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

Nr. 180

Pietų Korėja didžiuojasi
olimpiniais žaidimais

— VVashingtone Baltieji rū
mai pranešė, jog prez. Reaganas
Apsauga nuo teroristų
leido tuojau p a t išmokėti
sulaikytą sumą Jungtinėms
Seoulas. — Vikrūs vyrai juo tuose ir lėktuvuose, kurie skris
Suvienytų Nacijų
Tautoms,
Tuo
būtų
baigtas
8
duose šokimo rūbuose tyliai į Pietų Korėją. Japonijos sau
Organizacijos Humanitarinių
metus užtrukęs ginčas tarp slenka virvėmis žemyn nuo gumas jau visą mėnesį patru
reikalų komisijai
Amerikos
vyriausybės ir šios kelių aukštų pastato medžiais liuoja jūrose ir saugojo tuos
Nuorašai:
t a r p t a u t i n ė s organizacijos apaugusiame kalnelyje. Staiga užsienio atletus, kurie treni
Generaliniam sekretoriui
vadovybės. Tuoj bus išmokėta baisus garsas ir tie vyrai meta ravosi Japonijoje.
Gudaitytės Marytės, gyv.
M. Gorbačiovui
TSKP švietimo ministerijai
Prienų raj. Skersabaiio km.,
44 mil. dol. Manoma, kad ir pa granatas į tą pastatą ir trata
LTSR švietimo ministerijai
13,600 atletų
pildomai 144 mil. dol. bus leis automatiniai šautuvai. Kelių
sekundžių
metu
„teroristai"
yra
ta
išmokėti
kitiems
fiskali
Pareiškimas
Pietų Korėjos vyriausybė
niams metams. Taip pat įsaky nebegyvi i r „pagrobtieji" sako, kad yra gerai pasiruošta
ta Valstybės departamentui išlaisvinti. Šitokios rūšies pra apsaugoti atletus, ypač atkreip
(Tęsinys)
kreipiausi į TSKP CK Genera
paruošti planą, kaip b ū t ų timai, kaip praneša Reuterio. tas dėmesys į Šiaurės Korėjos
Tais pačiais metais gegužės linį Sekretorių leisti pabaigti
išmokama dar 520 mil. dol. agentūra, buvo daromi Pietų komunistus, kuriais, kaip jie
mėnesį kreipiausi į TSKP CK med. mokyklą. Iš Švietimo
suma a g e n t ū r o m s , k u r i o s Korėjoje. J ų elitinis antitero- sako, negalima pasitikėti nie
Generalinį Sekretorių M. ministerijos gavau pakartotiną
rūpinasi pasaulio sveikatos ir ristinis policijos vienetas 868 kada. Jie boikotuoja Olimpinius
Gorbačiovą, prašydama leisti neigiamą atsakymą.
panašiai praktikavosi metus
maisto problemomis.
baigti mokyklą. Atsakymas
žaidimus ir ilgą laiką yra
1987 m. rudenį bandžiau stoti
— New York Times ir CBS laiko. Dabar jie yra pasiruošę žinomi terorizmo veiksmais
buvo neigiamas.
į Šiaulių med. mokyklą.
televizijos tyrinėjimų duome tikrai apsaugoti vasaros olim prieš savo brolius pietuose.
1986.04.04. nuvažiavau į Stojamųjų egzaminių laikyti
nimis, viceprezidentas Bushas pinius žaidimus nuo terorizmo
Aukštojo ir spec. viduriniojo negalėjau, nes tuo laiku gulėjau
Šiuo metu visi dalyvaujančių
moka geriau parinkti diskutuo pavojaus.
mokslo ministeriją. Stonys liepė ligoninėj. Dokumentus nuve
valstybių atletai yra suvažiavę.
tinas principines temas šių
Pietų Korėjos ir kitų tautų ofi Jų yra daugiau kaip 13,000.
važiuoti į Kauno Prano Mažylio žiau po stojamųjų egzaminų
metų prezidentiniuose rinki cialūs pareigūnai rūpinasi tarp Dalyvauja šiais metais i r
med. mokyklą. 1986.04.05 nu rugpjūčio 24 d. { medicinos mo
muose. Jis esąs kompetentin- tautinėmis teroristų grupėmis, Sovietų Sąjunga. Krepšininkų
vykau ten. Mokyklos direktorės kyklą buvau priimta. Konkreti
gesnis vadovas negu gub. gal būt ir Šiaurės Korėjos ko sąstate yra ir lietuvių.
pavaduotojas Grigas sakė, jog stojamųjų egzaminų d a t a
Dukakis. Dukakis esąs atsilikęs munistų remiamom, kad nesu
šioje
mokykoje
mokytis nebuvo pasakyta. Spalio 5 d.
Olimpinius žaidimus bus
trukdytų olimpinių žaidimų,
užsienio politikos reikaluose.
negalėsiu ir patarė važiuoti į gavau studentės pažymėjimą,
galima stebėti televizijoje, nes
— Pietų Korėjos vyriausybė kurie prasidės šį šeštadienį.
kurią kitą med. mokyklą. taigi buvau traktuojama, kaip
NBC iš viso transliuos 175.5
pranešė, jog atidaro savo misi
1986.04.11 nuvykau į Utenos Šiaulių med. mokyklos stu
valandų. Atidarymo iškilmes
ją komunistinėje Vengrijoje. Iki
P a d e d a ir amerikiečiai
med. mokyklą. Mokyklos dentė. Grupėje gavau pareigas
bus transliuojamos šį penk
šiol
Pietų
Korėja
neturėjo
jokių
direktorė, sužinojusi visa apie rūpintis grupės ateistiniu auk
Minėtasis policijos vienetas tadienį, rugsėjo 16 d., 8 vai.
ryšių su komunistinio bloko
mane, tik stebėjosi, kaip aš dar lėjimu. Lapkričio 30 d. įvykus
yra tik viena dalis saugumo iš vak., Chicagos laiku 7 vai. vak.,
valstybėmis.
galiu dirbti vaikų darželyje, ir grupės susirinkimui,nuo šių
100,000 policijos ir karinio per o Olimpinių žaidynių uždarymo
—
J
a
m
a
i
k
o
s
min.
pirm.
Edmokytis nepriėmė. Liepė kreip pareigų atsisakiau, motyvuo
sonalo, kurie saugos olimpinius iškilmės bus spalio 2 d., kurios
ward
Seaga
pranešė,
jog
praūžęs
tis į Kauno Prano Mažylio med. dama, jog esu tikinti.
pastatus ir visus įrengimus. Bet prasidės 8 vai. vak., o Chicagos
Pietų Korėjos specialaus būrio vyrai prieš terorizmą atlieka pratimus, kad
uraganas paliko 500,000 žmo
mokyklą.
būtų gerai pasiruošė apsaugoti pasaulio atletus olimpinių žaidimų metu.
Pietų Korėja saugos taip pat ir laiku 7 vai. vak.
(Bus
daugiau)
nių
be
pastogės
ir
tai
yra
maž
Tais pačiais metais dar kartą
savo aerouostus ir laivus aplink
daug 300 mil. dol. nuostolių. Šis
visą valstybę. Saugumo pajė
Gilberto vardu p a v a d i n t a s
goms padės ir amerikiečių ka Kandidatai Chicagoje
uraganas yra vienas iš stip
riai, įskaitant ir du lėktuvne
riausių. Šiuo metu jis artėja prie
Chicago. — Antradienį čia
šius.
lankėsi abu prezidentiniai
Maskva. — Sovietų vadas M. kainos privačiose krautuvėse, Kubos ir Meksikos 175 mylių
Bostonas.
— Praėjusį strateginio apsigynimo prog
Žvalgybos ir daugelio valsty kandidatai.
greičiu,
sunaikindamas
elektros
Gorbačiovas
vėl
pasirodė
viešai,
kurios
pagal
jo
paskelbtą
pro
savaitgalį čia buvo susitikę pas ramą, kurią pradėjo prez.
bių saugumas per visą žemės
Viceprez. G. Bushas kalbėjo
gub. Dukakį Demokratų parti Reaganas. Seminare dalyvavo ir tik šį kartą Sibire, Krasnojarsko gramą atsidarė. Į tai jis atsakė, įrengimus ir nutraukdamas rutulį dalinsis informacijomis,
klube,
ypač
jos atstovai ir aiškino prezi sen. Sam Nunn, kuris po to su srityje, ir jo susitikimas su gy kad reikia daugiau atidaryti telefonus. Jei pasieks Amerikos jei tik pastebės ką nors įtartino, egzekutyvų
krantus,
gal
bus
jau
susilpnėjęs.
pabrėždamas
Amerikos
ekono
ventojais
buvo
perduotas
per
tokių krautuvių ir restoranų,
dentiniam partijos kandidatui kviestoje spaudos konferencijo
— Švedijos vyriausybė pra kad tik teroristai nepasiektų minius klausimus. Jis pasisakė
tautinio saugumo ir apsigynimo je stovėjo šalia Dukakio ir sau televiziją. Gyventojai jam pri tada bus kompeticija ir kainos
nešė, jog surado, kad Švedijos Seoulo, kaip k a d atsitiko f'udijuojąs atlyginimų pakėli
reikalus. Tai buvo seminaras, gojo, kad jis neprasilenktų su ką kaišiojo, kad trūksta maisto ir mažesnės.
ambasadoje Maskvoje yra įreng žudymai Miunchene. Ypač stip mą ir reikalą pratęsti Reagano
kurį turėjo išklausyti demokra tik buvusio seminaro dvasia. gyvenamųjų patalpų.
ti elektroniniai klausymo apa ri kontrolė yra Azijos aerouos- ekonominę politiką, atnešusią
„Eikite į mūsų krautuves,
Sugrįžo iš atostogų
tų k a n d i d a t a s . J i s ir 11 Dalyvavo Atstovų
rūmų
ratai ir kitokie perdavimo sig
kraštui geresnį gyvenimą. Nau
senatorių i r kongresmenų, ginkluotų pajėgų pirm. Les Michailai Sergejevičiau, ten
Paskutinį kartą Gorbačiovas nalai. Švedija pareiškė labai
ji
darbai ir naujos prekybos bus
nėra
nieko!",
šaukė
moteris,
kai
į s k a i t a n t i r abiejų rūmų Aspin ir kongr. Louis Stokes,
Sovietai
leidžia
vysk.
viešai
buvo
matomas,
kai
jis
griežtą
protestą
Sovietų
Sąjun
jo administracijos vienas pa
žvalgybos ir ginkluotų pajėgų Žvalgybos komiteto pirm. Be to, Gorbačiovas sustojo pakelyje liepos 30 d. susitiko su Vo
gos
vyriausybei
ir
pareikalavo,
grindinių tikslų. Jis taip pat
Steponavičiui
vykti
į
važiuodamas
iš
aerouosto
į
komitetų pirmininkus, dalyva senatoriai John Glenn, Albert
kietijos
Užsienio
reikalų
mikad
tai
nedelsiant
būtų
nu
pasisakė už peržiūrėjimą
vo seminare. Paskutinėmis Gore, Carl Levin, John Kerry ir Krasnojarsko miestą. Vienas nisteriu Hans-Dietrich GenVatikaną
auklėjimo sistemos. Žemės ūkio
savaitėmis gub. Dukakis mai- kongresmenai Nicholas Mav- vyras jam kalbėjo: „Eilės visur! scher. Kur jis iki šiol buvo, traukta.
K
a
u
n
a
s
.
—
Sovietų
Sąjunga
—
J
o
h
a
n
n
e
s
b
u
r
g
e
Amerikos
gaminiai turi pasiekti i r
Mėsai,
dešroms
ir
visur
kitur!".
šydavosi savo kalbose užsienio roules, John Spratt, John Murnežinoma,
bet
diplomatai
sako,
leido
Lietuvos
vyskupui,
konsulatas
daugiau
kaip
metus
užsienio rinkas. 18 mil. naujų
Iš žmonių šauksmų neatrodė,
politikos klausimuose. Ypač jam tha ir Norman Dicks.
kad
jiems
buvo
pasakyta,
jog
kuriam
vyriausybė
dešimt
darbų galima nesunkiai įgyven
pakenkė jo kalbos apie nebūtiną
„Aš tikiu, kad gub. Dukakis kad tai būtų priekaištai Gorba Kremliaus viešpats atostogauja. slėpė tris Pietų Afrikos už
mečiais
buvo
uždraudusi
eiti
draustojo
Demokratinio
Jungti
dinti. Bushas taip pat susitiko
čiovui
asmeniškai,
bet
tuo
gy
pagarbą Amerikos vėliavai.
supranta mūsų karinių jėgų
Paprastai,
kai
Gorbačiovas
su
vyskupiškas
pareigas,
pirmą
nio
fronto
narius,
kurie
protes
su 40 etninių grupių vadais ir
Po to seminaro pasikeitė reikalingumą. Aš manau, kad ventojai norėjo atkreipti jo dė grįžta iš atostogų, jis pasirodo
kartą
nuvykti
į
Vatikaną,
juos išklausęs, aiškiai pasakė
Dukakio vieši pareiškimai: jau jis dabar turi žinių,ir galvoju, mesį ir parodyti savo nepasi viešai žmonių tarpe. Tokiais tavo prieš naują konstituciją,
praneša
Lietuvos
kardinolas
kuri
suteikia
teisę,
kad
į
par
padėsiąs jų reikaluose daugiau,
tenkinimą,
kad
jo
programa
yra
jis pasisakė už stiprią NATO kad jis supranta kaip padaryti,
atvejais
būna
jo
pasakomos
ir
il
Vincentas
Sladkevičius.
lamentą
būtų
renkami
azijatai
negu kad tai buvo daroma pra
sąjungą ir už konvencionalinių kad mūsų tauta būtų stipri", trukdoma ir ekonominiai persi gesnės kalbos. Kai jo nebuvo
Vyskupas
Julijonas
Stepo
ir
įvairių
rasių
žmonės.
Jie
buvo
eityje.
tvarkymai
negaliuoja.
pajėgų stiprinimą. Pradėjo kalbėjo po seminaro sen. Sam
Kremliuje, tai Ligačiovas, jo pa pabėgę iš kalėjimo.
navičius,
kuriam
dabar
76
m.
Gub. M. Dukakis kalbėjo Wespalankiau kalbėti ir apie Nunn.
vaduotojas, viešai kritikavo jo
— Lenkijos komunistų ir amžiaus, gali susitikti su tin viešbutyje. Čia jis Užsienio
Žmonės netiki jo pažadui
užsienio ir vidaus politiką ir Solidarumo vadų pasitarimai iš popiežiumi Jonu Pauliumi II reikalų tarybos suruoštoje
Visa tai buvo perduota žinių taikingą koegzistenciją su iro. Vyriausybės atstovas Jerzy kada nors spalio mėnesį Vati konferencijoje lietė užsienio
metu televizijoje ir tuo paro Vakarais.
Urban pareiškė, jog Solidaru kane, pasakė kardinolas Slad klausimus iš paruošto teksto.
dyta, kad sovietų vadas tikrai
mas reikalauja negalimų daly kevičius, duodamas savo inter- Jis pasisakė galėsiąs geriau
VVashingtonas. — Spauda 240,000 dol. ir gavo algą rūpinasi žmonių gerove. „Aš
kų: legalizuoti Solidarumo veik view Italijos ANSA žinių šnekėtis su Gorbačiovu, negu jo
rašo, kad pastorius Jesse 192,000 iš Personalities In suprantu jūsų norus ir žinau
Protingas įsakymas lą ir leisti pliuralizmą. Komu agentūrai rugsėjo 6 d. Tai būtų oponentas Bushas. „Sekantis
Jacksonas, kuris sako kalbas ternational, Inc., agentūros, apie ką jūs kalbate", sakė
nistų partija yra vienintelė pirmasis vysk. Steponavičiaus prezidentas turi būti su
Varšuva. — Užsienio spaudos teisėta liaudies valia, pasakė jis. vizitas
apie vargšus ir bedarbius, yra kurią jis įsteigė surasti kal Gorbačiovas. Jis pripažino, jog
Vatikane,
kuris, Gorbačiovu griežtas, realistas ir
turtingesnis už sen. Paul Simon bėtojams ir gospel daininin Sibiras daugiau kenčia, negu agentūros praneša, kad Lenki
— Izraelis izoliavo Vakarų manoma, jog galįs būti slapta privalo mokėti daryti teisingą
ir sen. Albert Gore, bet gub. kams. Pranešime yra pažymėta, kiti regionai, kadangi Maskva jos valstybės taryba paskuti Kranto Kalkilijos miestelį, sis kardinolas, kaip kad yra sprendimą ir pasisakyti už
Michael Dukakis yra turtinges kad jis gavo 18,750 dol. iš Na išleidžia bilijonus rublių mil niame savo posėdyje, pirminin kuriame gyvena 50,000 žmonių, pareiškęs šis popiežius savo pir stiprią gynybą". „Prez. Rea
nis ir už juos. Pagal jų praneši tional Rainbow koalicijos, po žiniškiems industriniams pro kaujant generolui Jaruzelskiui, ir suėmė 190 palestiniečių. J a u mojoje konsistorijoje. Tą žinią ganas supranta sovietų pavojų,
mus, Jacksonas yra tur būt litinės organizacijos, kurią jis jektams, o čia trūksta butų, paskelbė įsaką, kuriuo yra Izraelitai yra nušovę daugiau vis tebekartoja žinių agentūros. suprantu ir aš".
milijonierius, nors aiškiai įsteigė Washingtone. Jo in maisto, vaikų darželių ir kitų išlaisvinami 95 jaunuoliai kaip 200 palestiniečių.
Nuo 1950 metų jis negali eiti
dalykų.
„Tai
neteisinga,
mes
tu
įkalinti
dėl
atsisakymo
sąžinės
nežinomos jo pajamos.
vestavimai gali b ū t i apie
— Washingtone Vaistų admi vyskupiškųjų pareigų ir yra
Gub. Dukakis gauna 110,000 550,000 dol. Daugiausia akcijų rime t a i p a t a i s y t i " , sakė sumetimais atlikti privalomą nistracijos atstovas Francis ištremtas į Žagarę.
KALENDORIUS
dol. už gubernatoriaus pareigas turi Intercity Broadcasttng kor Gorbačiovas. Į tai atsiliepė iš karine tarnybą. Oficialioji lenkų Young pareiškė, jog reikia le
minios:
„To
niekada
neįvyks!"
žinių
agentūra,
pranešdama
ir turįs akcijų nuo 570,000 iki poracijoje, kuri turi 7 radijo
Rugsėjo 15 d.: Nikodemas,
valstybės
tarybos galizuoti marijuanos vartojimą
1.6 mil. dol. Jo dividendai pra stotis. Čia jų vertė yra 250,000 Prieš tai, kai Sovietų Sąjungos apie
—
Bonoje
Vokietijos
vy
Melitina, Nautinga, Eugenija,
kaip vaistą. Jis 16 metų tyrė
ėjusiais metais buvo n u o dol. I šias sumas neįeina namas oficialus vyriausybės pareigū paskelbtą įsaką, pažymi, kad marijuanos veikimą ir surado, riausybe pranešė norinti įvesti Rolandas. Rimgailė. Vismantas.
210,000 dol. iki 515,000 dol. Jis Chicagoje, kurį jis 1970 m. pirko nas lankydavo provincijos vie tarp įkalintų jaunuolių, aštuoni kad marijuana padeda sklerozės 10% mokesčius gaunamoms
Rugsėjo 16 d.: Kornelijus,
ir jo žmona yra tresto patikėti už 49,500 dol.. Už PUSH organi toves, jam būdavo rodoma nau buvo atsisakė atlikti karinę gydymui ir yra naudinga vėžio palūkanoms. Vokiečiai pradėjo
Kiprijonas, Liucija, Normante,
niai, kurio vertė esanti daugiau zacijos prezidento pareigas jis jai nudažyti namai ir pilnos len prievolę moraliniais sumeti ligos terapijoje. Bet jis atmeta išimti pinigus iš banku ir in Rimgaudas, Eufemįja, Liudmi
gaudavo 63,000 dol. 1986 m. iš tynos prekių, kurias išdėsty- mais, o likusieji 86 dėl politinių
negu 400,000 dol.
la, Kamilė, Jogintė.
davo tik tam kartui jam paro įsitikinimų. Maždaug prieš pasiūlymą marijuana naudoti vestuoti užsienyje.
šių pareigų pasitraukė.
dyti. Bet šį kartą to nebuvo savaitę Lenkijos Seimas priėmė kaip „laisvalaikio džiaugsmą".
— Maskva pranešė, jog Kabu
Chicagiečio uždarbiai
ORAS CHICAGOJE
—
Maskvoje
„Pravda"
rašo,
rodoma.
įstatymą, pagal kurį sąžinės
le, Afganistano sostinėje,
— Anglija įsakė išvykti
Jacksonas rinkimų komitetui Kubos ambasadoriui ir trečia
Saulė teka 6:29. leidžiasi 7:02.
Vėliau Gorbačiovas sustojo ir sumetimais kariuomenėje tar jog sovietų fabrikų darbininkai gatvėje sprogo bomba, užmušpranešė, kad jis praėjusiais jam sekretoriui, kuris šovė į kitoje vietoje. Ten žmonės jam nauti atsisakantys jaunuoliai praėjusiais metais praleido be dama 10 žmonių ir sužeisdama
Temperatūra dieną 76 1., nak
metais už kalbas uždirbo apie kitą diplomatą.
veik 25 milijonus darbo dienų. apie 40 asmenų.
tį 57 1.
sakė, jog yra per daug aukštos galės atlikti civilinę tarnybą.

