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„LKB Kronika", Nr. 76 Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui 

Nuorašai: 

1. Lietuvos vyskupams 
Ir vyskupijų valdytojams 

2. TSRS KGB Generaliniam 
Viršininkui Čebrikovui 

3. TSRS Generaliniam prokurorui 
4. Jaunimo laidų redakcijai 

5. LTSR prokurorui 
6. „Komjaunimo Tiesa" redakcijai 
7. „Valstiečių laikraštis" redakcijai 
8. „Komunistinis rytojus" redakcijai 
9. Alytaus m. ir raj. švietimo skyriui 
10. Alytaus m. prokurorui 

Gražulių šeimos ir kitų dalyvių 

Pareiškimas 
(Tęsinys) 

Netiesarašo P. Matukas, kad 
pareigūnų prašomi pasisakyti 
savo pavardes nepilnamečiai 
ten buvusio P. Gražulio buvo 
agituojami išsisukinėti. Iš 
tikrųjų P. Gražulis ramino 
pareigūnų suerzintą jaunimą. 

P. Matuko straipsnyje vyres
nioji iš sukaktuvininkių Janina 
Gražulytė dvejais metais pa
sendinta. Kaipgi kitaip, juk 
reikia sustiprinti pagrindinį 
teiginį — tarp vyriausios su
kaktuvininkės ir jauniausios 
paauglės 10 metų skirtumas. 

Štai iki kokių nesąmonių ir 
kokio faktų iškraipymo priei
name tarybinėj spaudoj, norint 
žūtbūt pateisinti neteisėtą, 
antikonstitucinį valdžios 
pareigūnų elgesį. 

Reikalaujame, kad būtų 
atšaukti spaudoje pasirodę 
klaidingi teiginiai bei 
pareigūnų viešai paskelbta 

neteisinga informacija, kad šiais 
viešumo ir pers i tvarkymo 
laikais tokie nete isė t i 
pareigūnų išpuoliai nebesi
kartotų. 
Pasirašė: 

Gražulienė, V. Makrickaitė, 
Gudaitytė, M., D. Petraitytė, V. 
Gražulytė, M. Baciuškienė, A. 
Gražulis, A. Baciuška, V. Šim
kūnas, Br. Krisiūnaitė, K. 
Gražulis, Petras Gražulis, S. 
Gudaitis, R. Mikalauskaitė, V. 
Kačergis, S. Buzaitė, Janušaus
kas, J. Marcinkaitė, J. Mikai-
lionytė, M. Kaškonaitė, Z. Ali
šauskaitė, V. Daunaravičius, V. 
Sinkevičiūtė, V. Dapkūnas, A. 
Gražulytė, R. Makrickaitė, R 
Gražulytė, P. Gražulis, G. Kek-
vonaitė, R. Vencevičiūtė ir 13 
kitų. 

(Pareiškimų kalba netaisyta — 
red. past.). (Pabaiga) 

Susipažinkime su 
Arvydu Juozaičiu 

Vilnius. — Persitvarkymo 
sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
nario, filosofo Arvydo Juozaičio 
straipsnis „Politinė kultūra ir 
Lietuva" šįmet eina iš rankų į 
rankas, nors jis nepasirodė ofi
cialioje spaudoje. 

Juozaitis pasižymėjo ir kaip 
plaukikas, Montrealio olimpiado
je laimėdamas bronzos medalį. 

Pirmoji straipsnio dalis teori
nio pobūdžio. Autorius teigia, 
kad „konkrečią politiką" būtina 
„remti kultūriniu brandumu", 
nes kitaip , j i praranda gyvybę, 
virsta prievartos aparatu ir pa
skelbia karą viskam kas gyva 
ir jos nekontroliuojama. Taip 
gimsta konclageriai, nusinešan-
tys į kapus milijonus gyvybių". 
Politinė kultūra gi „neatsie
jama nuo demokratijos", tikras 
politinis gyvenimas „neįmano
mas be pliuralizmo". Kylanti 
neformalių susivienijimų 
banga, pokyčiai, „vaduojan
tys mus iš politinio snaudulio", 
vis labiau primena Europos 
kultūros tradicijas. Esminiai 
šios kultūros politinės savi
raiškos elementai yra „racionali 
savimonė, sveikas protas, 
suverenitetas". 

Parlamentarinė valstybė 

Suverenitetas, anot Juozaičio, 
„suteikia tautai — valstybei ne
lygstamos vertės pajautą..., nes 
tauta susivokia esanti vienin
telė teisėta savąjį likimą nu-
sprendžianti jėga". Parlamente, 
rašo jis, „susirenka visos pa
grindinės viešojo politinio gy
venimo jėgos, susiburia net 
priešiškiausi interesai ir 
tikslai... stichija, prievarta ir 
susinaikinimas galutinai įgauna 
kultūrinio gyvenimo formas. 
Viešasis gyvenimas virsta 

politine kultūra". Parlamenti
nėje valstybėje „teisė privalo 
tapti vienintele jėga, kuriai 
būtų leidžiama pakilti virš visos 
visuomenės. Jai turi paklusti 
bet kuri partija, bet kuri visuo
meninė organizacija, bet kuri 
valdžia, bet kuris individas". 

Politinė kultūra 
Be to, rašo autorius, šitokia 

socialinė tvarka turi remtis 
esmine metafizine prielaida, 
kuri skelbia, kad „žemiškasis 
žmogaus gyvenimas niekad 
nepasieks maksimalaus gerbū
vio, idealios ramybės ar 
absoliučių patogumų būsenos. 
T.y. niekada nepasieks tos 
rožinės komunistinės idilės, 
kuria užkrėtė žmonijos protą 
keli Naujųjų amžių mąstytojai 
— svajotojai". 

Pasak Juozaičio, politinė kul
tūra yra „europinės kultūros su
dedamoji dalis ir kaipo tokia 
galutinai išsirutuliojo", o „20 
amžiuje tapo visuomenės sąmo
nėjimo gaire. Akivaizdžiausiai 
tai parodo tarptautinės teisės 
išsivystymas ir jos tiesioginis 
susiejimas su žmogaus teisėmis. 
Be šių dviejų polių šiuolaikinis 
tarptautinis gyvenimas būtų 
neįmanomas. Būtų neįmano
mas jos racionalumas ir sveikas 
protas. Ir juo labiau — suvereni
tetas". 

