnuomojamas butas: 4 kamb., 
Brighton Pk. Apšildomas 
radijatoriais. 

Tol.: 247-4403. 

MtSCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit ur 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANKZAPOUS 
320SVi Wo« ' fStt i Straat 

Ta i . - O A 4-6654 

No. 032 — SS Ir LaundNa; 1V2 aukšto 
namas mamai. 5 kamb. ir 2 mieg. 1-mam 
aukite su gražia kabinetų virtuve ir 
modemiška prausykla. 3 kamb. butas vir
šuj giminingai šeimai arba pajamoms; išti
sas skiepas; akim. papuošimas; naujas sto
gas ir elektra; centrinis vėsintuvas; 2 auto 
su atidarymu garažas: daug priedų — 65-ta 
ir Lawndale. Apžiūrėkite dabar! 

No. S2S —44 Ir LamiesU: 7 kamb mū
rinis su 3 dideliais mieg.. prijungtas, puši
mis apkartas TV kamb. arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb., didelis vaikams žais
ti kiemas, 2 auto garažas, naujas šild. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lawndale yra graži apylinke su gerais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos. 
Paskubėkite — skambinkite dabar. 

No. 034 - 07 Ir LaniiBaU. 2 butų, 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute: moderni virtuve 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2Vt auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

V.T. ELECTRIC C O . 
Licensed, Insured — Bonded 

430-0037 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Ti 

B L B K T R 0 S 
[VADIMAI — PATAISYMAI 

Turtu Chicegos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

KLAUOUUS 

— 43 S St. Louis: 2 butų mūri
nis namas su 6 kamb. ir 3 mieg kiekvienam 
bute; didelis sklypas su šoniniu įvažiavimu 
į 2 auto garfą turintį tepalui duobs; ištisas 
skiepas su virtuve sav : daugelis gelių ir 
priedų — 63-eia ir St. Louis. Skambinkite 
dabar. 

Ne. 07f — ES Ir Puioskl: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; TĄ auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

*' AR NORITE PARDUOTI? ~ •, 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai .jums patarnaus. Mes jums 
Oalime padėti, nes daugiau stengiamas. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
T4 f . -4S4 .71S0 • 

«J 

http://T4f.-4S4.71S0


AKADEMIJA IR LITERATŪROS VAKARAS 
Š.m. lapkričio 27 d. (penktad.) 7 vai. vak. Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje, 67 ir California A ve., Chicagoje. 
Programos dalyviai: k u n . dr. A. Pa ikus (paskaita) ir rašytojai — L. Andriekus , 
K. Bradūnas, B e r n . Brazdžionis, Č . Grincevič ius , A . Kairys. 

SIMFONINIS KONCERTAS 
Š.m. lapkričio 28 d. (šeštad.) 7:30 vai. vak. Morton auditorijoje, 
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL. 
M. K. Čiurlionio, K. V . Banaičio, V. Jakubėno, J. Štarkos ir J. Juzeliūno kūriniai. 
Atl ieka solistai D . Stankai tytė , D . Mongirdaitė , T. Feerer, Lietuvių operos 

Bilietai 5 ir 1 dol. Varnelių prekyboje, 2S0I W. 71st Sr., Chicago, IL t062». ^sMlK^J^ c h o r a s ir s i m f o n i n i s orkestras. Diriguoja A. Kaminskas. 
T 1 f h\2) 471 1424 ^ ^ ^ M * ^ ^ ^ B i l i e ta i 20, 15 ir 10 dol. taipgi Vaznelių prekyboje. 

RENGIA LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS KOMITETAS 

Vysk. Povish Šias mintis per
davė vyskupijos savaitraščio 
skaitytojams niekieno nera
ginamas ir neprovokuojamas. 
Jei kas norėtų jam parašyti pa
dėkos žodelį, rašykite: Bishop 
Kenneth J. Povish, 300 West 
Ottavva Street, Lansing, Michi-
gan 48933. 

T I K R I N I M A S P R I E Š 
V E D Y B A S 

Illinois valstijoje priimtas įsta
tymas , k a d susituokiantieji , 
prieš gaudami vedybų leidimą, 
turi būti patikrinti, ar neturi 
AIDS ligos. 

Baltų Laisvės lygos žymenų įteikimo šventėje. Iš kairės: Latvijos konsulas Aivars Jerumanis. 
Angelė Nelsienė, lietuvis rezistentas Vytautas Skuodis, Valdis Pavlovskis, latvių rezistentas 
Rolanda Silaraups, Avo Piirisild, estų rezistentas Tiit Madison ir Estijos konsulas Jaak Treman. 