Pareiškimai ir protestai

Demokratų savaitgalio seminaras

Kandidatų pajamos

Gorbačiovas Sibire

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 15 d.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS-161000)

DEŠIMTMETIS BE
VLADO SELENIO

A. a. Vladas Selenis
Beveik dvejus metus su
vidurių vėžiu visom įmanomom
medicininėm priemonėm ko
vojęs, nevilčiai iki paskutinių
dienų nepasidavęs, Vladas Sele
nis užgeso 1978 metų rugsėjo 20
d. paryčiu apie trečią valandą.
Tai buvo skaudi valanda ne tik
jo šeimai, bet ir daugeliui lietu
vių visoj Amerikoj, o ypač
Detroito apylinkėj. Detroitiečiai
jo netekimą tebejunta ir po šiai
dienai, ypač į rankas imdami
„Draugo" ketvirtadienių laidas.
O „visa Amerika" veikiausiai
jau bus primiršusi... Ne tiek
pamiršusi, kiek mums brangaus
velionio vardą supainiojusi su
kitais mirusiųjų vardais,
nebetikra, kuriuos nuopelnus
kuriam priskirti. Šiuo trumpu
rašiniu noriu bent dalį
dešimtmečio dulkių nupūtęs
priminti, ko vertas buvo vi
suomenininkas ir ypač žurnalis
tas Vladas Selenis.
Jis gimė 1913 metais balan
džio 1 d., Maskvoje, kur žemai
tis tėvas buvo gavęs policinin
ko darbą. Į nepr. Lietuvą grįžo
1922 m. ir apsigyveno tėvo
tėviškėje Skuode. Mokėsi
Kretingos ir Klaipėdos Vytauto
Didžiojo gimnazijose, Miun
chene, Vokietijoje, studijavo
ekonomiją, Michigane, Ameri
koj, baigė atskaitomybės moks
lus (LaSalle Extension aukšt. mloj), studijavo biznio adminis
traciją (Universtity of Michigan). Dar dėl viso ko Augsburge
baigė ir dantų technikų mokyk
lą. Dirbo Lietuvoj keliose mo
kesčių inspekcijos įstaigose, o
Lietuvą
paliekant
buvo
Kretingos apskr. pramonės
įmonių direktorius. Amerikoje
— nekilnojamo turto pardavėjas,
vėliau prekybininkas, galiau
siai iki pasitraukimo pensijon
motelio savininkas. Tokia
sutraukta duoną pelnančio
žmogaus biografija.
Jaunystėje — iškilus sporti
ninkas. Futbolistas, krepši
ninkas, tautinių šokiu instruk
torius ir pirmaeilis šokėjas,
1938 m. su reprezentacine gru
pe dalyvavęs Čekoslovakijos
„Sakalų" sąskrydy Prahoje.
Nuo 15-kos amžiaus metu iki
mirties, tad ištisą 50-metį —
rašto žmogus, laikraštininkas.
Rašinėti pradėjęs gimnazijos
suole 1928 metais, paskutines
mašinėlės raides išspaudė maž
daug mėnesį prieš mirti. 1978
m. vasarą. Kur Lietuvoj ir
Amerikoj jo bendradarbiauta,
esu paskelbęs šiame dienrašty
nekrologe 1978.X.17. Turiu
priminti, jog Amerikoj gyven
damas ilgiausiai ir pastoviau
siai rašinėjo ..Draugui". Visi
sutiks, kad Vladas Selenis buvo
pagrindinis tuomet tebežydin
čio, šakota veikla klestinčio
Detroito lietuvių telkinio žinių
rinkėjas, grupuotojas ir šiam
dienraščiui teikėjas. Jo žinios
būdavo tiksliausios ir patiki
miausios, jo rašiniai objektyvūs
ir įdomūs. O kas klausydavo
„Lietuviškų melodijų" radijo
transliacijų, jo žinias išgirsdavo
net diena ar dviem anksčiau,

nes, originalus siųsdamas
„Draugui", radijo transliacijų
vadovams atiduodavo kopiją.
Kaip visuomenininkas gilius
pėdsakus paliko Balfo veikloj
(daug metų įvairiose pareigose,
iki garbingiausio direktorių
tarybos posto), Lietuvių Bend
ruomenėj (dažnas valdybų na
rys, Detroito apyl. pirmininkas),
ALB Radijo klubo valdyboj, LF
Detroito vajaus komitete. Ir vėl
svarbiausia: Lietuvių Žurnalis
tų sąjungos (LŽS) Detroito sky
riaus valdybų narys, vėliau pir
mininkas, o 1967-1973 metais,
tad dvi trimetes kadencijas, LŽS
centro v-bos narys-iždininkas.
Būdamas Detroito LŽS skyr.
pirmininku, rengdavo tokias
spalvingas, su gerais kalbėtojais
žurnalistines popietes, kad
kokias tik patalpas beišnuomavus, nesutalpindavo visų
dalyvauti norinčiųjų. Daug
dėmesio skirdavo jaunimo
veiklai, su meile aprašinėdamas
ir kitaip remdamas visas jų
organizacijas, sambūrius.
Tai tik keletas glaustai pri
mintų jo veiklos bruožų.
Dešimtmetis... Sakoma, kad
per anksti miršta gerieji, nau
dingieji. Per anksti netekom ir
Vlado. Tokio atletiško, greito,
linksmo žemaičio, briliantinio
„Žemaičių stiprybės" ir kitų
Butkų Juzės kūrinių interpre
tatoriaus. Malonaus kolegos ir
draugo. Rūpestingo Bronės vyro
ir Roberto tėvo. Šį pavasarį jis
būtų šventęs deimantinio am
žiaus sukaktį. Jo bendraamžiai
ir žymiai vyresni tebesidžiaugia
pensininkų gyvenimu Detroite,
Chicagoj ir Floridoj, bet Vladui
po įtempto darbo metų buvo
likusi tik liga ir mirtis.
Tikiuosi, kad Detroite likę
kolegos ir draugai Vladą pagar
biai prisimins.
Alfonsas N a k a s
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Detroito „ Š v y t u r i o " j ū r ų š a u l i ų kuopos moterų vadove O n u t ė S e l e n i e n ė ir jos t a l k i n i n k ė s . I š k.:
Stefanija T e l y č ė n i e n ė , Sofija S i r u t i e n ė , O n u t ė S e l e n i e n ė , O n u t ė A b a r i e n ė , M a r i j a Ž e l v i e n ė , G r a 
ce V a l i u k ė n i e n ė ir Salomėja M a c i o n i e n ė . T r ū k s t a Liudos M a c i o n i e n ė s .
„ _ . ..
M
Nuotr. B. T e l y c e n o

VASAROS SEZONO
UŽDARYMO GEGUŽINĖ
PILĖNUOSE
Rugsėjo 4 d. rytas buvo ap
siniaukęs ir 11:00 vai. Detroite
pradėjo lyti. Po 10:30 vai. r.
pamaldų Šv. Antano bažnyčioje,
nors ir lyjant, išvažiavome į
„Pilėnus". Nuvažiavus pusę
kelio, lietus liovėsi. Nudžiugę
dėl to važiavome toliau. Tačiau
tas džiaugsmas buvo neilgas.
Netoli Manchesterio miestelio
užslinko didelis juodas debesys
ir lietus pradėjo pilti, kaip iš
kibiro, kad net teko pasukti į
šoną ir laukti kol praeis lietus.
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos
stovyklą „Pilėnai" pasiekėme
maždaug 1:00 vai. p.p. Čia buvo
jau pragiedrėję, dvelkė malonus
švarus oras, o „Pilėnai" lie
taus išprausti gražiai atrodė.
Saulutė šypsojosi danguje ir iš
to buvo galima spręsti, kad šian
dien daugiau nebelis. Plevėsavo