Pabaltijo įvykiai 
Estas pas Gorbačiovą, 
o Jakovlevas Lietuvoje 

Prezidentas R. Reaganas su „Discovery" astronautais, kai jis atvyko juos pasveikinti ir palinkėti 
Amerikos vardu laimingos kelionės erdvėse. 

Laimingos kelionės erdvėse! 

Kenedžio Erdvės Centras. 
— Visi pasiruošimai iškelti 
erdvėlaivį su astronautais jau 
baigti. Šiandien, jei viskas veiks 
be sutrikimų, erdvėlaivis „Dis
covery" pradės savo istorinę ke
lionę. NASA inžinierių tarpe ir 
administracijoje jaučiamas 
didelis įtempimas, nes niekas 
negali visiškai būti užtikrintas, 
kad kas nors nėra užmiršta 
padaryti taip, kaip turėjo būti, 
kad skrydis batų saugus. Po 
„Challenger" nelaimės praėjo 
32 mėnesiai. 

Svarbiosios dalys 
NASA vadovybė išleido šiam 

skrydžiui 2.4 bil. dol., kad ši 
misija pasisektų. Buvo imtasi 
nepaprastai didelio atsargumo. 
Agentūra sako, jog 1,475 erd
vėlaivio dalys yra labai svarbios 
kelionei erdvėse, kurios sudaro 
„kritišką sąrašą". Iškėlimo ra
keta buvo iš naujo paruošta. 
Nuo pirmadienio buvo daromi 
paskutiniai pasiruošimai. Kai 
kas dar buvo surasta negero ir 
praėjusį sekmadienį. Tik jei bus 
įsitikinta, kad viskas 100% yra 
tvarkoje, tik tada tebus leista 
pakilti astronautams, pasakė 

Robert Crippen, kuriam pavesta 
tart i paskutinį žodį. Jis yra 
buvęs astronautu praeityje. 

5 astronautai 
Šios misijos paruošimui dirbo 

13,000 žmonių. Skris penki 
astronautai: Frederick Hauk, 
kuris yra šio skrydžio vadas, 
laivyno kapitonas, baigęs Mas-
sachuse t t s technologijos 
ins t i tu tą ; Richard Covey, 
pilotas, aviacijos pulkininkas, 
baigęs Purdue universitetą; 
George Nelson, baigęs Washing-
tono univers i te tą dak ta ro 
laipsniu iš astronomijos, John 
Lounge, baigęs Colorado 
universitetą, inžinierius ir 
pilotas, dėstąs fiziką laivyno 
akademijoje, ir Davis Hilmers, 
marinų pulkininkas, baigęs 
inžineriją Iowos universitete. 
Visi astronautai turi daug 
patyrimo erdvės skrydžiuose, 
nes yra visi dalyvavę anksčiau 
panašiose misijose. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Olimpines priešfinalines 
krepšinio rungtynes Amerika 
pralaimėjo Sovietų Sąjungos 
rinktinei, kurioje žaidė keturi 
lietuviai — Arvydas Sabonis 
Šarūnas Marčiulionis, Rimas 
Kurtinaitis ir Sergėjus Chomi
čius. Komandoje žaidė ir vienas 
estas. Pralaimėjimo santykis 76 
prieš 82. 

— PLB naujasis pirmininkas 
prof. dr. Vytautas Bieliauskas 
pareiškė: „Mes norime, kad išei
vijos lietuviai lankytų savo 
tėvynę ir kad ten stiprintų Lie
tuvos laisvės troškimus. Bet 
mes siekiame laisvos Lietuvos, 
o ne jos egzistavimo sovietinėje 
sistemoje". 

— Managvoje 24 Nikaragvos 
piliečiai baigė trijų dienų 
badavimo strreiką prieš sandi-
nistų vyriausybę. Jie reikalavo, 
kad būtų paleisti vėl neseniai 
suimti 39 laisvės kovotojai už 
Nikaragvos žmonių teises, kai 
jie dalyvavo protesto demonstra
cijoje liepos mėnesį. 

Galima siųsti knygas 
Maskva. — Maskvos dienraš

tis „Izvestia" pranešė, kad 
pakeitus sovietinius muito 
nuostatus, nuo šių metų liepos 1 
dienos yra leidžiama į Sovietų 
Sąjungą paštu siųsti Šventąjį 
Raštą, taip pat religinio turinio 
garso įrašus bei vaizdajuostes. 
Spaudos agentūros šia proga 
atkreipia dėmesį, kad iki šiol 
pašto siuntiniai su Šventuoju 
Raštu ir bet kokia kita į Sovietų 
Sąjungą paštu siunčiama religi
nė medžiaga būdavo konfiskuo
jama. Ją įvežti į Sovietų 
Sąjungą buvo draudžiama taip 
pat ir keliautojam. Geriausiu 
atveju, keliautojai už įvežamą 
religinę literatūrą turėdavo 
sumokėti labai aukštą muito 
mokestį. Pagal naujus nuosta
tus muito mokestis religiniam 
leidiniam yra žymiai sumažin
tas. 

Paimta dar viena 
provincija 

Maskva. — Reuterio žinių 
agentūros pranešimu, afganų 
laisvės kovotojų raketos šį 
pirmadienį Kabule užmušė 16 
žmonių. Sovietų korespondentas 
Kabule praneša, jog kovotojai 
užėmė vieną provinciją ir šiuo 
metu dal inai kontroliuoja 
septynių provincijų sostines. 

Sovietų agentūra „Tassas" 
taip pat praneša apie raketų 
sprogimus ir žmonių žuvimą. Ir 
„Pravda" rašo, jog Afganistano 
komunistų vyriausybės prezi
dentas Najib yra nuolatiniame 
partizanų pavojuje. Sovietų 
reporteris Vadim Okulov rašė iš 
Kabulo, jog laisvės kovotojai 
t u r i dabar apie 168,000 
kovotojų, o afganai teturi 70,000 
kareivių. Paskutiniu metu buvo 
paimta centrinė Bamyan pro
vincija. 

— Vakarų Berlyne vyksta 22 
valstybių finansininkų ir banki
ninkų pasitarimai tarptauti
niais pinigų klausimais. 