LANSINGO VYSK. 
POVISH APIE 

LIETUVIUS 
R O M U A L D A S KRIAUČIŪNAS 

Šią vasarą Lansingo, Michi 
ganė, vyskupija šventė 50 metų 
sukaktį. Jos dabartinis vysku- j 
pas Kenneth Povish, l enkų kil
mės, yra paslaugus lietuviams. 
Kai būdavo kviečiamas, visada 
sutikdavo dalyvauti Dainavos 
jaunimo stovyklos metinėse 
šventėse, kur laikydavo šv. 
Mišias bei pasakydavo turi
ningus pamokslus. Nors jau 
kelerius metus pas l ietuvius 
nėra kviestas, vysk. Povish ir 
toliau lieka lietuvių draugu. 

Jo vadovaujama vyskupija lei
džia „The Catholic Weekly" sa
vaitraštį, kuris platinamas po 
keliolika Michigano apskričių, 
sudarančių vyskupiją. Kas sa
vaitę tame laikraštyje pats 
vyskupas turi savo skiltį, kur 
komentuoja pasaulinius bei 
bažnytinius įvykius. Šių metų 
birželio 26 dienos laidoje jis pa
garbiai prisiminė Lietuvos 
krikšč ionybės 600 m e t ų 
minėjimą, taikliai pažymė
damas, kad Lietuva buvo sovie
tų okupuota 1940 metais ir į 
planuojamą minėjimą neįsilei
džia ne tik užsienio stebėtojų, 
bet ir paties popiežiaus. Savo 

skiltyje paminėjo Lietuvos ka
talikų kroniką, kuri yra lei
džiama jau penkiolika metų. 
Taip pat paminėjo, kad Kroni
ka yra verčiama į anglų kalbą 
Brooklyne, bet nepaminėjo, kad 
jos v e r t i m u rūpinasi jo 
seminarijos klasės draugas kun. 
Kazimieras Pugevičius. Apie tai 
jis yra man minėjęs asmeniškai 
vienos Dainavos metinės šven
tės prga. Vyskupui atsilankius 
ir atlaikius mišias, Dainavos 
vardu jam įteikiau auką voke
lyje. Vyskupas, nei neatidaręs 
vokelio, tik pasakė, kad tą auką 
persiųsčiau jo draugui „Father 
Casey" Brooklyne. 

Birželio 28 dieną Lansingo 
vyskupijos Šv. Marijos katedroje 
buvo iškilmingos Mišios, apie 
kurias jau buvo „Drauge" 
rašyta. Vyskupijos savaitraštis 
minėjimą gana plačiai aprašė. 
Vykstant iškilmėms Southfielde 
spalio viduryje buvo pasiuntęs 
savaitraščio korespondentę. Po 
to tilpo net du aprašymai tame 
pačiame numeryje. 

Spalio 30 dienos numeryje 
vysk. Povish vėl grįžta prie lie

tuvių reikalų. Jo turiningą pa
sisakymą perduodu. 

„Lietuvių jubiliejus. Pereitą 
mėnesį Silverdome (Pontiac, 
Mich.) popiežiaus atnašautų šv. 
Mišių dalyviai atsimena, kad 
viena iš maldų buvo lietuvių 
kalba. 1987 metais sueina 600 
metų nuo krikščionybės įve
dimo Lietuvoje. Jos palikuonys 
Amerikoje visaip stengiasi at
kreipti visuomenės dėmesį į ti
kinčiųjų persekioj imą jų 
tėvynėje. 

Būdami pabaltiečiai. įsisprau
dę tarp dviejų slavų tautų, — 
Rusijos ir Lenkijos, — lietuviai 
daug šimtmečių kentėjo nuo 
abiejų kaimynų. Tačiau so
vietinė priespauda po antrojo 
pasaulinio karo buvo ypačiai • 
sunki. 

Nors lietuviai nėra gausūs 
mūsų vyskupijoje, l ietuvių 
kilmės šeimų yra Ann Arbor, 
Flint bei Lansing parapijose. 
Michigan State universiteto 
(futbolo) treneris George Perles 
irgi yra tos pačios kilmės. O 
Dainavos stovykla ant Austin 
kelio į vakarus nuo Manches-
terio yra pagarsėjusi stovykla
vimo — rekolekcijų — konferen
cijų vietovė, kurią tvarko 
Amerikos lietuvių Romos ka
talikų federacija su centru 
Chicagoje. 