JAV-ių ir Lietuvos vėliavos, o
stovyklos aikštėje jau anksčiau
atvažiavusiųjų automobiliai.
Mums atvykus automobilis po
automobilio slinko pro stovyk
los Gedimino stulpais papuoštus
vartus ir stovyklos aikštė
prisipildė mašinomis.
Sesės ir broliai šauliai jau nuo
vakar dienos čia dirbo ir šiai
gegužinei buvo gerai pasiruošę.
Dirbantieji dėkingi Matui
Baukiui, nes jo bulvėms
tarkuoti ir tarkėms spausti
mašina daug pagelbėjo jų pa
stangose.
Moterų vadovės Onutės Selenienės vadovaujamos šaulės:
Grace Valiukėnienė. Salomėja
Grigaitienė, Sofija Sirutienė,
Stefanija Telyčėnienė, Liuda
Macionienė ir-Barbara Elkins
visus atvykusius nuoširdžiai
priėmė ir skaniai pavaišino. An
t a n a s V a i t i e k u s ir Balys
Telyčėnas turėjo užtektinai
šaltų gėrimų ir visi galėjo

pasinaudoti jų patarnavimu.
Juozas Kinčius visus aprūpino
bilietukais maistui. Albinas
Grigaitis, Teresė Tupčinskaitė
ir Tina pravedė dovanų paskirs
tymą. Išdalinta daugiau negu
20 įvairių dovanų. Viena do
vana teko ir rašančiam šį re
portažą.
„Švyturio" j . šaulių kuopos
pirmininkas Bronius Valiukė
nas padėkojo moterų vadovei
Onutei Šelenienei ir jos talki
ninkėms už maisto paruošimą ir
svečių aptarnavimą, taip pat
buvo t a r t a s žodis ir padėkota
visiems už įteiktas dovanas ir
au'kas . , P i l ė n ų " stovyklos
išlaikymui, o svečiams už gausų
atsilankymą.
Išdalinus dovanas, svečiai
susėdę prie stalų vaišinosi, šne
kučiavosi, klausėsi muzikos ir
kai k u r i e šoko. Albinas
Būgnelis ir Antanas Grigaris į
gegužinę atvyko su ,,van'u" ir
iš jo skambėjo iš kasečių per
duodama muzika. „Pilėnuose"
pastatyto žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklo mecenato
Klemenso Urbšaičio atvykusi iš
ok. Lietuvos brolio dukra Rasa
Urbšaitytė griežė akordeonu ir
gražiai dainavo. Visi gegužinės
dalyviai žavėjosi jos muzika ir

PADĖKIM ATSTATYTI
KALTINĖNŲ BAŽNYČIĄ
JUOZAS KONČIUS
Kaip anksčiau „Drauge" jau
buvo rašyta, šių metų birželio 8
dienos anksti rytą užsidegė ir
gaisro buvo visiškai sunaikinta
prieš šimtmetį statyta iš
ąžuolinių rąstų, puiki ir gana
didelė gotinio stiliaus Kal
tinėnų bažnyčia. Kam yra tekę
važiuoti nuo Raseinių Žemaičių
plentu link Klaipėdos, tikriau
siai pastebėdavo Žemaitijos
kalvelių atšlaitėje, šimtamečių
klevų apsuptus ir virš jų aukš
tyn kylančius du a u k š t u s
bažnyčios bokštus. Iš jų sklis
davo į visas puses varpų skam
besys, kurio garsas pasiekdavo
kuo ne visą parapiją.
Šiandien iš bažnyčios jau
nieko nebeliko, o varpai — tik
sutirpęs metalo gabalas tarp
griuvėsių. Jei didingai bažnyčia
atrodė iš lauko, tai jos vidus dar
labiau didžiavosi savo stilingais
ir puošniais penkiais altoriais.
Didįjį puošė didžiulis šv. Jono
Krikštytojo paveikslas, kurio
vardu ir pati bažnyčia buvo pa
vadinta. Gaisro ugnis sunaikino
ne tik daug gražaus bažnytinio
meno. bet taip pat ir daugelį
nepakeičiamos istorinės vertės
turinčių dalykų.
Telšių vyskupas A. Vaičius,
atvykęs j Kaltinėnus tą pačią
dieną, ramino susirinkusius,
liūdinčius dėl įvykusios
nelaimės žmones, sakydamas,
kad bažnyčia bus vėl atstatyta
ir šį sykį ne medinė, bet iš plytų.
Žinoma, bažnyčia bus atstatyta,
bet ar ji prilygs savo didingumu

ir grožiu senajai, sunku dabar
pasakyti. Bažnyčia pastatyti ir
ją išpuošti tai nėra tas pat, kaip
atstatyti gyvenamąjį namą ar
kitą kurį pastatą. Kalbant su
žmonėmis čia, kai kas spėlioja,
kad Lietuvoje, kaip ir čia, dabar
jau yra pastatai draudimo pa
dengti, tad ir bažnyčią atstatyti
nebūsią labai sunku. Tačiau,
kaip teko sužinoti, bažnyčia ir
dar keletas kitų pastatų buvo
apdrausti tik trisdešimt tūks
tančių rublių suma. Atskaičius
nesudegusius pastatus, likusi
suma tikrai nebus didelė, Net ir
geresnį gyvenamą namą statant
atrodo, kad apie tiek ten kai
nuoja, o ką bekalbėti apie
bažnyčią.
Šių nelinksmų minčių paska
tinti mes ir ėmėmės iniciatyvos
kreiptis į lietuvių visuomenę,
prašydami, kad ir mažos aukos
dideliam tikslui. Galbūt, skai
tydami šias mintis vienas kitas
pagalvos — gaila, labai gaila,
bet ką padarysi, visaip būna, be
to, aš anaiptol ne kaltinėniškis,
dar ir ne žemaitis, tai ką čia
man galvą kvaršinti.
Tačiau, čia Amerikoje gyven
dami, mes jau esame apsipratę
su šalpos reikalais. Gal ir ne vi
siems, kurie prašo, bet auko
jame ne vien tik Balfui, bet kar
tas nuo karto pasiunčiame dole
rį kitą ir amerikiečių organiza
cijoms, kaip vienuolijoms, vaikų
prieglaudoms, veteranams ir
panašiom grupėms. Juo labiau
reikėtų prisiminti lietuviškiems
reikalams paramos ir talkos
prašančius, nedarydami skir
tumo ar tai SpmaiiHai ar iš ku-

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:304:00; šeštadieniais nedirba.

dainomis. Gegužinėje buvo ir
kitas atvykęs iš ok. Lietuvos
svečias — Stasys Masonis, kuris
svečiuojasi pas buvusią „Lie
tuvių Melodijų" valandėlės pra
nešėją Oną Valadkienę.
Šioje gegužinėje gimtadienius
šventė: Klemensas Urbšaitis,
Milda Grigarienė ir Lidija Mingėlienė. Ši gegužinė, jei ne
klystu, buvo t u r b ū t pats
geriausias švyturiečių renginys.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms
2434 W. 7 1 Street. Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 2 4 vai)
Pirm., antr. ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v.v
Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING
6449 S o . Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

Nors jau buvo netoli saulėly
džio, žmonės nenoriai skirstėsi
namo, tikėdamiesi, kad gal ir vėl
kas nors čia surengs gegužinę.
Ir kur rasi taip gerai, kaip
„Pilėnuose"?
A. Grinius
DR. UNAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA
2636 W. 71 st Street
Susitarimui: treč., ketv., šešt.
436-5566

Kab. t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab. t a i . 471-3300; rez. 442-8297

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie A v e . ,
Chicago. III. 60652
Pirm . antr . ketv. ir penkt.
pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W . 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

Kabineto t e l . — 582-0221

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
>r hemoroidų gydymas
5 5 4 0 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt. antr.. ketv ir penkt
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W 59th St . Chicago. IL
T e l . 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
T e l . 598-8101
Vai pagal susitarimą
T e l . kabineto ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč. šešt 12 iki 4 vai popiet

K a l t i n ė n ų bažnyčia prieš gaisrą.

Brooklyn, N. Y. 11207 (angliškai
Lithuanian Catholic Religious
Aid), pažymint, kad auka eina
Kaltinėnų bažnyčiai.
Pirmoji Kaltinėnų bažnyčia
buvo pastatyta, kaip ir keletas
kitų Žemaitijoje, Didžiojo Liet.
kunigaikščio Vytauto rūpesčiu.
Tad prisidėdami prie sudegusios
bažnyčios
atstatymo,
išlaikysime gyvą paminklą Vy
tautui Didžiajam, pagerbsime
Žemaičių rašytoją Dionyzą Poš
ką, kurio paminklas stovi Kalti
nėnų kapinėse, o taip pat
prisiminsime ir lietuvių lab
daros veikėją, ilgametį Balfo
pirmininką kan. dr. J. Končių,
kuris mokėsi ir baigė Kaltinėnų
pradžios mokyklą.

3 mėn.
$25.00
$25.00
$25.00

Cardiac Diagnosis. Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago. IL 60629
Tel. 436-7700

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski R d .
Valandos pagal susitarimą

rio kito Lietuvos kampelio bebū
tume. Aukų prašančių atsi
randa daug ir reikia manyti,
kad ateityje jų bus dar ir dau
giau. Tačiau pasiųsdami vieną
kitą dolerį kartas nuo karto,
savęs per daug nenuskriausime,
o bendram lietuviškam labui
galime sudaryti nemažą įnašą ir
palikti paminklą ateičiai.
Aukas Kaltinėnų bažnyčios
atstatymui prašome siųsti
šiems: Juozui Končiui, 1804
Belleview, Westchester, IL
60153. Taip pat galima siųsti
Sofijai Bražionienei, 4443 So.
Washtenaw, Chicago, IL 60632.
Aukas galima nukreipti ir tie
siogiai į Liet. Kat. religinę
šalpą, 341 Hiehland Blvd..

Vį metų
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

OR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

• M M M M H I

metams
$70.00
$70.00
$70.00
$40 00

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Mlchigan A v e . , Sulte 324 Ir
5 6 3 5 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
T a i . 565-2960 (veikia 24 vai.)
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W . 81 st Straat
Kabineto t a i . RE 7-1168;
R e z M . 385-4811
Dr. Tumesonlo kabinetą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W 71«t Straat
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penki 2-7

Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
'ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago. III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee A v e . , Elgin, III. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills. I t |
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Contact lenses'
2618 W . 71st St. — T e l . 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybe — Chirurgija
2454 West 71 st Streat
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai pirm . antr ketv ir penkt
3 iki 7 v v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W. 71 st. St., Chicago, III.
Tel.: 436-0100
11800 South*rest Highway
Palos Helghts, III. 6 0 4 6 3
(312) 361-0220
(312) 361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr. 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 776-2880, rez. 4 4 8 - 5 5 4 5 |

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer A v a . (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

J

Tėviškės vaizdas —

ISTORIJA BE KOŠTUVŲ

ŽMONIŲ
NUOTAIKOS
Grįžtantieji iš okupuotos Lie
tuvos pasakoja, kad jie negali
pažinti net tų vietų, kuriose
gimė ir užaugo, kuriose išvaikš
čiojo takus ir kelius. Bet jie visi
užmiršta, kad jau daugiau kaip
keturiasdešimt metų praėjo, jei
dabar lankosi pirmą kartą, o jau
daugelis metų prabėgo, jei jie
lankėsi ir anksčiau. Verta tik
pažiūrėti į aplinką, kurioje
ilgesnį laiką gyvenama, pama
tysim, kaip ta aplinka yra pasi
keitusi, kaip pasikeitė žmonės
ir jų sudėtis. Ypač šiame krašte
labai žymu — čia keičiasi ne tik
aplinka, bet ir gyventojai,
maišydamiesi rasiškai ir
morališkai.
Nenuostabu, kad visiškai yra
pasikeitusi okupuoto krašto
aplinka. Ten ją keitė nepla
ningai, žmones apsunkindami ir
daugelį net bausdami, okupan
tai ar jų pataikūnai. Jei ten
nuvyksta jaunesnieji, kurie
savyje turi tik pasakojimų ske
veldras, tai jie tų pasikeitimų
taip ir nemato. Jie mato, jei
gerai žiūri, tik laisvės stoką, tik
nuolatinę baimę, anksčiau tik
skurdų gyvenimą ir keliomis
dienomis lankymo apribojimą.
Nuvykę tokie, kurie šiek tiek
atsimena ir aplinką, jos visiškai
negali pažinti. Dar labiau jie ne
gali pažinti savo žmonių, kurie
prieš kurį laiką gyveno baimėje,
dabar demonstruoja viešai ir ne
junta, kad toms demonstra
cijoms vadovauja ne visuomet
pasitikėjimą turį žmonės.

-

ningas noras jų tarpe kelti nesu
tarimus, skelbiant netikras
žinias ir pelnantis iš kenčiančių
kraujo. Jį ne visi lieja dabar,
bet dalis jau seniai kenčia. J u k
nė vieno dar nepaleido iš kalėji
mo, nors ir vietiniai žino, kad jie
neteisingai ir neteisėtai nubaus
ti kalėjimais ir tremtimi. Palei
dimas kun. A. Svarinsko ir jo iš
trėmimas į Vokietiją dar nėra
laisvės įrodymas, kaip viena
kregždė dar nėra pavasario
ženklas. Apie a t s a r g u m ą
veikiant iš tolo reikia ne tik du
kartus, bet ir daugiau kartų pa
galvoti, jei norim tikrai padėti
ne kurstymais vienų prieš kitus.
Tiek demonstruojantieji, tiek
maldas skelbiantieji, tiek pro
cesijas darantieji nori tiktai
vieno, kad mes išeivijoje
nemanytume esą jų globėjai, o
tik tarpininkai, perduoda j ų
balsą ir jų norus. Informuoti
apie jų žygius, jų užsimojimus,
jei jie viešai paskelbti, apie jų
darbus tai išeivijos pareiga, t a i
jos vienintelis kovos būdas.

Pavyzdžiais būtų galima nuro
dyti, kaip gerų norų išeiviai pa
kenkė savo giminėms ar drau
gams. Šiuo atveju jie patys
informuoja laikraščiuose, per
ten nuvažiavusius ir iš
važiuojančius giminių lankyti.
Jų informacija tikrai j r a at
sargi, apgalvota, neliečianti per
sekiojamų asmenų, kad juos dar
labiau sektų ir persekiotų.
Geriau su žiniomis pavėluoti,
kai perankstyvas jų paskel
bimas dažnai eina ne jiems į
naudą, o tik į naudą tiems,
kurie Vakarų būdu ieško tik
sensacijų. Reikia atsiminti, kad
čia negalima gyventi sensaci
jomis, sensacijas skleisti ir
sensacijomis jiems padėti. Tik
tikra informacija, tik jau ten ži
nomi įvykiai padeda svetimie
siems ir išeivijai orientuotis be
pagelbėjimo priešui lengviau
susidoroti su įtariamaisiais a r
nepatikimaisiais, nors ir labai
drąsiais.