— Bonoje kanclerio Kohl pa
gr indin į patarėją Hans 
Tietmeyer, kai jis grįžo su 
mašina į savo namus, apšaudė 
kai r ie j i teror is ta i , norėję 
pakenkti Berlyne vykstantiems 
finansininkų pasitarimams. Bet 
jo nesužeidė 

— Senatas gavo pranešimą iš 
dviejų Užsienio komiteto narių, 
kurie praleido 4 dienas pagal 
turkų- i rakieč ių sieną, kad 
Irakas naudojo nuodingas dujas 
pr ieš kurdus , gyvenančius 
Irake. Pasitvirtino žinios, kad 
Irakas naudojo ir cheminius 
ginklus prieš kurdus. 

— Sovietų Užsienio reikalų 
ministeris E. Shevardnadze 
vakar pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga laikinai sustabdo savo 
kariuomenės išvežimą iš Afga
nistano. 

— Izraelio kareiviai vėl 
nušovė 3 arabus palestiniečius 
ir 68 sužeidė okupuotose srityse. 
Šios palestiniečių lasivės kovos 
ten tęsiasi jau 9 mėnesius. 

— Baltieji rūmai pranešė, jog 
prez. Reaganas įsakė baigti 
laivų saugojimo keliones su 
Amerikos vėliavomis Persų 
įlankoje, bet paliks savo laivus 
karinio saugumo reikalams. 

— Vakarų Berlyne, kur 
podėdžiauja pasaulio finansinin-
ka i , policija areštavo 80 
asmenų. Jie visi buvo kairieji, 
kurie tuo norėjo parodyti savo 
veiklą prieš „buržujus". 

Vilnius. — Sovietų vadovybė 
tautiniams judėjimams bent 
šiuo metu neturi aiškaus at
sakymo arba tik susilaiko nuo 
viešų pareiškimų, kurie galėtų 
dar labiau padidinti vykstantį 
tautybių nepasitenkinimą. Kai 
kurie jos skyriai laiko visa tai 
tik netvarka, maišto kėlimu ir 
žvelgia į tai su nepasitikėjimu. 

Komunistų partijos galva M. 
Gorbačiovas ir A. Jakovlevas, 
kaip atrodo, yra pagrindiniai as
menys, kurie formuluoja naują 
tautybių politiką, rašo žurna
listas Paul Quinn iš Švedijos. 
Paskutiniai įvykiai Pabaltijo 
valstybėse rodo, kad Jegoras 
Ligačiovas, antrasis žmogus 
Kremliuje, nėra įsivėlęs į tuos 
reikalus. Šitokioje situacijoje 
Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje 
susiformavo tie nauji masiniai 
sąjūdžiai. Visiškas atsiskyrimas 
yra neįmanomas. Lietuvoje kai 
kurie įvykiai rodo, jog valdan
čioji vyriausybės šaka— KGB 
stipriai veikia ir su dideliu 
nepasitikėjimu sąjūdžio veiklai. 

Atsiskyrimo idėja 
Pabaltijo respublikose 

komunistų vadai į tautinius 
pasireiškimus ne vienodai rea
guoja. Estijoje partijos vadovai 
įsilieja į naująjį jų Liaudies 
frontą. Bet čia, Lietuvoje, parti
jos reakcija yra pasimetusi, rašo 
žurn. Quinn, ir nežino ką daryti 
— pritarti ar nepritarti. 

Maskvos žiniomis, Centro 
komiteto nariai į susiformavimą 
Estijos Liaudies fronto balan
džio mėnesį, kuris buvo pirmais 
tokio pobūdžio Pabaltijo 
kraštuose, žiūri palankiai. Pri
pažįstama, kad fronto veikloje 
dalyvauja žmonių, kurie nori at
siskirti nuo Sovietų Sąjungos, 
bet jie nesudaro daugumos, 
todėl nepavojingi. Geriausias 
būdas juos izoliuoti — eiti su 
praktiškom reformom ir 
nedrausti sąjūdžio veiklos. 
Tačiau atsiskyrimo idėja yra 
gyva. 

Esto pokalbis 

švelniai priminęs, kad situaci
ja gali panašėti į Nagorno-Kara-
bacho įvykius, jei nebus protin
gai tvarkomasi. 

Sąjūdžio atstovai sako, jog 
Maskvos vizitatorius išsireiš
kęs, kad Sąjūdis turėtų savo lei
džiamą laikraštį. Tai jau yra 
įvykęs dalykas. Sąjūdžio 
atstovai taip pat jam pasis
kundė Lietuvos komunistų par
tijos antrojo sekretoriaus ruso 
Nikolai Mitkin trukdymais. 
Vilniuje Jakovlevas susitiko ir 
su kitais kultūrininkais, kurie 
yra Sąjūdžio dalyviai ir jie esą 
patenkinti šiuo susitikimu. Ar
vydas Juozaitis mano, kad tai 
gali suteikti pastovumą šiai po
litinei situacijai. 

Jakovlevo simpatijos? 
Lietuvos Persitvarkymo sąjū

džio biuletenis, kaip tai vadina 
korespondentas, rašė apie 
Jakovlevą, kuris simpatizavęs 
lietuvių nusistatymui tauti
nės politikos klausimais ir jų no
rimam suverenumui. Praėjusią 
savaitę Sąjūdžiui buvo pažadėta 
turėti savo įstaigą, telefoną ir 
kitus reikmenis, reikalingus ofi
cialiai organizacijai. Apie tai 
buvę kalbėta su Jakovlevu. 

Prasidėjo trukdymai 
Tautybių persitvarkymo sąjū

džiai susiduria su įvairiomis 
kliūtimis bei su varžymais. 
Pavyzdžiui, Estijos partijos an
trasis sekretorius Indrek Toome 
turėjo pasikalbėjimą televizijai 
praėjusią savaitę. Kai tas pasi
kalbėjimas buvo perduotas, 
buvo išcenzūruoti jo palankūs 
pasisakymai apie Estijos 
Liaudies frontą. Estai ir 
lietuviai atspausdino savo 
sąjūdžių leidiniuose slaptuosius 
Ribbentropo-Molotovo protoko
lus, kurie įrodo Maskvos įvyk
dytą Pabaltijo kraštų prijun
gimą jėga, bet Maskvos oficia
lūs pareigūnai sakosi neturi tų 
protokolų. 