Su kiekvienu apsilankymu 
Dainavoje aš buvau sujaudintas 
lietuvių meile savo protėvių 
kraštui. Aš kviečiu jus kartu su 
jais jungtis maldoje už persekio
jamus ir kenčiančius toje Pabal
tijo šalyje". 

f \ 3 midlcind Fcdercil 
k f l H i r « ^ — savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 & HARLEM AVE 

598-9400 

HIC 
lObM M0U9C 
LEN0ER 

A.tA. 
VLADAS PAŠKEVIČIUS 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parke. 
Mirė 1987 m. lapkričio mėn. 6 d., 7:30 vai. ryto sulaukęs 

86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kauno apskrityje, Seredžiaus valsč., 

Padubysiu kaime. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aldona 

Vasiukevičiūtė, duktė Genovaitė Alsa, žentas Khaled, du 
anūkai, Nicole ir Omar, Lietuvoje — trys seserys ir jų šeimos 
ir velionio brolio šeima, JAV — švogeris Juozas Vasiukevičius 
su šeima, švogerkos Aldona ir Janina Vasiukevičienės su šei
momis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Marąuette Parko Lietuvių Namų Savininkų 
draugijai, BALF'ui; Lietuvoje dirbo geležinkelių valdyboje. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadieni, lapkričio 8 d. nuo 1 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 9 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė, anūkai ir seserys. 

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

Ž - i J •-• •*<>*-

P A D Ė K A 
• A.t A. 

KPT. PRANUI ŽITKUI 
mirus 1987 m. spalio 14 d., šeimos draugai, kaimynai, 

pažįstami mums padėjo sunkiose liūdesio valandose. 
Ačiū visiems už užuojautas žodžiais, laiškais, už Mišių 

aukas ir aukas Tautos fondui; už maldas, gėles, apsilankymą 
koplyčioje, bažnyčioje, palydėjusiems į kapines. 

Ypatinga nuoširdi padėka Leokadijai Dainauskienei, 
Eugenijui ir Danguolei Bartkams, Vytautui ir Ievai 
Kasniūnams. 

Dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui už rožinį koplyčio
je, gilių minčių pamokslą bažnyčioje. Solistui Jonui Vazneliui 
už įspūdingą giedojimą, vargonais grojusiam Antanui 
Kalvaičiui. 

Ačiū Ramovėnams grabnešiams už tradicinį paskutinį pa
tarnavimą, kun. Vitui Mikolaičiui už maldas kapinėse, 
laidotuvių direktoriui Petkui. 

Nuoširdi padėka „Ramovės" sk. pirmininkui Andriui Juš
kevičiui, atsisveikinusiam karių vardu, Juzei Ivašauskienei 
— Birutiečių vardu, Eugenijai Bartkui atsisveikinusiam šei
mos draugų vardu ir atsisveikinimą pravedusiam Vytautui 
Kasniūnui. 

Ačiū visiems. 

Žmona Janina ir Marti Halina 

Rašytojui, žurnalistui ir Vasario 16 Gimnazijos 
Omahos Būrelio įkūrėjui 

A.tA. 
JERONIMUI CICĖNUI 

mirus, jo žmoną Petronėlę s u šeima ir v i sus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia. 

L ie t . Vasario 16 Gimnazijai 
Vokietijoje Remti O m a h o s Būrel i s 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDZIONTTt 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - feOO • . vakaro. 

Vtooe laido* ii WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
Wfllow Springs, IL. 60480. 

Tek (SIS) 8S8-S511 

I 

A.tA 
PAULINE BALCHUNAS 
Gyveno Phoenix, Arizona, anksčiau Chicago, 111. 
Mirė 1987 m. lapkričio mėn. 5 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Frances Balchunas, 

brolis Peter Adomaitis, gyvena Vernon, Indiana, trys dukte
rėčios ir du sūnėnai ir kiti giminės, draugai ir pažįstmai. 

Pauline buvo našlė a.a. Peter Balchunas. 
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, lapkričio 8 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette Funeral Home koplyčioje, 2533 W. 
71st St., Chicago, 111. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio mėn. 9 d. Iš 
koplyčios 11 vai. rytos bus nulydėta į Lietuvių Tautines 
kapines. 