Okupuotoje Lietuvoje šiuo VYTAUTAS VOLERTAS
———_——^——
metu smerkia Stalino viešpa- '
t y s t ė s metodus n e t a u k š t i ne visi sutiko. Todėl 1903 antra
pareigūnai, išskyrus narius, jame partijos kongrese jis parei
kuriems šioje aplinkoje vertėtų kalavo, kad iš „Iskra" redakci
a t s i s t a t y d i n t i . Gorbačiovas jos šešių narių trys būtų
nesušaudytų, gal net nesiųstų pašalinti, jam nepalankiausi,
p r i e Černobilio a t s t a t y m o nors pagrindiniai partijos šulai.
darbų. Vis dėlto žymesnių Balsuojant laimėjo Leninas san
partiečdių kritika nesisieloja dėl tykiu 24:20. Čia kilo bolševikų
Lietuvos valstybės sužlugdymo. ir menševikų vardai, nors
Ji daugiausa apverkia savo par vėliau partijoje, kovojant už
tijos narių nelaimes, bendrais diktatūrą, Lenino grupė visada
bruožais minėdama ir visų būdavo mažesnė už kitas rusikrašto gyventojų naikinimą, ir jos socialistų grupes. Dabar
vis pabrėžia, k a d Stalinas Leninas pradėjo įvesdinti prie
paneigė Lenino kelią.
šams socialistams vardus, kaip
Ar jie iš tikrųjų žino, koks idiotas, supuvėlis, išsigimėlis,
buvo Leninas ir jo kelias?
išdavikas, atskala ir t.t. Taigi
Jie pažįsta tik komunizmo šie sovietų spaudoje populiarūs
nudildintus, išsijotus, iškoštus perlai yra Lenino sukurti.
faktus. Retas jų Vakarų
Po revoliucijos, kurioje daly
bibliotekose susipažino su istori vavo Rusijos socialistų visos
ja, kokia ji buvo. Čia mes pasi grupės, Leninas atsisakė bet
naudosime faktais be dildžių, be kokio bendradarbiavimo su
rėčių, be koštuvų. Jie y r a jomis ir su vadinamais „sovie
duoti A.B. Ulam knygoje „The tais". Bolševikų partija turėjo
Bolsheviks" (Macmillan, 1965). valdyti viena! „Mes juokiamės
iš grynosios demokratijos", rašė
Diktatūra
Leninas 1921 m.
Leninas įvedė diktatūrą par
tijoje ir partijos diktatūrą impe
rijoje. Jis perdavė savo pareigas
Stalinui, kuris šiandien kaltina
mas nepaprastu žiaurumu par
tijoje ir imperijoje.
J a u 1902, gyvendamas Lon
done,
Leninas
paskelbė
pamfletą „Kas darytina". Jame
rusų socialistų partijai davė
aiškius ir suprantamus nuro
dymus: visai partijai vadovau
ja pabėgėliai — emigrantai
Europoje su juo priešakyje, o
pačioje Rusijoje
partijos
padaliniai yra tik emigrantų
atstovybės, partija tvarkosi dik
tatūriniais pagrindais, valdžios
siekiama revoliucijos keliu, par
tijoje dirba tik profesionalai
revoliucionieriai (pilnu laiku ir
apmokami).
Pats Leninas, davęs šį dikta
tūros planą, pragyveno iš hono
rarų už rašinius ir gavo algą už
darbą „Iskra" (Rusų socialistų
partijos oficialus laikraštis)
redakcijoje. Šie pinigai ateidavo
iš rusų emigrantų ir iš Rusijoje
esančių socialistų aukų. Be to,
jį rėmė motina, sesuo, svainis,
sugebėdami iš Rusijos pinigus
persiųsti į Europą. Rėmė ir kai
kurie caru nepatenkinti turtin
gieji, net M. Gorkis ir L. Tolsto
jus. Vėliau, siekdamas partijos
darbui daugiau pajamų, paska
tino Rusijoje vykdyti „nusavi
nimus". Tai buvo turtingesnių
gyventojų ir bankų apiplėšimai.
Su Lenino pasiskelbta dikta
t ū r a Rusijos socialistų partijoje

Čeką

Su partijos diktatūra vals
tybėje Leninas tuojau įkūrė ir
KGB pradininkę, slaptąją par
tijos policiją Čeką (1917.XII.7),
vadovaujamą lenko Dzeržins
kio. (Vėliau jos galva buvo ir lat
vis Peters). Tolerancija prie
šingoms mintims ir sąžinės
laisvės liuksusas buvo pa
smerkti partijoje ir visoje Rusi
joje. Čeką turėjo saugoti nuo šių
nuodėmių. Jau 1907 Leninas
i š s i r e i š k ė , kad t i e , kurie
pasisakys prieš revoliuciją, bus
pastatyti prie sienos ir sušau
dyti. Revoliucijos metu priža
dėjęs taiką, duoną ir konsti
tucinį seimą, leido rinkimus.
Juose bolševikai gavo mažiau
kaip ketvirtį balsų. 1919.1.5 su
važiavo vieną vienintelį kartą
Rusijos istorijoje iki šios dienos
laisvai išrinkti atstovai. Jie
gavo įsr jimą: jei pasisakysite
prieš
oolševikus,
būsite
sušaudyti. Bijodami, kad šio
įspėjimo gali nepaklausyti,
s e k a n t į rytą suvažiavimą
išvaikė. Be to, savo režimą,
kurio viršūnėje 1918 buvo apstu
žydų, lenkų ir latvių, saugo
damas, kalbose Leninas su pasi
didžiavimu dažnai tardavo:
„Mūsų puiki Čeką", „Mūsų nar
sioji Čeką". Sprendžiant net
menkas administracines pro
blemas, Leninas patardavo:
„Sušaudykite", „Pagąsdinkite
sušaudymu". Kartą, jam kal
b a n t telefonu su S t a l i n u ,

Nuvažiavusieji iš čia tuojau
pajunta, kad laikas yra įspaudęs
žymes svetur gyvenantiems,
laikas pažymėjo ir okupacijos
naštą nešusiems. Nors jaunes
nieji nejaučia okupacinės val
džios taip aštriai, nes jie mažiau
bijo net svo tiesioginių virši
ninkų, bet jie jaučia, kad gyvena
ne savo laisvuose namuose, kad
jie rūpinasi ne savo ateitimi ir
savo šeima, savo vaikus rengia
ne sau ar net patiems vaikams.
Svetima ranka jaučiama jų
gyvenimuose, jų elgesyje, jų san
tykiuose su žmonėmis, ypač su
giminėmis, atvykusiais iš
Amerikos ar kitų emigracinių
Išeivijos informacija, sklei
kraštų.
džiama iš New Yorko lietuvių
informacijos centro, yra patiki
miausia, nors ir ja ne visuomet
tenykščiuose
įvykiuose daly
Dabar padėtis yra šiek tiek
vaujantieji
patenkinti.
Gal t a
pasikeitusi, bet nėra pasikeitusi
aplinka, kurioje
gyvena informacija kartais per greita,
svetimųjų įtakoje išaugę jauni gal kartais per aštri ir per
ar net jau suaugesni žmonės. asmeniška, bet ji duoda žinias
Išeivijai iš tolo žiūrint, atrodo vis dėlto patikrintas arba patys
tik reikia sveikinti jaunųjų ir prideda savo abejones. Nereikia
vidurinės kartos drąsą, pasi kitos informacijos mūsų sąly
ryžimą, viešus pasirodymus, gose organizuoti, bet būtina pa
patriotinių jausmų ir simbolių gelbėti tiems žmonėms, kurie
HERMAN MELVILLE
gynimą. Padėti jie neprašo. To pasiaukoję dirba daugelį metų,
išeivija ir negali Bet jie nori, kurie turi kontaktus su agentū
ROMANAS
kad jų žygiai, jų ryžtas ir ypač romis ir tarptautiniais agentais,
Išvertė P. GauČys
jų demonstracijos būtų žinomos skleidžiančiais žinias, kurios
bent dalinai yra patikimos.
pasaulyje.
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Laisvasis pasaulis dažnai
— Be šitos nepaklusnumo nuodėmės Joną savo
Tačiau būtina informacijos
pakalba išeivijos atstovams la centro žiniomis pasinaudoti tau viduje šaiposi iš Dievo ir mėgina pabėgti nuo jo. Jis
bai palankiai, bet tenori žinoti, tiniuose susibūrimuose, reikia galvoja, kad laivas, žmogaus rankomis padarytas, gali
kad yra viena didelė ir galinga jas komentuoti ir perduoti jį nugabenti į šalį, kur Dievas neviešpatauja ir kur val
Sovietų Sąjunga, kurią sudaro spaudos puslapiuose taip, kaip do vien žemiški valdovai. Jis slampinėja po Jappos mo
kelios respublikos. Net sunku galima. Tai yra ryšys su paverg lus ieškodamas laivo, kuris plauktų į Taršą. Šitoje eilu
įtikinti, kad daugelis tų res ta tauta, tai yra kartu ir jiems tėje gal glūdi paslėpta prasmė, nes, kaip visi sako, čia
publikų tokiomis padarytos tik pagalba, nes reikia iš anksto tegali būti turimas galvoje miestas dabar vadinamas
prievartos keliu. Mūsų broliai iš žinoti, kad ten veikia gerieji ir Cadix, ir tokia yra mokslininkų nuomone. Bet ar
anapus ir nori, kad pasaulis prisitaikę patriotai.
žinote, bičiuliai, kur yra tasai Cadix? Cadixas yra Ispa
žinotų ir suprastų skirtingumą
Nenorime nuvertinti niekieno nijoje, taip toli nuo Joppos, kiek Joną anais senais
tarp respublikų ir „respublikų", pagalbos savo pavergtai tautai laikais galėjo nutolti nuo jos, kai Atlantas tebebuvo
kurios tokiais vardais vadi ar tautiečiams, ypač šiuo metu, nežinoma jūra. Joppa, dabartinė Jaffa, guli tolimiau
namos, kad kitus būtų lengviau kai jie parodo pavergėjui savo siam Viduržemio jūros krante, Sirijos krante, o Tar
apgauti.
valią. Taip pat turime būtinai šąs ar Cadixas yra nutolęs daugiau kaip už dviejų tūks
Išeivijos neapgalvotas užsimo priminti mūsų brolių prašymą tančių mylių į Vakarus nuo ten, už Gibraltaro sąsiau
j i m a s tuojau rinkti aukas iš ten, kad mes nenorėtume rio. Tad ar nematote, bičiuliai, kad Joną mėgino nutolti
vėliavoms įsigyti, demonstra pamokyti, bet tik būti j ų nuo Dievo žemės?
Niekingasis! Pažiūrėkite į tą niekšingą ir paniekos
cijoms naudingiau surengti yra tarpininkai.
vertą
žmogų! Pažiūrėkite į jo užmaukšlintą kepurę,
tik jų išdavimas, tik nesąmo
A. D.
slepiančią nusikalstamą žvilgsnį, besistengiantį
pasislėpti nuo Dievo. Pažiūrėkite, kaip jis slampinėja
palei laivus, kaip niekšingas vagis, mėginąs jūrą
Tyrasis Dievas atsiskleidžia palikti tarp savęs ir tų, kurie jo ieško. Jo žvilgsnis
Akis mato toli, bet protas dar
tik
tiems, kurie turi tyrą širdį. išryškina tokį nerimą ir tokį savęs pasmerkimą kad,
toliau.
B. Pascal jeigu tais laikais būtų buvusi policija, jai jis būtų pasi
Uzbekų patarlė

BALTASIS BANGINIS

šlubavo sujungimas. Leninas
sušuko: „Idiotą, kuris tvarko
komunikacijas, pagąsdink
sušaudymu". Caro šeimos
nužudymą įvykdė netiesioginiu
Lenino įsakymu. Jis taip pat
liepė, kad „spekuliantai ir kontrarevoliucionieriai turi būti
vietoje sušaudyti".
Kalėjimai — sanatorijos, skir
tos neištikimiems sunaikinti,
yra Lenino patentas. Ne vieną
iš savo patarėjų yra siuntęs
„gydytis". Štai vienas iš Lenino
raštų: „Komunistų partijos
organizaciniam biurui: Įsakau,
kad Planavimo komisijos pirmi
ninkas draugas Kržižanovsky
būtų priverstas vykti su Krasin
į Rygą ir ten praleisti mėnesį
gydantis sanatorijoje arba
privačiam bute".
Lenino įkurta slaptoji policija,
iš jo paties gavusi įsakymus
„sušaudyti", vakariečių apskai
čiavimu („The Philadelphia Inąuirer", 1988.VIII.19) yra
nužudžiusi 20 milijonų žmonių.

Vysk. Wilton D. Gregory, Chicagos augziliaras, sveikina Genovaitę Giedrai
tienę, Šv. Dovydo par. vargonininkę, kuriai 60 metų vargonininkavimo pro
ga buvo dedikuoti nauji vargonai.

Tautų apsisprendimas
Abu Lenino tėvai nebuvo
gryni rusai. Mongoliškosios
rasės įtaka buvo pastebima ir
Lenino veide. Jokio žydų krau
jo Leninas neturėjo, nors netei
singai jam buvo primetama
žydiška kilmė. Tiesa, žydais jis
pasitikėjo. Savo seseriai yra pa
reiškęs, kad rusai esą tinginiai,
greitai pavargsta, o žydų
užsispyrimas ir fanatizmas juos
paverčiąs gerais revoliucionie
riais. Tačiau tarp pirmųjų
komisarų po revoliucijos buvo
tik Trockis žydas. Nebuvo
įtraukti Sverdlovas, Kamenevas ir Zinovievas, labai artimi
Lenino bendradarbiai, tik todėl,
kad jie buvo žydai. Komunistų
priešų šūkiai, kaip „Išsiva
lykime nuo žydų komisarų",
Leniną vertė šios tautybės
nekišti į matomas pozicijas.
Leninas žadėjo duoti tautoms
apsisprendimo teisę. Tačiau bū
damas rusų ir Rusijos patriotas,
norėjo Rusiją padaryti net pa
saulio komunistų centru. Nors
1918 „Chicago Daily News"
savo duotame pasikalbėjime
tarė, kad Sovietų režimas
garantuoja nesimaišyti kitų
kraštų reikaluose, Lietuvos
Brastoje, kalbant dėl karo pa
liaubų su vokiečiais (nuo 1917
gruodžio iki 1918 kovo), Lenino
direktyvos buvo ne internacionalistinės, bet rusiškai naciona
listinės ir imperialistinės.
Nenorėjo atsisakyti nei Pabalti
jo, nei Ukrainos, nei Lenkijos.
Ukrainiečių taryba (Reda)

paskelbė nepriklausomybę. Le
ninas pasiuntė raudonųjų ka
riuomenę ir Ukrainos nepri
klausomybę sunaikino. Iš
Ukrai nos padarė Ukrainos
sovietinę respubliką. Lietuvos
Brastos konferencijoje ukrai
nietis Lybynsky pareiškė: „Bol
ševikų režimas paskelbė ap
sisprendimo principą tik tam,
kad dar kiečiau kovotų prieš
ši principo pritaikymą gy
venime". Ukrainos valdžios ir
partijos diktatoriumi Leninas
paskyrė bulgarą, o visuose
aukštuose postuose prikaišiojo
rusų, ukrainietiškai nekalban
čių. Į Lenkiją ir Pabaltijį
išsiuntė kariuomenę, tačiau šie
kraštai sugebėjo apsiginti. Len
kija vos nepražudė visos Lenino
karo mašinos, tada dar silpnos.