„Ar jūs prieš sovietų 
valdžią?" 

Žurnalisto Quinn žiniomis, 
šios vasaros metu Gorbačiovas 
ir Jakovlevas skyrė daug dėme
sio Pabaltijo valstybėm. Liepos 
mėnesį Gorbačiovas turėjo labai 
ilgą pasikalbėjimą su naujuoju 
Estijos Komunistų partijos vadu 
Vaino Valyas. Vėliau estas savo 
pasikalbėjime per radiją pasakė, 
kad Gorbačiovas pareiškė prita
rimą Estijos Komunistų partijos 
nusistatymui tautybių 
klausimu. 

Rugpjūtyje Jakovlevas lankė
si Latvijoje ir Lietuvoje. Jo 
vizitas Lietuvoje rodo, kad par
tija nori turėti ryšius su 
masiniu sąjūdžiu. Prieš jo at
vykimą į Lietuvą, vienas Lietu
vos partijos vadų turėjo pasita
rimą su septyniais Sąjūdžio 
vadovais, bet jis nebuvo iš Cen
tro komiteto narių. Jis buvo iš 
Kultūros tarybos, kuri turi 
gerus ryšius su Jakovlevu. 

Protingai tvarkytis 
Vytautas Landsbergis, vienas 

iš to pasitarimo dalyvių, sako. 
jog Jakovlevas pasisakė atvykęs 
susipažinti su Sąjūdžio tikslais. 
Maskva turinti prieštaraujan
čias žinias apie įvykius Vilniu
je. Pasitarimo dalyviai suprato, 
kad tų žinių šaltinis yra parti
jos vadovybė. Dr. Landsbergis 
pasakojo, jog oficialusis svečias 

Sąjūdžio veikėjai iš Kauno pa
sakojo, jog partijos vadai siūlo 
įsteigti Sąjūdyje netikrą ir ap
gaulingą sekciją žmonių. Parti
joje kai kurie nariai pritaria 
Sąjūdžiui, tačiau KGB kitaip 
galvojanti. Lietuvos KGB 
viršininkas Eduardas Eismun-
tas rugpjūčio 30 d. pasikvietė 
Sąjūdžio kelis narius pokalbiui. 
„Ar jūs esate prieš Sovietų 
valdžią?" tuoj paklausęs 
Sąjūdžio ats tovus. Persit
varkymo sąjūdžio dalyviai sako, 
kad jie esą stropiai sekami. 
Saugumas dirba tyliai, rinkda
mas žinias apie Sąjūdžio žmones 
ir kai ateis laikas, jos bus 
panaudotos jiems suimti, nes jie 
visados suras ką nors nelega
laus prieš juos. baigia savo re
portažą Paul Quinn. priminda
mas, kad ir jis buvo sekamas. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 29 d.: Mykolas, Gab 

rielius, Rapolas, Kęsgailą, 
Mykole, Arminas. 

Rugsėjo 30 d.: Jeronimas, So
fija, Inga, Žymantas, Bytaute. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:44, leidžiasi 6:38. 
Temperatūra dieną 801.. nak

tį 45 1. 

* 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

TAUTININKŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS DETROITE 

Rugsėjo 18 d. gražioje Onos ir 
Česio Šadeikių sodyboje 
susirinko ALTS-gos Detroito 
skyriaus nariai, jų šeimos ir 
kvies t i svečiai. Pava lg ius 
skanius pietus, vyko metinis 
susirinkimas, kurį pravedė sky
r iaus pirmininkas Albertas 
Misiūnas, o sekretoriavo jo 
rekorderis, iš kurio vėliau bus 
parašytas susirinkimo proto
kolas. 

Atsistojimu ir susikaupimo 
minute buvo pagerbti mirusie
ji skyriaus nariai: Alfa Gilvydis, 
Antanas Musteikis ir Alfonsas 
Patalauskas. Albertas Misiūnas 
jų atminimui paskaitė pedagogo 
Vacio Kavaliūno mintis ir 
susirinkusių vardu jų šeimoms 
pareiškė užuojautą. Nedalyvau
jant skyriaus sekretoriui Edu
ardui Milkui, praėjusio susirin
kimo protokolo skaitymas palik
tas ateinančiam susirinkimui. 

Pirmininkas Albertas Misiū
nas savo pranešime pareiškė, 
kad pats skyrius kaip toks ne 
per daug reiškiasi lietuviško 
telkinio veikloje, bet dirba kar
tu su Detroito Lietuvių 
organizacijų cen t ru , kur i s 
atstovauja Detroito lietuviams 
bei talkina Amerikos Lietuvių 
Ta ryba i . DLOC-o skyr iu i 
gražiai a ts tovauja Vincas 
Tamošiūnas, Romas Macionis ir 
S tasys Šimol iūnas . Tenka 
pažymėti, kad ne maža skyriaus 
narių gražiai reiškiasi kitų 
patriotinių organizaciją veik
loje. 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos dvidešimtame seime, 
Daytona Beach, Floridoje, da
lyvavo pirm. A. Misiūnas ir 
sekr. Ed. Milkus. A. Misiūnas 
seime buvo išrinktas darbo pre
zidiumo vicepirmininku ir 
Tarybos nariu, vietoje mirusio 
Jono Švobos. Seime, ka ip 
svečias dalyvavo LŠST pirmi
ninkas Mykolas Abarius. 

Bostono, Chicagos ir Los 
Angeles skyriams pasiuntėme 
po 48 knygas Jono Švobos vei
kalo „Šeiminė ir Prezidentinė 
Lietuva", prašant už kiekvieną 
knygą atsiųsti nors po 1 dolerį. 
Iki šiol ne vienas skyrius dar 
neatsiskaitė. 

Skyr iaus vicepirmininkas 
Vincas Tamoš iūnas savo 
pranešime sakėsi atlikęs visus 
jam pavestus darbus. 

Skyriaus iždininkas Romas 
Macionis pranešė, kad skyrius, 
su praėjusių metų likučiu, 
turėjo: pajamų — 6.939.08 dol., 
išlaidų — 1,801.87 dol.; kasoje 
turima 5,138,11 dol. 