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

Nuliūdę duktė, brolis, dukterėčios ir sūnėnai. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i forn ia Avenue 
Te l e fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermi tage Avenue 

Tele fonas - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Cal i fornia Avenue 

Te le fonas - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h A v.. Cicero 
Telefonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 69 th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . — Tel . 9 7 4 - 4 4 1 0 

9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - Te l . 430 -5700 

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 

E V A N S - E V A N A U S K A S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

9 8 3 7 S . Kedzie Avenue , Evergreen Park, Il l inois 
( A n k s č i a u buvę 6 8 4 5 South Western Avenue) 

I JMDOTUVIU KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marquette Parke 

priemiesčiuose 
Tel. — 4 2 2 - 2 0 0 0 

Chicagoje ir 

J 
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x K a t a l i k ų f e d e r a c i j o s 
kongreso proga yra leidžiamas 
programos leidinys. Ji reda
guoja Daiva Meilienė. talkina
ma Reginos Krutulytės. No
rint įteikti sveikinimus, pra
šoma kreiptis j Katalikų fede
racijos būstinę ..Drauge" (4545 
W. 63rd St.. Chicago, 111. 60629). 

x Ti lžės A k t o p a s k e l b i m o 
sukakt ie s minėj imą lapkričio 
15 d. Saulių namuose rengia 
Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio Vidurio Vakarų apy
gardos skyrius. Pradžia 2 vai. 
p.p. Programoje — iškilmingoji 
dalis, paskaita ir meninė pro
grama. Minėjime su vėliavomis 
dalyvauja šauliai, mažlietuviai 
ir ki tos organizac i jos . 
V i s u o m e n ė k v i e č i a m a 
dalyvauti. 

x V ik toras Nakas , Lietuvių 
Informacijos centro vedėjas Wa-
shingtone. atvyksta j Chicagą ir 
dalyvaus Lietuvių kata l ikų 
kongreso simpoziume: ..Išeivijos 
atsiliepimas i Bažnyčios per
sekiojimą Lietuvoje". Simpo
ziumas bus Marijos aukšt. mo
kyklos auditoi ijuje šeštadienį, 
lapkričio 28 d.. 9:30 vai. ryto. Po 
kongreso uždaiy mo visi dalyviai 
organizuotai procesija eis į Svč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią, 
kur bus atnašaujamos šv. Mi
šios už Lietuva. 

x F u t b o l o k l u b a s , ,Li -
tuanica" ruošia sezono užbaig-
t u v i ų b a l i ų - v a k a r i e n ę su 
šokiais š.m. lapkričio 28 d. 
vakare Tautiniuose namuose. 
Bilietus prašome įsigyti pas pla
tintojus arba „Lituanicos" fut
bolo klube, 2614 VY. 69th St. ar
ba tel. 476-9100. 

x „ D r a u g o " a d m . 1988 ge
g u ž ė s mėn. v idury organizuo
ja dviejų savaičių ekskursiją į Eu
ropą, aplankys Vieną Austrijoj. 
Budapeštą Vengrijoj. Zagrebą, 
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius reikalus tvarko A m e r i c a n 
Travel Serv i ce B u r e a u . 9727 
S. Western Ave.. Chicago. IL 
60643. tel. 312-238-9787. Išvy
kimo data ir kita platesnė 
informacija bus p a s k e l b t a 
vėliau. . . . 

<sk.) 
x Bal t ic M o n u m e n t s , Inc . , 

2621 W,71 Street .Chicago.Il l . 
Tel. J76-2S82. Visų rusių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

<sk.) 

x Akinia i s i u n t i m u i i L i e 
tuvą . Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street. Chicago. 111. 60829. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x Pas N o r m a n Burs te iną , 
vienintelį lietuvį kailininką. 
galite gauti puikiausius mo
teriškus kailius. 679 No. Michi-
gan Ave.. 2-tras aukštas (įėji
mas iš Huron St.), Chicago. IL 
60611 Tel 263-5826. 

(sk.) 

x N A M A M S PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
V I 77747 . 

(sk.) 

A H \ '-
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x J a u n i m o a n s a m b l i o 
„Grandies" tradicinis vakaras 
bus lapkričio 21 d., šeštadienį, 
7 vai. v. Jaunimo centro didžio
joje salėje. Programoje bus Sta
sės Petersonienės eiliuotos pa
sakos „Laumės Daumės" melo
deklamacija, tautiniai šokiai, 
vakarienė, laimėjimai, šokiai ir 
žaidimai. Visus jaunus ir vy
resnius , d ide l ius ir mažus 
kviečia „Grandies" jaunimas. 

x Š v e n t o P r a n c i š k a u s se
s e r ų v i e n u o l i j o s rėmėjų 5 
kuopa turės subuvimą Don Var
no posto salėje lapkričio 15 d., 
sekmadienį, 12 vai. Pirmiau bus 
pietūs, o apie 1 vai. p.p. — Žai
dimai. Informuoja Theresa Vait
kus tel. 476-1546. 