niškumą.
Gal tai vien taktikos klau
simas. Juk 1920. VII. 12 Sovietų
S-ga ir Lietuva pasirašė taikos
sutartį kaip atskiros valstybės
ir tuo pačiu Leninas pripažino
Lietuvą ,de jure', paneigdamas
įvairių kapsukų kurtas netikras
istorijas. Šitai gretinant su
Molotovo-Ribbentropo slaptais
dokumentais, Leninas ryškėja
•kaip nepriklausomos Lietuvos
respektuotojas, o Stalinas —jos
sunaikintojas. Grįžtant prie le
ninizmo, iš Lietuvos turi būti'
išsiųsti visi Rusijos kareiviai ir
visi administracijos pareigūnai.
Šioje pusėje Lietuvos ribų,
nustatytų 1920, jiems, prievarta
įsibrovusiems, nėra buveinių.
Jei kada laisvai Lietuvai
reikėtų kokios nors talkos iš So
vietų, jie mokėtų pasikviesti
svečius
ir juos gerbti. Bet jėga
Gal štai kodėl
įsiveržusių niekas nemėgsta,
Kodėl tad šiandien okupuoto visai nesvarbu, iš kur jie ateitų.
je Lietuvoje, teisingai bjaurintis
žudymais, ūkininkų išniekini
mu, inteligentijos naikinimu,
baisia sibirine epocha, kultū
MOKYKLOS ŠIMTMETIS
rinio gyvenimo pančiojimu,
sustojama ties lenininzmu? Juk
De La Salle institutas ChicaLeninas įvedė diktatūrą. Leni goje šiemet švenčia 100 m.
nas įkūrė Čeką ir davė pradžia s u k a k t į . Jį įsteigė Krikš
žudymams. Jis paneigė tautoms čioniškieji broliai, kurie ir dabar
apsisprendimo teisę, kurdamas jam vadovauja. Mokykla yra
Rusijos imperiją. Kodėl teisin 3455 So. Wabash Ave., Chicagai netariama, kad Leninas ir goje. Ją jau yra baigę 15,000
jo įpėdiniai suniekino socia moksleivių, jų tarpe — trys
lizmą? Socializmo pradininkai Chicagos merai: M. Kenelly, R.
Europoje nekalbėjo apie dikta Daley ir M. Bilandic. Dabar
tūrą ir iš jos kylantį nežmo mokyklą lanko 875 moksleiviai.

rodęs įtartinas ir būtų butfęs suimtas dar prieš įlipant
ant laivo denio.
Pagaliau po slaptų ieškojimų jis suranda laivą
plaukiantį į Taršą. Bekraunant paskutinius krovinio
maišus, jis įlipa ieškodamas kapitono, kuris buvo
kajutėje. Įgula nutraukia darbą, ir visi jūreiviai ran
da, kad jo išvaizda šlykšti. Joną, tai pastebėjęs, ap
simeta nerūpestingu. Veltui mėgina šypsotis. Jo išvaiz
da jūreiviams sako, kad jis gali būti nusikaltėlis.
Vienas jų nubėga į krantą paskaityti skelbimo, prikalto
prie molo stulpo. Jame siūloma penki šimtai auksinių
monetų už suėmimą tėvažudžio ir nurodomos jo žymės.
Jis skaito ir jo akys šokinėja nuo Jonos į skelbimą
ir atgal, o tuo tarpu jo draugai apstoja Joną, pasiryžę
jį suimti. Išsigandęs Joną dreba ir stengiasi atrodyti
drąsuolis, bet įgauna dar bailesnę išvaizdą. Kai
jūreiviai įsitikina, kad tai ne tas paieškomas žmogus,
išsiskirsto ir leidžia jam nulipti į kapitono kajutę.
— Kas ten? — surinka kapitonas, betvarkydamas
m litinės dokumentus.
Ir tas paprastas klausimas taip paveikia Joną, kad
jis beveik nori bėgti. Tačiau atsigavęs, sako:
— Aš norėčiau šituo laivu vykti į Taršą. Kada
tamsta išplauki, kapitone?
Ligi tol užsiėmęs kapitonas nebuvo žvilgterėjęs į
Joną. Bet išgirdęs jo kurčią balsą, įbeda į jį savo gilų
žvilgsnį.
— Mes išplaukiame su būsimu potvyniu — atsako
lėtai ir vis tebežiūrėdamas į jį.
— Ne anksčiau?
— Pakankamai anksti kiekvienam padoriam žmo
gui, keleiviu bevykstančiam.
— Aš vykstu su tamsta — atsako Joną. — Kiek
kainuoja kelionė? Tuoj pat moku.
Ir reikia įsidėmėti kas yra parašyta: „Ir sumokėjo

kelionės kainą prieš išplaukiant laivui". Ir ši eilute
yra pilna prasmės.
„Taigi, bičiuliai, Jonos kapitonas buvo vienas tų
žmonių, kurie uosle atskleidžia nusikaltimą, bet kuris
iš šykštumo susilaiko bet ką išduoti, nebent turėdamas
reikalų su bepinigiu. Šiame pasaulyje nuodėmė,
sumokanti už kelionę, gali laisvai keliauti ir be paso,
tuo tarpu vargšė dorybė sulaikoma visur ir prie visų
sienų. Ir taip kapitonas prašo už kelionę triskart
daugiau nei paprastai. Joną sutinka. Tada kapitonas
įsitikina turįs reikalą su bėgliu, bet pasiryžta lengvinti
pabėgimą, galvodamas, kad paskui save paliks taką
iš aukso monetų. Jonai išėmus pinigus iš kapšio, kapi
tonas sužvangina kiekvieną monetą, norėdamas įsi
tikinti, ar nėra kuri suklastota. — Šiaip ar taip, —
šnabžda: — Tai ne pinigų klastotojas. — Ir jį įrašo į
keleivių sąrašą.
— Kapitone, kur mano kajutė? Esu pavargęs ir
norėčiau miego.
— Tai matyti — atsako kapitonas. — Ana ten tams
tos patalpa, — priduria rodydamas j artimiausias duris.
„Joną įžengia ir norėtų užsirakinti, bet duryse nėra
rakto. Girdėdamas jį murmant, kapitonas patylomis
nusijuokia. Visas dulkinas ir neišsirenges. Joną virsta
į lovą, jausdamas, kad kakta beveik siekia lubas. Jam
atrodo, jis uždus šioje skylėje žemiau vandens pavir
šiaus, iš anksto pergyvendamas uždusimą, kuris jo
laukia dar šiauresniuose banginio viduriuose. Galiau
siai užmiega.
„Atėjo potvynio valanda. Laivas atsiriša virves ir
ištuštėjusioje prieplaukoje, niekieno nepalydėtas,
išplaukia į jūrą Taršo link. Šis laivas, mano bičiuliai,
buvo pirmas kontrabandininkų laivas. Jo vežama
kontrabanda — Joną.
(Bus daugiau)
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IŠEIVIAI, ATEIVIAI
IR GRAŽBYLIAI
RŪTA KLEVĄ
VIDŽIŪNIENĖ
Paskutiniu metu išeivijos gy
venimas pasidarė labai judrus,
— jei pats neturi svečių iš
Lietuvos, tai esi kviečiamas
susitikti tautiečius pas draugus,
gimines, arba, — horribile die
tų! — eini pasiklausyti po tėvy
nės dangumi išeinančių laikraš
čių ir žurnalų redaktorių žodžio.
Tokią progą Los Angeles mieste
turėjome net du kartus. Seniau
gal į šios rūšies kvietimą ne
būtume kreipę net dėmesio, bet
nusišluostę ašarą žiūrėdami į
Vingio parko demonstracijas,
banguojančią trispalvių jūrą,
skaitydami apie Lietuvos
Laisvės lygą, beveik susidarėme
įspūdį, kad ne demonstrantai
dabar yra pavojuje, o gauti į
skūrą bijoti turėtų juos bandę iš
sklaidyti milicininkai. Jei ban
dantys pasiekti laisvę pirmiau
turėdavo šokti į vandenyno
gelmes arba keliauti naktimis
per užšalusius šiaurės miškus,
tai dabar, besisvečiuojant pas
tetą, tereikėtų tik paprašyti
nuvežti automobiliu į Valstybės
departamento skyrių ir papra
šyti leidimo čia pasilikti. Atėjo
keisti laikai.
Savuose tradiciniuose pobū
viuose bandoma pasidalinti
mintimis ir baimėmis. Ne, ne
dėl savęs, bet dėl tų, kurie taip
karštai pasakoja apie Persitvar
kymo Sąjūdį, dėl tų, kurie ten
namie gieda „Tautinę giesmę".
„Kultūros Barų" redaktorius
Chadzevičius buvo gana nekal
bus, daugiausia klausėsi ir lin
gavo galva, bet „Gimtojo Kraš
to" Čekuolis mūsų šimtinei mi
niai energingai pasakojo apie
sąjūdį, rodė jaudinančią juostą,
nors ir nesakė, — kaip keli
mūsų karštakošiai būtų norėję,
— kad reikia tuojau išpjauti
visus rusus. Ai, kaip lengva
visus kritikuoti, besėdint nuo
savame daugiabutyje minkštoje
kėdėje ir beskaičiuojant pinigus
saugioje banko knygutėje.
Dabar
žmogus
negali
pasirodyti prie parapijos, kad
kuris iš mūsiškių gražbylių
negriebtų už švarko atlapo ir
neklaustų nuomonės, tikrumo
je gi mažiau susidomėjęs tavąja,
kaip norėdamas išdėstyti savąją
teoriją.
Gražiai pasakė pereitos savai
tės „Lietuvių Dienų" žurnalo
„gegužinėje po stogu" atsi
lankiusi jauna rašytoja iš
tėvynės: nėra dviejų Lietuvų,
nėra dviejų lietuvių literatūrų,
yra tik viena lietuviška širdis.
ji žino, kur priklauso, o viską
kita yra tik aplinkybės.
Užvirė didžiulis katilas, kurį,
aišku, užvirėme ne mes, o
dabartinis imperijos vadovas,
dabar esąs gal nemažame pa

vojuje. Ordinais apsikabinėję
diedukai, turį gražias vilas
Kryme, nemano taip lengvai iš
sižadėti privilegijų ir teisės
pamoti milicininkui nušiaušti
nepaklusniuosius. Juk taip sal
du valdyti, pačiam nieku nerizi
kuojant. Vergus valdovai visad
mėgo, visuose kraštuose, formo
se ir istorinėse sąlygose. Tačiau
pamažu stebim, kad gal keičiasi
laikai ir vergai pradeda galvoti.
Didįjį valdovą privertė galvoti
gal tik ekonominės priežastys,
bet dabar truputį pakėlus katilo
dangtį jau bus nebelengvąjį vėl
užvožti. Juokas ėmė stebint te
levizijoje „Sovietų Sąjungos
portretą", gal ne tiek juokas,
kiek noras nusispjauti. Ar ten
jie parodė Pabaltijo tikrąjį
veidą? Ar estams buvo charak
teringa išlepusi modistė, sėdin
ti kirpykloje, nors ir buvo pa
stebėta, kad tas biznelis jau ati
duotas į privačias rankas,ir res
toranas, kuriame ji su sūneliu
valgė? Ar Lietuvos veidui buvo
svarbūs besikraipantys jauni ir
išsidarkę dainininkai nakti
niuose klubuose arba tuščioje,
klojimą primenančioje Rotušėje
vykstančios „lietuviškos vestu
vės"? Labai, labai pasenęs
turėjo būti tas tautų „por
tretas", sulipdytas nesitikint
tokių persitvarkymo pasekmių,
tenorįs parodyti „pacukruotą"
laimingų Sovietų S-gos tautų
veidą. Lenino medalis jiems už
tai.
— Tai tu nemanai, kad tas
gabiai kalbąs r e d a k t o r i u s
Čekuolis tik pūtė dūmus mums
į akis? — klausė gražbylys su
gero vyno stiklu rankoje.
— Nežinau, — sakau, —
lauksiu ir pažiūrėsiu. Tas
jaunimas sąjūdžio įkūrimo
šventėje man neatrodė suva
rytas pūsti dūmų. Juk jie augo
jau sovietų rojuje, bet, tikiu,
girdėjo apie Sibiro trėmimus iš
tėvų ir senelių, kurie nespėjo ar
nesiryžo bėgti į nežinomybę,
kaip darei tu ir aš.
— Aš noriu darbų, ne žodžių iš
tokių kalbėtojų!
— Tu sėdi čia, Pacifiko
pakrantėje, laisvai džiaugda
masis laisve, o kritikuoji tuos,
kurie rizikuoja iškeliauti savo
senelių keliais prie šiaurinės
jūros. 0 kur šiandien tavo
išaugintas jaunimas?
— Aš nekalbu apie jaunimą,
jie viskuo tiki ir yra natūralūs
entuzijastai. Aš kalbu apie tą
buvusį stribą!
— O gal jis nekaltas, kad.
pagal tą seną dainą, ,jo tėvas
biednas buvo"? Gal tada jį taip
augino? Gal dabar jis kitaip
galvoja, o ne pučia dūmus? Ką
tu darytum, būdamas jo vietoje?

FRANCES COVALESKYKYLANTI MENININKĖ
Jei griežtuosius ir biznio
mokslus studijuojančius ir
baigusius mes skaičiuojame
šimtais ir net tūkstančiais, tai
muzikos, dailės ir kitų gimi
ningų meno sričių pakopas
pasiekusius lietuvius šiame
krašte turbūt galėtume susodin
ti nedidelės trobelės kambario
plote. Mat gyvename pasaulyje,
kur žmogaus sėkmė matuojama
visagalio dolerio matais. Yra
žinoma, kad menininkai visais
laikais priklausė beturčių
kategorijai. Tiesiog paradok
salu, kad kaip tik tie žmonės
kelia krašto kultūrą ir neša ga
lingus meno žibintus.
Būna taip, kad planuodami
kultūrinį renginį, žmonės tuoj
susiduria su klaustuku: kur
gauti vokalistą, pianistą ar
instrumentalistą? Taip ir pra
sideda kruopštus, o dažnai ir ap
maudus ieškojimas — paprastai
net keliose valstijose. Taigi
menininkų stoka yra akivaizdi.
Iškilus honoraro klausimuLkartais vyksta ginčai ir derybos...
Tačiau taip nėra su kitų profe
sijų patarnavimais. Jų atlygi
nimas yra priimamas, kaip
neginčytinas, ir kaip teisingas,
nes įjuos žiūrima kaip į žmones
su „rimtesne" reputacija. Toks
yra, deja, daugelio meno supra
timo mentalitetas.
New Jersey šiuo metu gyvena
bene tik dvi lietuvės pianistės:
Frances Covalesky-Kavaliauskaitė ir Julija Rajauskaitė. Jos
tėvas ją vadina Pranute, kurią
jau nuo ankstyvos vaikystės
traukė magiškoji muzikos jėga.
Pirmuosius ketverius metus ji
studijavo fortepijoną Rutgers
universitete. Cia ji buvo greit
pastebėta ir, pasimokiusi vos
porą metų, ji konkurso keliu
laimėjo varžybas ir atliko Mendelssohno G-moll koncertą
fortepijonui su universiteto or
kestru. Buvo malonu stebėti
šios šviesiaplaukės mergaitės
stiprią jėgą, miklius pirštus ir
muzikine aistrą klaviatūros
platybėse.
Magistro laipsnį ji įsigijo
Manhattan School of Music
New Yorke. Čia irgi teko iš
klausyti jos
baigiamųjų
egzaminų koncertą. Skambina
ji drąsiai, pasitikėdama savimi.
Atrodo, jog scena tampa vieta,
kur ji pasijaučia pakiliai ir
laisvai, lyg viskas būtų
įprogramuota jos asmenybės ge
nuose. Tai yra pastebėjęs ir jos
profesorius Ernest Ulmer. Nors
ir su magistro laipsnu pasi
puošus, ji dar vis tobulinasi pas
pianistę Juliją Rajauskaitę, nes
kaip išgauti pilną sodrų garsą
bei išryškinti kūrinio mintį gai
dose paprastai nėra daug
parašyta. Kadangi muzikoje, jei

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

RE/MAX
REALTORS

RIMAS L. STANKUS
361-5950

Parduodamas namas prie 71 ir
Sacramento; 11/2 aukšto, įrengtas
rūsys, 2 auto. garažas. Švarus.
Skambinti Indrei 537-7949 arba
541-3702.