Narys kultūriniams reika
lams Algis Vaitiekaitis pranešė, 
kad jis buvo suruošęs dvi 
parodas Chicagoje ir Montrealy-
je, Kanadoje, VLIKO suvažia
vime, o taip pat keliose vie
tiniuose renginiuose. Kontrolės 
komisijos ak tą perskaitė 
Eugenija Bulotienė. 

Pranešimai buvo išdiskutuoti 
ir priimti. 

Susirinkimo metu 17 narių 
sumokėjo nario mokestį. Naujai 
į skyrių įstojo Leonas Petronis. 

Viešnia iš Chicagos — ALTs-
gos Centro valdybos sekretorė 
Eleonora Valiukėnienė tarė 
šiltą žodį ir perdavė sąjungos 
pirmininko dr. L. Kriaučeliūno 
linkėjimus. Savo kalboje ji 
palietė sąjungos valdybos dar
bus iš kurių svarbesni yra 
knygos „Lietuviai tautininkai 
komunistų nužudyti", o taip pat 
ir „Naujosios vilties" žurnalo 
reikalai. 

Eleonorai Valiukėnienei 
įteikta gėlių puokštė ir jos žodis 
palydėtas susirinkusiųjų ploji
mais. 

Mečys Valiukėnas, pasveiki
nęs susirinkusius, savo tartame 
žodyje palietė paskutiniuosius 
įvykius ok. Lietuvoje. 

Skyriaus valdyba kitai ka
dencijai paliko ta pati: pir
mininkas Albertas Misiūnas, 
vicepirmininkas Vincas Tamo
šiūnas, sekretorius Eduardas 
Milkus, iždininkas Romas Ma-

A L T S-gos Detroito skyriaus valdybos ir kontrolės komisijos na r i a i su svečiais iš Chicagos. Iš 
ka i rės : sėdi Eugenija Bulotienė, Alber tas Mis iūnas ir Leonora Va l i ukėn i enė . Stovi — Juozas 
Kinčius, Vincas Tamošiūnas, Stasys Šimoliūnas, Mečys Va l iukėnas ir Romas Macionis. T r ū k s t a 
Algio Vaitiekaičio ir Eduardo Mi lkaus . 

Nuotr . K. S r a g a u s k o 

cionis ir narys kultūriniams rei
kalams Algis Vaitiekaitis. 
Kontrolės komisija — Eugenija 
Bulotienė, Stasys Šimoliūnas ir 
Juozas Kinčius. 

Stefanija Kaunelienė ir Tina 
pravedė dovanų skirstymą. 
Išdalinta daugiau negu 20 
dovanų. Didelį Joanos Švobie-
nės dovanotą tortą laimėjo 
Vladas Staškus. 

Skyriaus pirmininkas Alber
tas Misiūnas padėkojo svečiams 
iš Chicagos — valdybos sekre
torei Eleonorai Valiukėnienei ir 
Tarybos nariui Mečiui Valiukė
nui už atvykymą į Detroitą ir 
tartą žodį, skyriaus valdybos na
riams: Vincui Tamošiūnui, 
Eduardui Milkui, Romui Macio-
niui ir Algiui Vaitiekaičiui už 
gražų bendradarbiavimą. 
Padėka pareikšta svetingos 
sodybos šeimininkams Onutei ir 
Cesiui Žadeikiams už gražų 
priėmimą, jų sūnui Stasiui už 

talką ruošoje, Onutei Šadei-
kienei ir jai talkinusioms: Euge
nijai Bulotienei, Antaninai 
Jonynienei, Stasei Šimoliū-
nienei ir Joanai Švobienei, 
Apolonijai , Skorupskienei ir 
Elenai Misiūnienei už skanių 
vaišių paruošimą. Kontrolės ko
misijos nariui Juozui Kinčiui ir 
paslaugiam kaimynui Albinui 
Andriušaičiui už pagalbą; auko
jusiems laimikius dovanų 
stalui, bilietų platintojams ir 
visiems į šį susirinkimą atvy
kusiems. 

Dipl. inž. Vytautui Gogeliui 
Argentinoje mirus, jo broliui, 
Amerikos Lietuvių Balso radi
jo klubo pirmininkui Kaziui 
Gogeliui ir šeimai visų vardu 
pareikšta užuojautą prašant, 
kad vietoje gėlių, ar užuojautų 
spaudoje, aukotų Tautos fondui. 

Susirinkimas baigtas giesme 
„Lietuva brangi". 

A. Grinius 

BALFO VAJUS 
BALFO 76-tas skyrius spalio 

mėnesį vykdys aukų rinkimo 
vajų. Aukas priims skyriaus 
valdybos nariai ir jų talkininkai 
sekmadieniais prie visų trijų 
Detroito lietuviškųjų bažnyčių. 

Balfo 76-to skyriaus valdyba 
prašo organizacijas ir pavienius 
asmenis skirti auką šalpos dar
bui. Kartu primena, kad kiek
vienas gali palengvinti vajaus 
darbuotojo darbą savo auką ati
duodamas, nelaukiant rinkėjo 
apsilankymo jo namuose, arba 
paskambinimo telefonu. 

Aukas galima pasiųsti ir 
paštu skyriaus iždininkui Vla
dui Staškui, 10037 Hazelton, 
Redford, MI 48239. Čekius ra
šyti: „United Lithuanian Relief 
Fund". 

Mūsų tautinis solidarumas 
duos gerus vajaus rezultatus. 