x J A V LB Wisconsino ir 
Waukegan — Lake Country 
apylinkės ruoš rudens balių 
lapkričio 17 d. Christian Life 
Center . Šv. Baltramiejaus 
bažnyčios buvusioj parapijos 
mokyklos salėj, Waukegan, 111. 
Trumpą programą at l iks 
„Klumpės" tautinių šokių šo
kėjai. Šokiams gros Ą. Stel
moko trijulė. Vakaro pelnas bus 
skiriamas tautybių festivalio 
(Holiday Folk Fair) išlaidoms 
padengti. Lietuviai, kaip pa
gerbtoji grupė 44-ajame fes
t ivalyje Mi lwaukee Mecca 
lapkričio 20-22 d. turi paruošti 
sceną lietuviškais motyvais di
džiulėje arenoje. Rudens der
liaus motyvo scenos dekoracijų 
išlaidos bus nemažos. Norį prie 
festivalio prisidėti ar gauti in
formacijų gali kreiptis: The 
Lithuanians' Holiday Folk Fair 
87, P.O. Box 1708, Racine, WI 
53401. 

x 7 d i e n ų ke l ionė la ivu i š 
Miami į K a r i b ų salas 1988 m. 
s a u s i o 30 d. Kainos iš Chica
gos, New Yorko, Clevelando, 
Detroito ir ki tų miestų nuo 915 
iki 1015 dol. Iš Miami tiktai 615 
iki 715 dol. (plius 35 dol. uosto 
mokesčiai). Kreiptis į Ameri
c a n Trave l Service Bureau, 
9727 S. Wes tern Ave., Chica
g o , I L L . 60643; t e l . 
312-238-9787. ( g k ) 

x Lietuvių Moterų Federa
cijos, Čikagos klubo narių susi
rinkimas įvyks lapkr. 8 d. 12 
vai. Jaunimo centro posėdžių 
kamb. Programoje: pirm. J. Ke-
relienės pranešimas iš suvažia
vimo New Yorke ir kiti einamie-
ji reikalai. Narės maloniai 
kviečiamos dalvvauti. 

(sk.) 

x P l a n u o k i t e jau dabar da
lyvauti G. T. INTERNATIO
N A L pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotišką ir nuotykių pilną 
Pietų Ameriką, įskaitant Bra
ziliją, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis: G. T. Interna
t iona l Inc. , 10401 S. Roberts 
Rd. , Palos Hills, 111.60465, tel.: 
(312) 430-7272. 

(sk.) 

x D a r o m e nuotraukas pa
sams ir kit iems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago , I1L. 60634 . Tel. 
238-9787. 

(sk.) 

x D ė m e s i o ! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Real ty , 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras . Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
nega l im parduoti: mes gal im 
p a t y s nupirkti! 

(sk.) 

x Dail. Daina ir J o n a s Juo
ze vičiai iš Pennsylvanijos buvo 
atvykę pas savo motiną dr. 
Aldoną Juozevičienę į Chicagą. 
Dr. J. Juozevičius lankė reuma-
tologų konferenciją, o Daina 
Juozevičienė padėjo uošvei tvar
kytis namuose. Laisvu laiku jie 
aplankė savo draugus ir pažįs
tamus Chicagoje. Taip pat jie 
aplankė „Drauge" savo čia 
dirbančius pažįstamus. 

x LST Korp! Neo-Lithu-
a n i a metinė š v e n t ė bus lap
kričio 7 d. Lietuvių Tautiniuo
se namuose. Pradžia 7 vai. vak. 

x „ B r i d g e s " , Lithua-
nian-American News Journal, 
spalio 10 nr., išėjo iš spaudos. 
Šiame numeryje rašoma apie 
Čenstakavos bažnyčią, kurioje 
buvo lietuvių pamaldos prisime
nant palaimintąjį arkiv. Jurgį 
Matulaitį. Apie tai rašo kun. T. 
Burkauskas. Apie Lietuvių fon
do sukaktį rašo R. Steponavičiū
tė, apie Kernavės atkasimus ir 
kt. Viršelis papuoštas R. Anti
nio skulptūros nuotrauka „Eg
lė Žalčių karalienė". 

x A l e k s a n d r a s Zujus, 
Frank Krasauskas, Chicago, 
111., Eliz. Kalvynas, Worcester, 
Mass., Stella Riekutė, Toledo, 
Ohio, Gregor W. Radvenis, Los 
Angeles, Cal., Kostas Žolynas, 
Ormond Beach, Fla., A. Ra-
džius. Baltimore, Md., J. A. Kor
sakas, Miami Beach, Fla., John 
Smailis, Sr., Omaha, Nebraska, 
Donna Stonkus, WPG Man., 
Kanada kiekvienas atsiuntė po 
10 dol. auką už laimėjimų bilie
t u s , pratęsdami , .Draugo" 
prenumeratą arba už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Visiems 
tariame nuoširdų ačiū. 

x 1988 m. vasario 17 d. 
ŠLUTŲ radijo programa ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Mek
siką, kur bus aplankyta Mexi-
co City, Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į American 
Travel Service Bureau, 9727 
W. Western Ave., Chicago, HL 
60643; tel. (312) 238-9787. 