Mūrinis 4 butų namas
gerame Brighton Parko rajone.
Skambint levai tel., 434-4323.
Budraitis Realty, 767-0600.
MISCELLANEOUS

Pianistė Frances Covalesky-Kavaliauskaitė koncertuos spalio 7 d.
skiriamas stipendijoms tiems
studentams, kurie daugiausia
yra parodę veiklos lietuviškame
veikime. Kolegijoje buvo
įkurtas Amerikos lietuvių
klubas. Pradžioje buvo apie 30
narių, o dabar jų skaičius yra
išaugęs net iki 85 asmenų! Tai
studentai, nors ir labai menkai
kalba lietuviškai, tačiau savo
dvasioje jie jaučiasi arba esą
lietuviai arba didžiuojasi nors
daline savo lietuviška kilme.
Šiame koncerte pianistė atliks
Chopino, Beethoveno, Rachmaninovo ir Čiurlionio kūrybą.
Pranute Kavaliauskaitę tenka
nuoširdžiai p a s v e i k i n t i už
tokias taurias pastangas ir pa
linkėti jai ir toliau „užkrėsti"
klausytoją muzikos galia kaip
sakoma iš „širdies į širdį".
J u l i u s Veblaitis

SAUJA
SKATIKŲ

P K T V K T V V t N U KOV.VVt, SRKM* V R . I

A

VILIMAS
M O VI N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.
FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 95th Stret
Tel. — GA 4-8654
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Tunu Cnicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

N A M Ų APŠILDYMAS
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens
šildytuvus.
ALBIN BANYS
447-8806
FOR RENT

iKOLUMBO VYČIAI
REMIA VATIKANĄ
Kolumbo Vyčių vyriausia
taryba per savo m e t i n į
suvažiavimą Vancouver, BC,
Kanadoje, nubalsavo padvi
gubinti savo 1981 m. paskirtą
10 milijonų dol. fondą paremti
Apaštalų Sosto veiklą ir suma
žinti Vatikano skolas. Vicarius
Christi fondo palūkanos, kurios
kasmet viršija 1 milijoną
dolerių, yra pervedamos Šven
tajam Tėvui. Apaštalų Sostas
numato 61.8 milijono dolerių
opera vi mo deficitą 1988 metams
ir todėl prašo tikinčiuosius pa
didinti savo a u k a s P e t r o
Skatiko rinkliavoms.

Išnuomojamas 5 kambarių butas
antrame aukšte. Prie gero susi
siekimo.
Skambint tel. 776-4513

MLS KOMPIUTERIŲ

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS
BELL 3ACE REALTORS
INCOUB TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokama, [kamuojame 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
6600 S. Pulaski

767-0600

Atdaras apžiūrėjimui
Sekmadienį — nuo 1 Hd 4 v. p.p.
6110 S. Major — 51/2 kamb. mūrinis su 3
miegamais kamb. 1 V* modem. vonia. Liuk
sus virtuvė su medžio spintelėmis. Gražus
įrengtas rūsys. Centr. oro vėsinimas.
Aluminum trim. 1 Vi garažo su automatiniu
atidarymu. Labai geram stovy, labai švari
nuosavybė. Paskubėkit!
Nr. 232 —12 butų mūrinis Bridgsport*.
Po 2 ir po 1 mieg. kamb butai. Atskirai
apšildomi. Pilnas rūsys. Labai geram stovy.
Pelninga nuosavybė. 31st ir Racine Ave.
Skambinkit dabar.
Nr. 289 — pravažluoklt — netrukdykit*
3452 W. 64 Place 10 kamb. namas su 7
dideliais miegamais ir 5 voniomis. Su me
dinėm spintelėm, modem virtuvė didesnė
už kai kuriuos salonus Nauji elektros laidai.
Nauji kilimai. Alum. papuošimai. Didėlis
patio ir vaikams namukas žaidimui.
Galimybė giminingom šeimom gyventi. Arti
St. Nieks ir Ebemardt mokyklų. Skambinkit
dabar.
AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės
^Jamo Įvertinimui skambinkite skubiai —
iabar
^

O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

GnMfc
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KMIECIK REALTORS
7 9 2 2 S. PULASKI RD

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER
284-1900

FOR SALE
Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO REKORDERIUS
(312)839-5829

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Šėerbaltel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo

NAUJIENA!
KAZYS A L M E N A S
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DETEKTYVINIU R O M A N Ų SERIJA

,

636-6169
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Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arbarorite būti
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybės įkainavimas n a m o k a m a l .

sustosi dirbęs, tuojau atsiliksi,
tai atostogų nėra, taigi tik
nuolatinio darbo bei talentingų
mokytojų patarimų dėka gali
atsiskleisti pianistinis braižas ir
gimti vidinis veikalo visumos
pajautimas bei tembrų įvairovė.
Pranutė Kavaliauskaitė jau
nuo pat ankstyvos jaunystės
dalyvaudavo LB New Jersey
apygardos jaunųjų talentų
renginiuose. Ji buvo taipgi
„Harmonijos" vokalinio pen
ketuko New Yorke akompaniatorė. Deja, vadovui Viktorui
Raliui dėl studijų pasitraukus,
šis puikus vienetas išsiskirstė.
Aplamai, prireikus jos muziki
nės talkos, Pranutė New Jersey
lietuviams tiek kaip solistė, tiek
kaip akompanuo*oja yra paro
džiusi
daug
nuoširdžių
paslaugų.
Pianistė yra pakviesta atlikti
fortepijono rečitalį County College of Morris, Randolph, New
Jersey, šį rudenį sp lio 7 d., 8
vai. vakare. Kaip ži«..a, ši kole
gija yra vienintelė New Jersey
valstijoj, kur yra didelis susi
domėjimas lietuviškųjų studijų
kursais ir lietuvių kalba. Čia
jau ketvirtą semestrą dėsto pri
tyręs pedagogas Antanas Ma
sionis. Studentų susidomėjimas
tiesiog neįtikėtinas. I kiekvieną
lietuvių kalbos kursą užsiregis
truoja net daugiau 30 norinčių.
Tačiau kolegijos taisyklės lei
džia, kad klasėje būtų maksimum 30 ir ne daugiau. Užtat
tie, kurie nebepatenka, turi
nekantraudami laukti kito
semestro.
Pianistė Kavaliauskaitė suti
Taigi, — galvoju, — lauksim ir ko, kad koncerto pelnas būtų
pažiūrėsim. Melsimės ir padė
sim, nes, pagal tą jauną besi
LITERATŪRINĖ
lankančią rašytoją, nėra dviejų
Lietuvų - ten ir čia. Yra tik
KAZYS A L M E N A S
viena lietuviška širdis.

Susitikusios „Laisvės" pastovyklėje Tautinės stovyklos metu. Iš kairės: fil. Rita Likanderytė,
fil. Violeta Dirvonytė, fil. Nida Bichnevičiūtė ir fil. Kristina Likanderytė.
Nuotr. Ritos Likanderytės

GREIT
PARDUODA

REAL ESTATE

Nuotykiai, paslaptis, spalvingi žmonių charakteriai — viskas kartu!
Abidvi knygas išleido Ateities Literatūros Fondas. Jas galima įsigyti
ir Drauge, 4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629. Kiekvienos knygos
kaina 10 dol.; užsisakant paštu, reikia dar pridėti už kiekvieną knygą
po 1 dol. 50 centu persiuntimo išlaidoms, Illinois gyventojai dar
prideda 80 centu valstijos mokesčių.

Tremtine — tai vienas paveikslas iš labai puošnios Haii POVILO
PUZTNO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles,
CaJif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke, Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis
{teikti bet kam: svetimtaučiui ar Lietuviui, Kaina su persiuntimu
27 dol. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4S4S West 63rd Street,
Chicago, B. 00629
Illinois gyventojai dar prideda $1.50 vaJstijoe mokesčio.
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A.tA.
BENEDIKTAS LUNGYS

A. a. Adolfas Markelis laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kairėje — kuu. A. Rutkaus
kas, dešinėje šeima ir artimieji.
,T
_
XT
J
^
Nuotr. Vyt. A. Račkausko

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apyl.
Mirė po sunkios ligos 1988 m. rugsėjo 13 d., 1 vai. popiet.
Gimė vasario 10 d., 1911 m. Lietuvoje, Rokiškio apskr.,
Pakriaunių kaime. Amerikoje išgyveno 39 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julija (Mackevičiū
tė), Lietuvoje brolis Antanas Lungys su šeima, sesuo Marija
su šeima, mirusio brolio a.a. Jono šeima ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Dainavos ansambliui,
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos chorui ir BALF'ui.
Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 2 iki 9 v.v. GaidasDaimid koplyčioje, 4330 S. California Avenue.
Atsisveikinimas bus penktadienį 7 vai. vak.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 17 d. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero
lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę žmona, brolis, sesuo ir kiti giminės.

Š. m. rugsėjo 3 d. Lietuvoje m i r ė d a i l i n i n k a s

A, t A.
BRONIUS UOGINTAS
Likome n u l i ū d ę s ū n u s dail. Bronius s u š e i m a ,
d u k t ė dail. G i n t a r ė , brolis k u n . J o n a s U o g i n t a s , pus
brolio žmona Jonė Z a r o n s k i e n ė Amerikoje. Lietuvoje
d a u g y b ė giminių i r artimųjų.

Tyliajam Dusetų k r a š t o 1940-44 sietuviečiui (fron
t i n i n k u i ) ir jų r y š i n i n k u i INDRAILIUI

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440.
vardadienio proga pasveikinom
dovanėle, sugiedojome „Ilgiau
sių metų" ir sušukome tris kar
tus „Valio!" B. Kalamauskienė
mokslą pasakė. Mišių skaitinius
daugelį metų m u s m a i t i n a
s k a i t ė Dr. Vinco K u d i r k o s
lietuvišku maistu. Niekada jai
kuopos sekr. J. Miliauskienė. Po
nepritrūksta kulinarinių suge
Mišių nusifotografavome.
bėjimų jį skaniai pagaminti, o
Visa popietė buvo pilna įvai
reikalui esant, kreipiamės į ją
rių užsiėmimų. Mūsų filmuoir ji visada su malonia šypsena
tojas ir fotografas, Jono Vana
mums padeda. Nežiūrint, kad ją
gaičio kuopos šaulys S. Ur
sveikiname Vardo dienoje, ji
b o n a s vaizdajuostėmis rodė
kiekvieneriais metais iškepa šia
demonstracijas Vilniuje ir Tau
proga didžiausią tortą ir visus
tinių Šokių šventę Hamiltone.
pavaišina, prideda kavutės, o
Y p a t i n g a i j a u d i n a n t i vaiz
r i n k t i n ė s valdyba parūpina
dajuostė buvo demonstracijų
vynelio.
Vilniuje. Po to vyko sesių susi
Pirmadienio rytą dalyvavome
rinkimas. Vadovavo rinktinės
šv. Mišiose, kurias atnašavo
moterų vadovė g.š. J. Bajer
kapelionas. Po pusryčių susi
čienė. Dalyvavo ir viešnia —
rinkome į salę. Rinktinės pirmi
sesė O. Miklienė, Simo Kudir- \
ninkas pasveikino laimėtojus
kos kuopos iš New Yorko.
šaulius ir įteikė jiems trofėjus.
Vėliau skubėjom į paskaitą,
Martyno Jankaus kuopos pirmą
kurią skaitė Sąjungos pirm. g.
vietą š a u d y m o
varžybose
š. M. Abarius. Kalbėtoją prista
laimėjo A. Šeduikis, antrą — V.
tė r i n k t i n ė s p i r m . g.š. A. j
Rubšys. Jono Vanagaičio —
Zenkus, kuris vėliau pravedė
pirmą vietą S. Urbonas, antrą
diskusijas apie d a b a r t i n i u s
M. Dapkus. Dr. Vinco Kudirkos
įvykius Lietuvoje. T a i p pat
kuopos — pirmą vietą J. Mas
pranešė, kad ateinančiais
keliūnas, antrą — M. Ulrichas.
metais švęsime Lietuvos Saulių
Svečiams skirtą trofėjų laimėjo
sąjungos į k ū r i m o s u k a k t į ,
E. Bronch. Vieną trofėjų do
k u r i a i turime ruoštis j a u dabar.
vanojo rinktinės pirmininkas
Pabaigoje kalbėjo LŠST garbės
kuopai, surinkusiai daugiausia
pirm. prof. dr. V. M a n t a u t a s .
Vilniaus šaulių rinktinės Mon taškų. Ji teko Jono Vanagaičio
Kuopai.
trealyje pirm. g.š. J. Siaučiulis
Rinktinės pirmininkas pa
T r a k ų rinktinei, ir kuopoms
dėkojo visiems, prisidėjusiems
atskirai, už aukas,suteiktas Žu
prie šio kultūrinio savaitgalio.
vusiems už Lietuvos laisvę pa
Ypatingą padėką išreiškė LŠST
m i n k l o statymui padėkojo ir
pirm. g.š. M. Abariui ir jo žmo
įteikė padėkos pažymėjimus.
nai Onutei. Vilniaus rinktinės
Nejučiomis atskubėjo vaka
pirm. g. š. J. Šiaučiuliui, Ka
r i e n ė s laikas, o 8 vai. vakare —
raliaus Mindaugo kuopos sekr.
laužas. Vakaro programą pra
P. Gabriui, Simo Kudirkos
dėjo rinktinės pirm. g.š. A.
kuopos pirm. g.š. K. Miklui ir
Zenkus. Scenoje buvo pastatytos
žmonai Onutei, kultūrinio sa
t r y s žvakutės. Jos simbolizavo
vaitgali komendantui — Marty
tris didžiuosius Lietuvos mies
no J a n k a u s kuopos šauliui, o
tus: Vilnių, Kauną (kuriame
rinktinės revizijos komisijos
buvo įkurta Lietuvos Šaulių
pirm. P. Šauliui. Jono Vanagai
sąjunga), ir Klaipėdą — uostas
čio k u o p o s š a u l y s S. Ur
ir kelias į jūrą. J a s uždegti
bonas visą ši kultūrinį savait
pakvietė: Vilniaus rinktinės
galį filmavo, visa tai puikiai
pirm. g.š. J. Šiaučiulį, kuris
atliko. Jo darbu džiaugiamės
uždegė Vilniaus — žvakutę,
visi ir dėkojame.
L.Š.S.T. pirm. g.š. M. Abarius —
Uždaromąjį žodį tarė LŠST
K a u n o ir „ Š v y t u r i o " j ū r ų
kuopos sesė O. Abarienė — pirm. g.š. Abarius. Dėkojo už
K l a i p ė d o s . Tolimesnei pro p a k v i e t i m ą , r a g i n o n e n u 
g r a m a i vadovavo Jono Vana siminti, kad mūsų gretos retėja.
gaičio kuopos šaulė Asta Karo- Skatino dirbti ir toliau Lietuvai
sienė, kuri pasigėrėtinai gražiai Tėvynei.
Trumpą žodelį t a r ė rinktinės
visa tai atliko, į t r a u k d a m a
kapelionas,
kuris tikrai tėviška
visus į programą. Čia išryškėjo
d a u g talentų. Pabaigoje visi su meile mus globoja ir patarimais
stoję ratu sugiedojome „Lietuva padeda mūsų sprendimuose. Su
giedojome Lietuvos himną ir
b r a n g i " ir „Ateina naktis"...
Tėvų pranciškonų vienuolijos skirstėmės kelionei į namus.
šeimininkę B. Kalamauskienę
J . M.