S. Garliauskas 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 

A. Čekuo l i s p r a n e š a J a u i y m o cen t ro 
v a k a r o n ė j e apie p e r s i t v a r k y m ą ok. 

Lie tuvoje . 
Nuot r . J . T a m u l a i č i o 

PRISIMINTA PABALTIJO 
KRAŠTŲ DUOBKASIAI 

Rugpjūčio 23 poetas Justinas 
Marcinkevičius Vingio parke 
Vilniuje, apsuptas dviejų šimtų 
tūkstančių minios, reikalavo 
„paskelbti Molotovo-Ribbentro-
po paktą su slaptais jo pro
tokolais ir žemėlapiais, pa
smerkti jį už grubų ir begėdišką 
tarptautinės teisės, taikos ir 
žmogiškumo pažeidimą'". Šio 
gėdingo sandėrio, pasirašyto 
veik prieš pusšimtį metų. 
graudus aidas, ilgus metus 
slopintas daug sopulių iškentė
jusios tautos širdyse spontaniš
kai išsiveržė su vulkanišku 
triukšmu. Jis buvo toks galin
gas ir efektyvus, jog pasiekė 
t u r b ū t visus kultūringojo 
pasaulio kampus. Jo dėka so
vietinio komunistinio režimo 
varginamuose kraštuose buvo 
pažadintas laisvės troškimas, 
žmogiško orumo atstatymas, 
noras savarankiškai tvarkytis. 
Jei Stalino-Hitlerio užmačias 
laikome lietuvių tautos laidoji
mo pradžia, tai turbūt neapsi
riksime sakydami, kad milžiniš
kos manifestacijos yra ryškūs 
tautinio atgimimo ženklai. 

Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba, stipriai reaguojanti į 
visus svarbiuosius mūsų tautos 
įvykius, tylomis nepraleido ir 
šios bene siaubingiausios XX 
amžiaus istorijos datos. Jos in
iciatyva rugpjūčio 23 d. 
sėkmingai buvo paminėta Molo-
tovo-Ribbentropo pakto sutartis. 
Philadelphijos nepriklausomy
bės aikštėje prie Laisvės varpo 
buvo pravestos vainiko padė

jimo iškilmės, dalyvaujant 
lietuvių, estų, latvių, ukrai
niečių, lenkų atstovam su vėlia
vom ir tautinių rūbų palyda. 
Lietuviams atstovavo trys 
šaunūs mūsų kolonijos jaunuo
liai: Danutė Tautkutė, Tomas 
Danta ir Romas Tautkus. 
Amerikos ir mūsų tautinės 
vėliavėlės plevėsavo daugelio 

dalyvių rankose. Juodi kaspinai 
praeiviams priminė, kad čia 
turimas reikalas su kažkuo 
liūdnu, skausmingu. Prie 
Laisvės varpo buvo padėtas 
gyvų gėlių vainikas su užrašu, 
liudijančiu sovietų-nacių mums 
padarytą skriaudą. 

Po trumpos, bet daug pasa
kančios kalbos vainiko padėjimo 
iškilmės buvo filmuojamos 
vienos televizijos stoties 
pareigūnų. Jas stebėjo Asso
ciated Press žinių agentūros ir 
mūsų miesto didžiausio dien
raščio „The Philadelphia Inqui-
rer'" reporteriai. Rugpjūčio 24 d. 
,,Inquirer" pasirodė ilgokas 
žurnalisto Murray Dubin 
straipsnis su dviem nuotrau
kom. Didžiausioje iš jų matyti 
prie Laisvės varpo stovinti 
Sniegą Jurskytė. LMK federaci
jos Philadlephijos klubo pir
mininkė, rankoje laikanti 
Lietuvos ir Amerikos vėliavėles. 
Mažesnėje nuotraukoje matyti 
latvė su iškeltu plakatu 
(Freedom for Latvia, Lithuania, 
Estonia), o šalia jos estė. 
Straipsnyje pastebima, kad tą 
pačią dieną, kai demonstracijos 
vyko Philadelphijoj, pagal Tasso 
pranešimą, Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje, turinčioje 500,000 gy
ventojų, demonstravo 100,000 
žmonių. (Netiesa — jų buvo apie 
200,000). Taline protestą reiškė 
apie 8,000 ir keli tūkstančiai 
buvo susirinkę Rygoje. Pabrė
žiama, kad demonstrantai, 
įskaitant ir filadelfijiečius, 
siekia anuliuoti sovietų-vokie-
čių paktą ir atgauti prarastas 
nepriklausomybes. Teresės 
Geležienės, Philadelphijos LB 
pirmininkės žodžiai, ,,iki 
šios dienos sutarties pasekmės 
liečia visą Rytų Europą". 

Rimanto Stirbio pastangų 
dėka rugpjūčio 28 d. „The Phi
ladelphia Inquirer" pasirodė 
vedamasis, kuriame rašoma, 
kad sovietų pareigūnai šiais 
metais pirmą kartą oficialiai 
leido masines demonstracijas 

trijose Pabaltijo valstybėse. 
Tačiau iki šiol jų gyventojams 
dar nesuteikia galimybė laisvai 
pasisakyti, ar jie nori nepri
klausomybės ar likti rusų 
valdžioje. Vedamajame pakarto
jamas sovietų istoriko pareiš
kimas, padarytas Estijoj 
demonstracijų metu, kad, trims 
Pabaltijo respublikoms davus 
ekonominę nepriklausomybę, 
jas ištiktų didelė katastrofa. 
Tai, pagal rašinio autorių, yra 
panašu į nekaltai kalėjiman 
trisdešimčiai metų uždarytam 
žmogui aiškinti, jog tegu jis ir 
toliau ten sėdi, nes išleistas nie
kada nemokės prisitaikyti prie 
laisvo gyvenimo. Vedamasis 
baigiamas pabrėžiant, kad 
pagal „glasnost" politiką trys 
respublikos pačios turi 
nuspręsti savo ateitį. 

Išgauti vedamąjį milijoninio 
tiražo laikraštyje yra gana 
didelis dalykas. Už tai nemaži 
nuopelnai tenka Stirbiui, LB 
valdybos nariui. 

Associated Press reporteris 
taip pat parašė gana ilgą 
straipsnį, kurį išspausdino visa 
eilė mažesnių vietovių 
laikraščių. Jame minima, kad 
Philadelphijos demonstracijoj 
dalyvavo apie 100 žmonių, pasi
puošusių tautiniais rūbais. 
Plačiai cituojami Gečienės ir 
Vytauto Volerto, JAV LB val
dybos pirmininko, pareiškimai. 
Gečienė: „Laisvės varpas yra 
viso pasaulio laisvės simbolis. 
Mes čia susirinkome pademons
truoti solidarumą su visomis 
sovietų pavergtomis tautomis ir 
prie jų šauksmo jungti savąjį. 
(....) Juodi kaspinai, kuriuos turi 
daugelis demonstrantų, prime
na amerikiečių dėvėtus gelto
nus kaspinus, kada buvo lau
kiama išlaisvinant I rane 
įkalintų JAV įkaitų". 