(sk.) 
x Kriš tanavič iaus Fondas 

padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos s iunčiamos š iuo 
adresu: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk.) 

x LAIŠKAI LIETUVIAMS 
ruošia 2 savaičių ekskursiją į 
Pietų Ameriką 1988 m. balan
džio 22 d. Bus lankomasi Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Kreiptis: 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , I L 60643 . Tel . 
312-238-9787. 

(sk.) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE M A X F I R S T , R i m a s 
Stankus , tel. 361-5950 arba 
6364169. 

(sk.) 

x Pr ie š bet kur užsakant 
pami nk l ą , aplankykite St . 
Casimir Memorialą, 3914 W 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą, matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Taip pat pa
darome paminklus mūsų dirb
tuvėje pagal jūsų pageidavimą 
- brėžinius. Visada prieš sta
tant į kapines, jūs apžiūrėsite ir 
įsitikinsite, kad paminklas pa-

Pagerbiant tėvą ir sūnų Valukus Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Iš kairės: St. Balzekas, 
O. Požarniukaitė, St. Balzekas, teisėjas Anton J. Valukas, kongr. \V Lipinski. prokuroras An-
ton R. Valukas, Kanados generalinis konsulas T. Hollyday su žmona. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOKYTOJŲ D A R B O 

KONFERENCIJA 

Lapkričio 1 d. Jaunimo centre 
įvyko pirmoji JAV LB Švietimo 
tarybos suruošta Chicagos ir jos 
apylinkių pradžios mokyklos 

x LIETUVIŲ FRONTO BI
ČIULIŲ Chicagos Sambūrio 
pilnaties susirinkimas įvyks 
š.m. lapkričio mėn. 11 dieną 
(trečiadienį) 7:30 v.v. Seklyčioje 
2715 W. 71st Str.; Chicago, 111. 
60629, telef. (312) 476-2655. 
V i s i Chicagos LFB nar ia i 
kviečiami susirinkime daly
vauti. 

L F B V a l d y b a 
(sk.) 

x Mirties metines minint už 
a.a. Kazimierą Kasinską šv. Mi
šios bus atnašaujamos Tėvų Jė
zuitų koplyčioje lapkričio 15d. , 
10:15 v.r. Nuoširdžiai prašome 
visus gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti a.a. Kazimierą 
savo maldose. 

(sk.) 

x Floridoje, gražiausioje St. 
Petersburg Beach vietovėje, par
duodamas namas: 3 mieg. ir 2 
prausyklos, centrinis šildy-
mas-šaldymas, 2 mašinų ga
ražas. Kaina 95,000 dol. Tel.: 
813-360-5857. 

(sk.) 

x Oficialioji Krikščionybės 
Jubi l iejaus vaizdajuostė. Ofi
cialioji Vatikano televizijos pa
ruošta Lietuvos Krikščionybės 
Jubiliejaus vaizdajuostė jau pla
tinama. Vaizdajuostė, įrašyta 
dviem aparatais ir suredaguota 
profesionalų foto-reporterių, pa
rodo Lietuvos Krikščionybės 
Jubiliejaus ir ark. J. Matulaičio 
beatif ikacijos Romoje pa
grindinius momentus: popiežiš
kas Mišias Šv. Petro bazilikoje, 
lietuvių audienciją pas šv. Tėvą 
ir kryžiaus kelius Šv. Petro 
aikštėje. Ši garsinė bei spalvota 
vaizdajuostė yra 60 min. ilgumo 
su lietuvišku arba anglišku at
pasakojimu. Vaizdajuostė buvo 
pagaminta Lietuvos Krikščio
nybės 600 m. jubiliejaus Cen
trinio komiteto užsakymu. Vaiz
dajuostę galima užsakyti VHS 
kasetėse amerikietiškų arba 
europietiškų formatu. Auka: 
Liet. Krikšč. Jub. Kom. 35.00 
JAV už vieną kasetę + 2 dol. 
JAV už kiekvienos kasetės 
persiuntimą paprastu paštu. 
Čekius rašyti ir siųsti: Lithua-
nian Chris t iani ty Jub i l ee 
Comm., Inc., 7218 S. Fairfield 
Ave., Chicago, 111. 60629. 