A.tA.
ADOLFUI MARKELIUI

MŪSŲ KOLONIJOSE
Kennebunkporte,

Me.

L.Š.S.T. T R A K Ų
RINKTINĖS KULTŪRINIS
SAVAITGALIS
Rugsėjo 3-5 dienomis lietuvių
Pranciškonų vasarvietėje vyko
L.S.S.T. Trakų rinktinės kultū
rinis savaitgalis.
Rugsėjo 3 dienos rytą į Tėvų
Pranciškonų sodybą rinkosi
Trakų rinktinės šauliai,-ės ir
svečiai. Rinktinės kultūrinių
reikalų vadovė, Jono Vanagaičio
kuopos g.š. J. Bajerčienė, visus
atvykstančius maloniai sutiko
prie registracijos stalo.
Šie metai Trakų rinktinei
ypatingai džiugūs, nes šventėn
atvyko L.Š.S.T. pirmininkas g.š.
M. Abarius ir jo žmona Onutė.
Jie abudu priklauso „Švyturio"
jūros šaulių kuopai Detroite.
L.S.S.T. garbės p i r m i n i n k a s
prof. dr. V. Mantautas, Vilniaus
rinktinės Montrealyje pirm. g_š.
J. Siaučiulis. To pat miesto Ka
raliaus Mindaugo šalių kuopos
sekretorius P. Gabrys. Simo Ku
dirkos šaulių kuopos pirmi
ninkas K. Miklas ir jo žmona
Onutė iš New Yorko ir kiti.
2 vai. p.p. kuopos su vėliavo
mis ir svečiai išsirikiavo salėje.
Vadovaujant komendantui,
Martyno J a n k a u s kuopos rink
tinės revizijos komisijos pirm. P.
Šauliui, atžygiavo į aikštę. Ne
t r u k u s atvyko ir L.Š.S.T. pirm.
g.š. M. Abarius, T r a k ų rink
tinės pirm. g.š. A. Zenkus ir
rinktinės kapelionas kun. R.
Šakalys, OFM.
Rinktinės pirm. g.š. A. Zenkus
visus pasveikino ir pakvietė
Sąjungos pirmininką g.š. M.
Abarių t a r t i žodį. J a m griausminga : tris kartus sušukta „Va
lio"! Vilniaus r i n k t i n ė s pirm.
g.š. J. Siaučiulis ir sesė „Švytu
rio" jūros šaulių kuopos O. Abarienė iškėlė Lietuvos t a u t i n ę
vėliavą. Sugiedojus h i m n ą ,
trumpu žodeliu prabilo rinkti
nės kapelionas kun. R. Šakalys,
OFM. Po šių iškilmių grįžome į
salę.
Vėliau vyko vietos šaudymo
varžybos, nes kiekviena kuopa
stengėsi surinkti kuo daugiau
siai taškų.
Sesės šaulės, P. Milerienė ir
Tumienė paruošė puikias vai
šes, prie kurių prisidėjo visos
rinktinės kuopos. V a k a r a s
praleistas prie puikaus vaišių
stalo ir Jono Vanagaičio kuopos
šaulio S. Urbono iniciatyva
parūpintos muzikos, kas norėjo
pasivaišinę galėjo ir pašokti. Vi
si broliškoje, seseriškoje dvasio
je praleido šį gražų šeštadienio
vakarą, o kai kurie t r a u k i m o
būdu laimėjo ir dovanų. Š i a m
darbui vadovavo Martyno J a n 
kaus kuopos pirm. g.š. S. Gofensienė.
Sekmadienį organizuotai, su
vėliavomis dalyvavome šv. Mi
šiose, kurias a t n a š a v o kun. J.
Bacevičius, OFM. J i s ir pa

n e g r į ž t a m a i išėjus, jo žmoną A L D O N Ą , d u k r a s
DAIVĄ ir RITĄ bei j o a r t i m u o s i u s n u o š i r d ž i a i
užjaučiu

A.tA.
MARIJA KUPRIONIENĖ

A.

Mažiulis

SRAGYTĖ
Mirė 1988 m. rugsėjo 11 d. Californijoje.
Gimė 1902 m. Lietuvoje, Imbarės kaime, Kretingos
apskrityje.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algis, marti Denise,
anūkai John Allen ir Chris; duktė Danutė Ankaitienė, žentas
Romas, anūkai Kristina ir Vytas; duktė Dalia Dudėnienė,
žentas Rimas; anūkės Andrija ir Erika; sesuo Genė Eidenienė
su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 15 d. Po gedulingų
pamaldų Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje Los Angeles
velionė bus palaidota Glendale Forest Lawn kapinėse.

GAIDAS-DAIMID
E U D EI K IS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S E
4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — 927-1741-1

Nuliūdę sūnus, dukterys, a n ū k a i ir kiti giminės.

4348 S. California Avenue
Telefonas - 523-0440

A r t i m ą ir mielą j a u n y s t ė s dienų kaimyną, šeimos
p r i e t e l i ų KAZĮ G O G E L Į i r šeimą, j o broliui

A.tA.
Dipl. inž. VYTUI GOGELIUI

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS

A r g e n t i n o j e m i r u s , giliai i r nuoširdžiai užjaučiame.
2 5 3 3 VVest 7 1 St.. C h i c a g o
Telefonas — 476-2345

Angelė
Kukučionienė
Vida ir Vytenis
Damušiai
Izabelė ir Rimas
Korsakai

A.tA.
ADOLFUI BALTARAGIUI
m i r u s , jo žmonai G E N U T E I , d u k r a i DALYTEI,
s ū n u m s R A M Ū N U I ir A U D R I U I ir visiems ar
t i m i e s i e m s s k a u s m o valandoje nuoširdžią užuojautą
reiškią

1410 S o . 5 0 t h A v.. C i c e r o
Telefonas — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S
LACKAVVICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel. 974-4410
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0

BUTKUS - PETKUS

Zita ir Jonas
Sakalauskai
Julytė ir Vladas
Žukauskai
Marija ir Juozas
Linartai
Jūratė ir Jaunutis
Linartai

Buv. b e n d r a d a r b i u i „ K a u n o Audinių" įmonėje ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003
D o n a l d M., J r .

Sally

draugui

A.tA.
VYTAUTUI MILIAUSKUI
m i r u s , jo motinai M A R I J A I N E N I E N E I ir k i t i e m s
g i m i n ė m s r e i š k i a m e nuoširdžią užuojautą.
Union Pier,
Michigan,
Lietuvių Draugijos
Nariai

A.tA.
Dipl. inž. VYTAUTUI GOGELIUI
m i r u s A r g e n t i n o j e , ž m o n a i N E L I D A I , broliui
K A Z I U I , sesei O N A I r e i š k i u nuoširdžią užuojautą.
Jonas

Markvaldas

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI
1424 So. 50 A ve., Cicero Illinois
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE

Tel. 652-5245

IŠ ARTI
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x „ D r a u g o " balius rugsėjo
25 d. Martiniąue restorano
pokylių salėje Evergreen Parke
j a u artėja ir pasiruošimas eina
visu spartumu. Stalai jau išpar
d u o t i . Meninei programai
užkviesta estradinė dainininkė
Violeta Rakauskaitė-Štromienė,
kuri yra dainavusi su dideliu
pasisekimu įvairiuose kraštuo
se. Dėl informacijų galima dar
kitą savaitę susisiekti su Irena
Kereliene, kuri renginių komi
sijos vardu balių atidarys.

x Tradicinis rudens laiko
t a r p i o „Ateities" akademinis
savaitgalis bus rugsėjo 30 d. spalio 2 d. Chicagos Jaunimo
centre ir Lemonte esančiuose
Ateitininkų namuose. Pro
gramoje bus vakaronė, paskai
tos ir simpoziumui, liečia įvy
kius Lietuvoje. Spalio 1 d. „Atei
ties" premijų vakaras ir balius,
o pasaulio 2 d. jaunų menininkų-kūrėjų paroda.

x „Nerijos" tuntas naujuo
sius veiklos metus pradės šį šeš
tadienį, rugsėjo 17 d. Registra
cija bus vykdoma Jaunimo cen
tro Il-ro aukšto patalpose nuo 1
- 2:30 val.p.p. Visos tunto narės
prašomos užsiregistruoti ir
susimokėti nario mokestį. Kvie
čiamos naujos narės. Priimamos
visos lietuvių kilmės mergaitės>
x Marijos aukšt. mokyklos susidomėjusios jūriniu skautavyresniųjų klasės moksleiviai vimu.
turės savo atidarymo iškilmes
x Žurnalistė ir „Draugo"
rugsėjo 16 d., penktadienį, 10:45
redaktorė
Irena Regienė nuo
vai. mokyklos auditorijoje. Pa
šio
rudens
dėsto
žurnalistiką ir
maldas laikys St. Andrian para
pijos klebonas ir Marijos rašymo būdus Lituanistikos pe
mokyklos kapelionas kun. dagoginio instituto pamokose
šeštadieniais.
Petras Paurazas.
x Lietuvos Vyčių 36 kuopa
turės susirinkimą rugsėjo 19 d.,
pirmadienį, Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje. Tai bus
pirmas poatostoginis susirin
kimas, kuris labai svarbus, nes
bus renkama valdyba. Kun. A.
Puchenski ir S. Daulienė rodys
iš Lietuvos skaidres.
x E d w a r d Zelnis — tenoras
yra stambi muzikinė pajėga. Jis
dainuoja, diriguoja, režisuoja ir
kuria muziką. Už sukurtą ori
ginalią muziką „The Diek Gibson Show" laimėjo Joseph Jefferson premiją. Jį išgirsime dai
nuojant spalio 2 d. Margučio
rengiamame koncerte Jaunimo
centre.
x Chicagos vakarinių prie
miesčių Partizano Daumanto
ateitininkų kuopa savo 1988-89
veiklos metus pradeda sekma
dienį, rugsėjo 25 d. Visi vaikai
nuo 5 metų amžiaus, kurie nori
būti ateitininkais, ir taip pat
visi vaikai, kurie jau dabar pri
klauso kuopai, ir jų visų tėveliai
yra kviečiami atvykti. Po šv.
Mišių, kurios prasideda 11 v.r.
De Andreas koplyčioje, bus re
gistracija Ateitininkų namuose.
Tada bus gegužinė su užkan
džiais ir vaikų ir tėvelių
olimpiada.
x J u r g a Gylytė Streit, Mission Viejo, Cal.. M. Mackienė.
Cicero, 111., abi gražindamos
laimėjimų šakneles, atsiuntė po
27 dol. auką lietuviškos spaudos
stiprinimui. Labai dėkojame.
x Muz. dr. L. Šimutis, Ever
green Park, 111., Ona Strimaitis,
P u t n a m , Conn.. J. Jan
kauskienė, Chicago, 111., V.
G r a ž u l i s , Toronto, Ont.,
Kanada. D. Polikaitis. VVestlake
Village, Cal.. grąžino laimėjimų
šakneles ir kiekvienas paaukojo
po 25 dol. savos spaudos
palaikymui. Labai dėkojame.

x Rita Penčylienė, „Kerna
vės" tunto tuntininkė>ir tunto
vadovybė entuziastingai ruo
šiasi tunto 30-čio minėjimui-pokyliui ir sukaktuvinei
iškilmingai sueigai. Šaunus
pokylis ruošiamas spalio 1 d.
Balzeko Lietuvių kultūros
muziejuje. Visa kernaviečių
šeima kviečiama susirinkti ir
džiaugsmingai atšvęsti gražios
veiklos sukaktį. Informacijai
kreiptis į tuntininkę tel.
448-7279.
x Dr. M. ir L. Griauzdės, Ri
verside, 111., Petras ir Ona
Abromaičiai, Lemont, 111.,
Gedas ir Elvira Žemaičiai, Cleveland, Ohio, Justina Petkevi
čius, Cleveland, Ohio, kiek
vienas atsiuntė po 15 dol. auką
ir gražino laimėjimų šakneles.
Labai dėkojame.
x Muz. Stasys Gailevičius,
VVillovvdale, Ont. Kanada, Vin
cas Geležiūnas, St. Louis, Mo.,
grąžino laimėjimų šakneles su
25 dol. auka. Nuoširdus ačiū.
x Sol. Prudencija ir inž.
Stasys J o k u b a u s k a i , Palos
Hills, 111.. mūsų nuoširdūs rėmė
jai, visuomenininkai, grąžin
dami laimėjimų šakneles at
siuntė 30 dol. auką dienraščio
paramai. Labai dėkojame.
x J . P. Pažemėnas, Queen
Village, N.Y., Balys Dundulis,
Juozas Derenčius, abu iš Chica
gos, Gediminas Lapenas,
Deltona, Fla., Constance Yodelis, Hommewood, 111., A. R.
Žukauskai, Teąuesta, Fla.,
grąžino laimėjimų šakneles ir
kiekvienas paaukojo po 15 dol.
Žukauskai dar pridėjo ir prie
rašą, linkėdami geriausios
sėkmės, sveikatos ir Dievo
palaimos katališkame darbe.
Nuoširdus ačiū už aukas ir
linkėjimus.

x J u o z a s S k o m a n t a s , Be
verly Shores, Ind., K. Daunys,
Toronto, Kanada, Chester Žilio
nis, Palos Hts., 111., Ona Martinkus, Stickney, 111., Kazys
J a n k ū n a s . Lodi, N.J., Giedra
Žemaitis. Edgevvater, Md.. kiek
vienas atsiuntė po 15 dol. auką
ir kartu grąžino laimėjimų
šakneles. Labai dėkojame.

x Šlutų PATRIA, dovaninių
prekių ir elektronikos parduo
t u v ė , persikėlė į naujas
patalpas; 2638 W. 71 st St„ tel.
778-2100. Atidaryta: darbo die
nomis 10-6 v.v., šeštadienį
10-4:30 v. p.p., sekmadienį
uždaryta. PATRIA yra vie
nintelė lietuviška elektronikos
bei 220 v. aparatų, tinkančių
Lietuvoje, parduotuvė. Čia
rasite ne tik didelį pasirinkimą,
bet ir ilgametį elektronikos spe
cialisto profesinį patarnavimą.
(sk)

x Naujam Pasaulio lietu
vių c e n t r e , Lemonte, galima
jau dabar nuomoti nuolatiniam
gyvenimui butus. Yra 1 ar 2
kambarių, labai prieinamom
sąlygom. Vietovė graži, apsup
t a laukais, susisiekimas pato
gus. Smulkesnėm žiniom ir susi
tarti apžiūrėti skambint V.
J a n u š k i u i 257-5880.
(sk.)

x Dėmesio svečiai iš Lie
tuvos! Iki rugsėjo 26 d. būsiu
Lietuvoje. Grįžęs vėl siųsiu kargo, parūpinsiu video, stereo
aparatūrą. Siunčiu ir į kitas
JAV valstijas. Rašykite praneš
dami savo telefoną. Romas
Pūkštys, 9040 S. Roberts Rd.,
Hickory Hills, IL 00457, tel.
(312) 430-4145.
(sk)

x H e n r y Č e s n a u s k a s , Alexandria, Va., grąžino laimėjimų
š a k n e l e s su 22 dol. auka.
Nuoširdus ačiū.