Volertas pareiškė, kad „pana
šios demonstracijos vyksta New 
Yorke, Chicagoje, Los Angeles, 
Baltimorėje, Hartforde, Kenne-
bunkporte ir kituose miestuose. 
Niekas negali išpranašauti, kas 
įvyks sovietų Rusijoje. Betgi 
aišku, kad jau yra duota dau

giau laisvės — laisvės viešiems 
pareiškimams, laisvės spaudai... 
Kuo tas viskas baigsis, manau, 
kad ir pats Gorbačiovas nežino". 

Demonstracijos nepasižymėjo 
dalyvių gausumu (rengėjai to ir 
nesitikėjo, nes buvo darbo die
nos vidudienis), tik geros 
organizacijos dėka jos labai 
plačiai nuskambėjo. Amerikie
čių skaitytojų masės pajuto, kad 
penkiasdešim metų pavergta, 
niekinama, terorizuojama, de
moralizuojama, dvasiniai luoši
nama, kankinama, žudoma tau
ta, vos tvikstelėjus laisvės ki
birkštėlei, be jokių raginimų 
spontaniškai pakėlė sparnus 
laisvesniam gyvenimui. Tai 
buvo skaudus smūgis dar gy
viems mūsų tautos duobka
siams. Vieni jų iš baimės ar 
sąžinės griaužimo pradėjo da
ryti viešas išpažintis, o kiti 
aktyviai jungtis į protestuo
jančių eiles. 

Palaidoti tautą per nepilną 
laisvo gyvenimo dvidešimtmetį 
parodžiusią didelį kūrybinį 
potencialą, tragiškiausiu mo
mentu veik dešimtį metų 
kovojusią su daug priešų, atkak
liai iki paskutiniųjų gynusią 
kiekvieną savo žemės grums
telį, daug iškentėjusią tremties 
keliuose, herojiškai savo teises 
gynusią viešai ir pogrindyje yra 
labai sunku. Didieji mūsų 
tautos duobkasiai, vienų iškeik
ti , kitų apgailėti, jau seniai 
perėjo Visagalio teismą. Jų 
l ik imas mums nežinomas. 
Mums tik aišku, kad tiesa , 
nors ir ilgus metus niokota, 
i šn iek in ta vėl triumfuoja. 
Rugpjūčio 23 d. lietuvius, 
nežiūr in t , kur jie bebūtų, 
tėvynėje ar išeivijoje, sujungė 
ryžtingai ateities kovai dėl 
Lietuvos laisvės . Labai džiugu, 
kad j šią kovos grandinę akty
viai įsijungė ir Philadelphijos 
Lietuvių Bendruomenės apy-
likė. 

Bronius Vaškaitis 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS-161000) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays follovring Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuan'an Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates: $70 00 Foreign countries $70.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o 

metams '•i metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Šešt. pried) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

GELBSTI APLEISTUS 
NAMUS 

Trys Chicagos priemiesčiai: 
Markham, Dolton ir Sauk 
Village sudarė grupes žmonių, 
susitarė su bankais bei Illinois 
butų tvarkymo vadyba ir, gavę 
200,000 dol. paskolos, stengsis 
atremontuoti apie 200 paliktų 
namų ir juos paskiau parduoti. 

J E I UŽPULTŲ AUTOBUSE 
Illinois aukščiausias teismas 

nusprendė, kad keleiviai, užpul
ti Chicagos miesto autobusuose 
ar traukiniuose, negali kelti 
bylų prieš miesto susisiekimo 
valdybą CTA. 
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Pasitarimai Vienoje — 

NAUJI 
PRALAIMĖJIMAI 

Europos saugumo ir bendra- kiojamos vengrų ir vokiečių ma-
darbiavimo konferencija Vieno- žumos, kurios nenori tapti ru-
je, Austrijos sostinėje, eina iki munais ir nenori, kad jų vaikai 
nuobodumo ir iki pasaulio žur- tokiais būtų padaromi. Tai vėl 

VEIKLA IR JOS 
POBŪDŽIU SIELOJANTIS 

nalistų užmiršimo. Pasitarimai 
patikrinti, kaip vykdomi Hel
sinkio susitarimai, yra jau ke
lintą kartą, bet vis be jokios 
naudos ir jokio laimėjimo. 
Vakarų atstovai nori, kad būtų 

nusikaltimai prieš žmogaus 
teises, prieš žmoniškumą ir 
etninių mažumų tikras genoci
das. 

Taip pat primenama ir Bulga
rija, kurioje persekiojami tur-

pakeista Rytų politika žmogaus kai, kad jie yra kito tikėjimo ir 
teisių atžvilgiu, o Rytai kaip tik kad jie turi kitus vardus ir pa
nori apsidrausti neprotingu vardes. Bulgarų valdžia net yra 
„nesikišimu į kitos valstybės įsakiusi turkų pavardes pakeis-
reikalus" įrašymu Helsinkio ti bulgariškomis, turkų vai-
baigminiame akte. Jokios nau- kams nekalbėti sava gimtąja 
dos nėra nei žmonėms, nei vals- kalba, kad jie greičiau būtų 
tybėms. nors Vakarų atstovai nutautinami. Pasitarimai su 
konkrečiai prikiša komunistinio Turkijos vyriausybe nedavė re-
bloko valstybinį persekiojimą, zultatų, nors tai yra tarptauti-
kalėjimuose laikymą, draudimą nis incidentas ir tarptautinė 
pasireikšti žmogiškomis teisė- grėsmė. 
mis, nes jiems tėra viena „vals- Tas pats ambasadorius Zim-
tybinė teisė". mermann primena ir Rytų Vo-