(sk.) 

x Santara-Šviesa lapkr. 13 
d. Jaunimo centro kavinėje 7:30 
v.v. rengia vakaronę, kurioje 

mokytojų darbo konferencija. 
Pradėta šv. Mišiomis Jėzuitų 
koplyčioje. Prieš konferencijos 
pradžią dalyviai turėjo progos 
apžiūrėti. Švietimo tarybos iš
leistų leidinių parodėlę, kurią 
suruošė R. Račkauskienė ir V. 
Sparkytė. 

Konferencijai vadovavo Ra
munė Račkauskienė, Švietimo 
tarybos narė pradžios mokyklos 
reikalams. Po registracijos ir 
vaišių Švietimo tarybos pirm. 
dr. J. A. Račkauskas pasveikino 
ir pasidžiaugė dalyvių skaičiu
mi (daugiau 20 mokytojų). Pa
žymėjo, kad tai yra pirmoji to
kio pobūdžio konferencija. Švie
timo taryba, matydama naudą 
ir pasisekimą, suruoš panašias 
konferencijas ir už Chicagos ri
bų, kaip Detroite, Clevelande ar 
net Los Angeles. 

Kun. A. Saulaitis, SJ, aiškino 
mokinių disciplinos svarbą. Ins
cenizavo, kaip mokytojo šau
kimas, bausmė, išvarymas už 
durų yra efektyvus. Plačiau 
apie discipliną kalbėjo Nijolė 
Mackevičienė. Ji teigė, kad ge 
rūmu mokytojas daugiau pa
sieks, negu pakeltu tonu. Šau
kimas tik paties mokytojo 
nusižeminimas. Jis turi suge
bėti išvystyti mokinyje vidin-
kontrolę. Vidinės kontrolės iš 
vystymui reikalinga natūralių, 
logiškų pasekmių. Labai svarbu 
į nusikaltimą nereaguoti staiga, 
o leisti vaikui patirti savo elge
sio pasekmes. Prelegentė pa
tarė, kad kiekviena mokykla 
paruoštų savo mokyklos tvarkos 
ir disciplinos taisykles ir pa
teiktų mokinių bei tėvų susi
pažinimui. Baigdama pabrėžė, 
kad kiekvienas vaikas turi pajė
gumą tapti kilnia asmenybe, o 
mokytojas turi didelę įtaką pa
kreipti mokinį į gerą kelią. 

R. Račkauskienė supažindino 
su vaizdinėmis priemonėmis. 
Mokytojo darbą ir laiką palen
gvintų naudojimas šviesiavaiz-
džio, video kasečių. Pademonst
ravo Švietimo tarybos išleistą 
„Pelenės" kasetę. Nors ši kase
tė yra pritaikyta lietuviškai ne
kalbantiems arba gyvenantiems 
toli nuo lietuviškų centrų, bet 
patartina ją klausyti visiems 

mažiesiems dėl gražaus ir tai
syklingo tarimo. Švietimo tary
ba ateityje žada paruošti dau
giau tokio pobūdžio kasečių. 

Vyko atskirų skyrių mokytojų 
pasitarimas ir peržiūrėjimas 
programų. Dalyviai susiskirstė 
į tris grupes: 1-3 skyrių grupei 
vadovavo R. Račkauskienė, 4-6 
sk. grupei N. Mackevičienė ir 
7-8 sk. grupei — R. Kučienė. 
Diskusijos buvo labai naudin
gos. Kiekvienas mokytojas 
turėjo progos pareikšti savo sun
kumus ir pageidavimus. Pri
brendo laikas keisti lituanis
tinių mokyklų programas. Tuo 
reikalu turi pasisakyti dabar 
dirbantys mokyklos mokytojai, 
o Švietimo taryba peržiūrės pa
geidavimus ir padarys atitinka
mus pakeitimus. 

Tautinio auklėjimo skyriaus 
koordinatorė priminė, kad Švie
timo taryba yra išleidusi dešimt 
270 skaidrių komplektą su apy
braiža ir išsiuntinėjusi dides
nėms mokinių skaičiumi mo
kykloms. Ragino kuo dažniau 
naudotis skaidrėmis. 

Pirmoji pradžios mokyklos 
mokytojų darbo konferencija į-
rodė, kad tokie susitikimai, 
minčių pasidalinimai yra rei
kalingi ir vertingi. Dalyviai pa
geidavo, kad konferencijos būtų 
ruošiamos kelis sykius per 
metus. 