IR

TOLI

vėl atgavo teisę savo reikalus
asmeniškai tvarkytis, nors jo
— Rašytoja Gražina Bolec- sveikata nebuvo stipri. Prieš
kienė iš Niteroi rašo knygą metus buvo gydytojo nustatyta,
lietuvių kalba. Tai bus felje kad jis turi vėžį, gana plačiai
tonai, kuriuos s k a i t y d a m i išplitusi kūne. Gulėjo namuose,
žmonės galės pasijuokti. Kita o tris savaites gulėjo ligoninėje
knyga bus išleista portugališ ir ten mirė.
kai.
— Hamiltono Vysk. M. Va
x Liepos 24 d. į Sao P a u l o l a n č i a u s lituanistinė mokykla
atvyko iš Montrealio, Kanados, mokslo metus pradėjo rugsėjo
neseniai įšventintas kunigu 10 d., šeštadienį, 9:30 vai. ryto
Paulius Mališka. Jis apsistojo Šv. Juozapo parapijos pradinės
Šv. Juozapo parapijos klebo mokyklos patalpose.
nijoje. Žada aplankyti lietuvius
— Hamiltono aukštesniųjų
Brazilijoje, ypač Sao Paulo. lituanistikos kursų mokiniai
Kun. P. Mališka šiemet baigė aplankė dailininkų A. ir A.
Romos popiežišką universitetą, Tamošaičių netoli Kingston
gyveno Šv. Kazimiero kole sodybą ir dailės darbus. Kaip vi
gijoje, buvo įšventintas paties suomet, Tamošaičiai maloniai
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II Romo priėmė ir viską paaiškino. Kur
je. Primicijas atlaikė Montrealio sai šiemet prasideda rugsėjo 13
Aušros Vartų parapijos bažny d., antradienį, 5 vai. po pietų Šv.
čioje.
Marijos aukšt. mokyklos pa
— A. a. Veronika Gaižutytė talpose. Pavasarį vienuoliktą
Gavėnienė staigiai mirė nuo skyrių baigė Stasys Bakšys, Anširdies smūgio. Velionė buvo d r e a Ciparytė ir Tomas
gimusi 1914 m. rugpjūčio 2 d. Žukauskas.
Saldutiškyje, Utenos apskr. Nuo
1927 m. gyveno Brazilijoje.
VOKIETIJOJE
Buvo sukūrusi šeimą su Kostu
Gavėnu, išaugino k e t u r i s
— Lietuvių Bendruomenės
vaikus (viena mirė maža). Palai
Stuttgarto
apylinkės valdyba iš
dota šalia savo vyro a.a. Kosto.
rinkta beveik ta pati: pirm.
— A.a. Stasys V a n c e v i č i u s Elgardas Šulcas, Marytė Šukie
mirė liepos 30 d. Sao Paulo
nė, kun. Kazimieras Senkus ir
mieste. P a l a i d o t a s Lapos
Sofija Bublienė. Kontrolėn iš
kapinėse. Velionis buvo lie
r i n k t i J. S t a v s k i s ir K.
tuviškų laikraščių bendradar
Šereikienė. Kai spalio mėnesį
bis, ypač Brazilijos lietuvių
lankysis vysk. Paulius Baltakis,
„Mūsų Lietuvos", taip p a t
bus
paminėta pavėluotai Mai
veikėjas negausioje lietuvių
ronio gimimo sukaktis.
kolonijoje.
— Lietuvių Bendruomenės
Hamburgo
apylinkės pirmi
KANADOJE
ninke vėl perrinkta Teresė
Lipšienė.
Jos pastangomis buvo
— A. a. J u o z a s Š t a r a s , 68
s
u
r
e
n
g
t
a
s Motinos dienos
metų amžiaus, rugpjūčio mėnesį
mirė Toronte. Teturėjo tik vieną minėjimas, kuriame paskaitą
brolį Antaną Štarą Šiauliuose, s k a i t ė A n t a n a s Suraučius,
ok. Lietuvoje. Žmonai mirus deklamavo neseniai iš ok. Lie
maždaug prieš p e n k e r i u s tuvos su tėvais atsikėlę Linas ir
metus, jo sveikata menkėjo, Vida Pareigiai. Čia neseniai
buvo paguldytas ligoninėn, jo konservatoriją baigė operos sol.
turtas paimtas valdžios globon. Vilija Mozoraitytė ir pradėjo
Po kiek laiko gydytojų pagalba dainuoti Krefeldo operoje.

BRAZILIJOJE

Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje įžadų darymo proga rugpjūčio 15 d. Iš kairės: ses.
Nancy Streitmater daro pirmuosius įžadus, toliau stovi generalinė vyresnioji ses. Marilyn Kuz
mickus, jos asistentė ses. Mary DeSaleks, ses. Regina Marie Dubickas, Margaret Petcavage ir
kt. Pagrindines pamaldas laikė kun. P. Paurazas.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
rinko studijuoti geologiją
ASTA MIKLIŪTE - JAUNA
University of Illinois, kurį baigė
GEOLOGĖ
VULKANŲ
bakalauro laipsniu. Būdama
PAPĖDĖJE
gabi bei darbšti studentė
Asta Mikliūtė mokėsi Chica- kasmet buvo Deans sąraše.
goje, čia baigė Švč. M. Marijos Tame pačiame universitete tęsė
Gimimo mokyklą su lietuvių mokslą ir šiemet studijas apvai
dėstoma
kalba,
Mother nikavo magistro laipsniu.
McCauley mergaičių gimnaziją
ir aukštesniąją lituanistinę
mokyklą. Laisvalaikiu šoko
lietuvių tautinius šokius „Gran
dies" grupėje. Vasaros atostogų
metu, stovyklaudama Dainavos
bei Rako stovyklose, turėjo pro
gą gerai pažinti jai taip pa
trauklią gamtą. Todėl ir pasi-

x Rockfordo Lietuvių pen
sininkų klubas, Rockford, 111..
per Petrą Šerną atsiuntė „Drau
go" paramai 20 dol. Nuoširdus
ačiū.

Springfieldą dalyvauti Illinois
Žemės ūkio parodoj. Ten atliko
2 koncertus kartu su solistais
Algirdu Braziu ir Mary Juzėnaite. Parodoje dalyvauti chorą
pakvietė rengimo komitetas ir
parūpino specialų autobusą
nuvežti ir parvežti.
Choro dirigentas ir valdyba
kviečia Chicagos lietuvius įsi
jungti į chorą, kad jis ir toliau
galėtų gyvuoti ir puoselėti
lietuvišką muziką.
Repeticijos vyksta ketvirtadie
niais 7:30 vai. vak. Gintaro sve
tainėje. Chore vyrauja labai
draugiška nuotaika ir repeti
cijas praveda prityręs malonus
muzikas Faustas Strolia. Būti
nai išbandykite savo balsus,
nežiūrint amžiaus ar profesijos.
Laukiame naujų choristų!
A. B.
MES J A U SAVININKAI

x R o c k f o r d o Šaulių 5
būrys, Rockford, 111., per Petrą
Šerną atsiuntė „Draugui" 20
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Ketvirtadienį, rugsėjo 1 dieną,
Chicagos mieste buvo pasirašyti
Asta Mikliūtė
visi pirkimo dokumentai ir Lie
Šiuo metu gyvena Havajų tuvių misijos centro korporacija
x Ona ir E d v a r d a s Rein- saloje ir dirba vulkanų tyrimo tapo buvusio DeAndreis semi
goldai, Worcester, Mass., mūsų observatorijoje.
narijos pastato savininkais. Tą
rėmėjai, grąžino laimėjimų
Sėkmės jaunai geologei. Astos dieną buvo Lietuvių centro tary
šakneles su 30 dol. auka. Mikliūtės tėvai gyvena Flo bos narių dalis susitiko su Lito
Nuoširdus ačiū.
pareigūnais. Iš tarybos narių
ridoje.
m. b. dalyvavo pirm. V. Šoliūnas, R.
x Eleonoros Marčiulionie
Burba, V. J a n u š k i s , R.
nės paroda įvyks rugsėjo 16 d.
Sušinskienė ir adv. R. DomanLIETUVOS VYČIU
iki 25 d. Atidarymas penkta
skis. Litui vadovavo — prez. V.
CHORAS KVIEČIA
dienį, rugsėjo 16 d., 7:30 v.v.
Vebeliūnas, jų advokatas V.
Čiurlionio galerijos valandos
Lietuvos Vyčių choras turėjo Duoba, dabartinis pastato adm.
penktadienį 7 v.v. iki 9 v.v., šeš
B. Nainys ir H. Knecht. Kartu
tadienį ir sekmadienį 11 v.r. iki savo pirmąją poatostoginę repe
dalyvavo Kasos viršininkas G.
ticiją
rugsėjo
8
d.
Gintaro
sve
7 v.v.
Žemaitaitis. Visi dokumentai
(sk.) tainėje. Dirigentas muz. Faus
tas Strolia sveikino visus choris buvo paruošti R. Domanskio,
x 434-2243 Užsakai „Atei tus ir pasidžiaugė, kad palyginti kuris ir yra Lietuvių centro
gausiai susirinko. Taip pat valdybos pirmininkas. Po kelių Lietuvių Fondo stipendininkas.trečius metus grįžtąs j Vasario 16 gimnaziją
ties" vakarui JC spalio 1 d.
Alan Gromašauskas iš Domininkonų respublikos, kalbasi su Lietuvių fondo
(sk.) choro valdybos pirmininkė valandų ir daug popieriaus
Estei 1 a Rogers kvietė visus pasikeitimo ir parašų darbas tarybos pirm. Stasiu Baru.
x Racine Bakery & Deli ofi uoliai lankyti repeticijas ir daly buvo atliktas.
cialus atidarymas bus šį šeš vauti sekmadienio procesijoj
Per labai trumpą laiką ilgas
iki 800,000 dol. Tai mes dabar
tadienį, rugsėjo 17 d., nuo 6 vai. Marquette Parke.
kelias nukeliautas. 1988 m. įgyvendint. Dabar dar didesnis
ryto iki 6 vai. vak. Adresas:
darbas mums prieš akis, Kaip visi turime spausti pažįstamus,
Lietuvos Vyčių choras vie balandžio 15 d., o dabar tik po
6216 S. Archer, tel. 581-8500.
su beveik kiekvienu n a m o kad dabar laikas tapti nariais
nintelis iš visų Chicagos chorų 4Vz mėnesių visi lietuviai turi
Delikatesų sk. tel. 581-8501.
pirkimu, su nuosavybe yra ir paaukodami 1,000 dol. ar bent
pajėgė susiorganizuoti ir naujas puikias patalpas. Ačiū
200 dol. Negalim praleisti šios
Didelis pasirinkimas dešrų,
skola ir išlaikymas.
rugpjūčio 13 d. nuvyko į visiems, kurie prisidėjo šį tikslą
kumpių, namie gamintų pro
Pirkimo sąlygos tokios pat, ypatingos progos.
duktų ir importuotų prekių.
J a u dabar galima nuomoti 1
kaip jau buvo skelbta ir kalbėta.
Kviečiame visus atsilankyti.
Pastato ir žemės k a i n a ar 2 kambarių butus nuola
1,000,000 dol. Mes įmokėjome tiniam gyvenimui centre. Ne
(sk.)
50,000 dol. tai mūsų paskola yra trukus bus galima ir nuomoti
x Mutual Federal Savings
950,000 dol. Paskolos sąlygos sales centre baliams, vaka
ieško kasininko-ės (teller)
mums palankios, mokėsime 9%. ronėms ir t.t.
pilnam laikui. Reikia mokėti
Tie įmokėti pinigai buvo įdėti į
Visuotinis narių susirinkimas
rašyt mašinėle. S k a m b i n t i
saugią (escrow) sąskaitą Kaso bus sekmadienį, spalio 23 d., 12
847-7747.
je ir buvęs savininkas Litas vai., tuoj po šv. Mišių centre.
(sk)
neturi teisių jų gauti, kol jų Prašome, kad visi nariai daly
visos
originalios
skolos vautų, bus pranešimai visų
x Aktorius Regimantas
kunigams, kai Litas pirko komisijų darbų, ateities planų ir
Adomaitis ir poetas Sigitas
pastatą ir visus 220 akrų žemės, naujos tarybos rinkimai.
Geda, abu Lietuvos Persi
ebus išmokėtos. Taipgi visi
R. S.
tvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės
grupės nariai, rugsėjo 16 d.,
korporacijos skolos mėnesiniai
penktadienį, 7:30 v.v.. Jaunimo
mokesčiai eis į tą specialią
Advokatas Jonas Gibaitis
centro didžiojoje salėje dalyvaus
(eserovv) sąskaitą.
6247 S. Kedzie Avenue
poezijos ir dailiojo žodžio vakare.
Tą ketvirtadienį, taip pat
Chicago, IL 60629
Po koncerto vyks pasikalbė
buvo susitarta, kad, jeigu Lie
jimas su svečiais apie pasku
tuvių misijos centro korporacija
Tel. _ 776-8700
tiniuosius įvykius Lietuvoje.
išmokės pilnai skolą iki šių
D a r b o vai. n u o 9 iki 7 vai. vak.
Rengia Santara-Šviesa Gina Zordani — Miss Illinois ir Jurginų karalaitė. Chicagos pietvakarių
metų gruodžio 31 d., pastato
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
(sk.) Jurginų klubas paminėjo savo švente rugsėjo 3 ir 4 dienomis Orland Parke pirkimo kaina bus nužeminta
Nuotr. Edward M a n k a u s