R. Kučienė 

KELIONĖ Į FESTIVALI 
MILVVAUKEE 

Standard Federal taupymo ir 
skolinimo bendrovė ruošia 
ekskursiją į tarptautinį festivalį 
i Holiday Folk Fair) Mihvaukee, 
VVisconsine. Šiais metais festi
valyje yra specialiai pagerbiama 
Lietuva. Autobusai išvažiuos i š 
Standard Federal pagrindinio 
ofiso, 4192 Archer Avenue, sek
madienį, lapkričio 22 d., 8:30 
vai. iš ryto. 

Autobuso registracijos formas 
galima gauti šiuose Standard 
Federal ofisuose: 4192 Archer 
Avenue (Archer ir Sacramento 
gatvių kampas), 2555 W. 47th 
Street <47-tos ir Rockwell gatvių 
kampas). 6141 Archer Avenue 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— A l b e r t a As tra i t ė i r Kul-
j i t S i n g h , gyveną San Fran-
cisco, Cal., spalio 13 d. susilaukė 
pirmgimio sūnaus, kuriam buvo 
parinkti Petro Andriaus vardai. 
Anūku džiaugiasi Uršulė ir Sta
s y s A s t r a i , g y v e n ą Grand 
Rapids, Mich. J ie rengiasi visą 
lapkričio mėnesį lankytis San 
Francisco, pabūti dukters šei
moje ir padėti anūkui jo pirmo
mis dienomis. Alberta Astraitė 
Singh yra mūsų bendradarbė. 

— D ė l a d m i n i s t r a t o r i a u s 
k u n . B e n v e n u t o R a m a 
n a u s k o mirties š.m. Aidų Nr. 
3 bus i šs iųstas prenumera
tor iams kiek pavėluotai — 
spalio pabaigoje. Dabar ren
g i a m a s A idų nr. 4 , kur į 
prenumerator ia i g a u s apie 
Naujuosius metus. 

— A r i z o n o s l i e t u v i a m s i v . 
M i š i o s bus nuo lapkričio 1 d. 
Sun City, Ariz., kas sekmadienį 
Sunland Mauzoliejaus koplyčio
je, 15826 Del Webb Blvd. Mi
š ios , g i e s m ė s , p a m o k s l a s 
l ietuviškai bus 11 vai. 

— H e n r i k a s Baja l i s iš Los 
Angeles buvo nuvykęs į Phoe-
iixą. Ar., aplankyti savo vaikų. 

Ta proga buvo visos šeimos susi
būrimas, nes čia yra d u sūnūs 
ir anūkė. Ta proga H. Bajalis 
aplankė savo seniai pažįstamą 
kun. A . Valiušką ir su juo visas 
įdomesnes Phoenbco vietas. 

darytas, kaip Jūsų buvo pagei- geografė Dalia Varanka skaitys 
dauta. Savininkai Lilia ir paskaitą „Menas, mokslas ir 
Vilimas Nelsonai, 445-6959. žemės vaizdavimas". 

(sk.) (sk.) 

Laima Petroliūnienė seka pasaką lietuvių Montessori draugijos suruoštame 

Nuotr N. Openienėa piknike. 

(Archer ir Austin gatvių kam
pas). Autobusų vietos ribotos. 
K e l i o n ė s k a i n a — 24 dol. 
asmeniui. 

Milvvaukee tarptautinis fes
tivalis yra didžiausias ir se
niausias tarptautinis festivalis 
Amerikoje. Jame gal ime įsigyti 
įvairių rankdarbių, pasigėrėti 
m e n i n ė m i s programomis ir 
pasigardžiuoti įvairių tautybių 
mais tu . Fest ivalyje kasmet 
dalyvauja daugiau kaip 50 tau
tybių. Kiekvieneriais metais 
viena tautybė yra specialiai pa
gerbiama. 

Š ia is metais pirmą sykį festi
valis pagerbs lietuvius. Fes
t ival io t ema yra „Lietuvos 
derlius". Specialus dėmesys bus 
kreipiamas į l ietuvių liaudies 
meną. Festivalio metu pro
gramas atl iks tautinių šokių 
grupės iš Chicagos ir Milwau-
kee apylinkių. Visi kviečiami 
dalyvauti. — K. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 4604866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2801 W. 60th Street 
Chicago, IL 00629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
TONY MANKUS 
1121 Wama Ave. 

S*Hc2M 
Downm Grovc, II 60515 

Tel. 852-7230 
Valandos pagal —tttari«*a 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18*2 
Hinsdale. IL 80621 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 
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