Jungtmių Amerikos Valsty- kietiją, kuri yra išvariusi ne 
bių ambasadorius Warren Zim- kartą svetimus žurnalistus, pri-
mermann daugelį kartų kalbė- mena ir Lenkiją, kuri yra pada-
jo aiškiais žodžiais prieš Rytų riusi pažangos laisvės kryptimi, 
bloko valstybes. Jam pritarė ir bet neparodo tikro laisvės ir 
jį papilde atstovai kitų valsty- žmogaus teisių gerbimo, 
bių, kurios pripažįsta laisvę ir 
žmogaus teises. Bet Vienos kon-
ferencija nepajuda iš vietos, nes R a i p r e i k i a ž i ū r ė t i . V i e n o s 
negali susitarti dėl žmogaus kon fe renciją, kurioje svarstomi 
teisių, kurios skirtingai supran- E saUgumo ir bendradar-
tamos laisvųjų valstybių atsto- b i a v i m o r e i k a l a i > k a i ten n ė r a 
vų ir komunistinių valdžių Jos s u t a r i m o d ė l paprasčiausio 
yra ižgrobusios daugelį vidurio b e n d r o p r a n e š i m o ? k a d p a s a u l i s 
ir Rytų Luropos tautų ir jas ž i n o t ų Helsinkio baigminį aktą 
persekioji dėl neprisidėjo prie fr ^ , a i s v ė g į r ž m o 
komunistinio melo, apgaulės, 
žmogaus paniekinimo ir jo pa
darymo tik paprastu vergu. 
Pagal Helsinkio susitarimus vi
sų atstovų bendras komunika
tas turi būti sutartas ir visiems 
priimtinas. Šį kartą tokio suta
rimo dėl Rytų bloko užsispyrimo 
neprieina ir, galima tikėti, 
neprieis. 

Ambasadorius W. Zimmer-
mann aiškiai visų vakariečių 
vardu pasako, kad jie žino, kas 
darosi tokioje Čekoslovakijoje, 
Vengrij jje, Bulgarijoje, Rumu
nijoje, Rytų Vokietijoje ar Len
kijoje. Apie Sovietų Sąjungą jis 
ir kiti delegatai pasisakė jau 
anksčiau, bet jų pasakymai 
nepakeitė nei Sovietų Sąjungos, 
nei jų satelitų žingsnių laisvės 
kryptimi. 

Gal kiečiausias režimas yra 
Čekoslovakijoje, nors yra 
pakeistas pasenęs komunistų 
partijos ir valstybės vadas. Čia 
persekiojami visi žmonės, kurie 
pasisako prieš komunistinę val
džią, prieš suvaržymus ir perse
kiojimus. JAV-bių ambasado
rius pavardėmis paminėjo tuos, 
kurie mirė kalėjime ar laikomi 
neribotą laiką tik dėl to, kad jie 
buvo ne pataikūnai. Jie sugebė
jo pasipriešinti valdžios įsaky
mams, nenusigando persekioji
mo ir kalėjimo, kalbėjo atvirai 
apie sąlygas ir bausmes kalėii-
me. O tai jau yra valstybės lai
koma „paslapčių" išdavimu. 
Tos valstybės paslaptys yra 
žinomos ne tik Čekoslovakijoje, 
bet ir išoriniame pasaulyje — už 
Čekoslovakijos ribų. 

Rumunija buldozeriais ir kito
mis mašinomis sunaikino dau
gelį miestelių ir kaimų, norė
dami sunaikinti pasipriešinimą 
prieš jų neteisėtą valdžią. Jie 
oficialiai skelbia, kad tai buvo 
reikalinga žemės ūkio patobuli
nimui, bet visai nepaisė, kad 
žmonės liko be pastogės, be už
darbių ir kitų pragyvenimui rei
kalingų dalykų. Ypač yra perse-

teisės atžvilgiui Atrodo didesni 
pakeitimai padaryti Vengrijoje. 
Bet ir čia, nors leidžiama mažais 
būriais kapinėse, bažnyčiose ir 
teatruose pagerbti žuvusių 
atminimą, neleidžiama daryti 
viešų pagerbimų, nors tai yra 
prieš Vengrijos tautą. Persekio
jami tie, kurie išdrįsta primin
ti rusų tankais užgniaužtą pa
čių komunistų persitvarkymą 
1956 m. Komunistai ir komu
nistų pastatyti vadai, kai jie no
rėjo truputį laisvės Vengrijai, 
buvo rusų sušaudyti. Sušaudyti 
arba prapuolę be žinios ir kiti jų 
artimieji. Šiandien komunistinė 
valdžia bijo viešo gailesčio, 
kuris tyliai iš tikrųjų eina jau 
daugelį metų. 

Helsinkis buvo apgavystė, ku
rios labai norėjo Brežnevas ir 
visi komunistų valdomi kraštai, 
nes jiems davė laisvas rankas 
pagrobtuose kraštuose daryti 
komunistinius bandymus ant 
žmonių — sodinti juos į kalėji
mus, uždarinėti į psichiatrines 
ligonines, ištremti iš savo gy
venviečių ar atimti darbus. Ki
tos valstybės negalėjo pagal su
tartį kištis į jų vidaus reikalus. 

Buvo pripažintos sienos, 
užgrobtos antrojo karo metu, 
nes negalima panaudoti jėgos 
jas pakeisti. Žmogaus teisės ir 
laisvė palikta tik popieriuje. 
Niekas negali nei priversti, nei 
patikrinti, kaip vykdomi susita
rimai ir gerinamas žmonių gy
venimas pagal tuos susitarimus. 
Tiek gerai, kad buvo galima 
kalbėtis vadinamuose „patikri
nimuose", tai yra konferencijo
se, kuriose dalyvavo visos Hel
sinkio aktą pasirašiusios vals
tybės. Ir tai jau buvo Belgrade, 
Madride, Švedijoje, bet visur be 
konkrečios naudos. 

Vienoje pasitarimas tęsiasi be 
galo ir krašto. Jame neprieina
mos jokios išvados. Jame Vaka
rai nenori nusileisti Rytams, o 
Rytų blokas Vakarams. Bet Va
karai turės nusileisti, jeigu no
rės šią konferenciją užbaigti. 

P. S. 

Plačiai ir išsamiai Juozas Šla
jus savo straipsnyje („Draugas", 
rugsėjo 16 d.) išdėstė JAV LB 
santvarką ir pažymėjo svarbes
niuosius veiklos momentus. Au
tor ius daug vietos skiria 
apylinkių pirmininkų vaidmens 
aptarimui. Iš to darosi aišku, 
kad apylinkių pirmininkai, ant 
kurių pečių kaip t ik guli 
sunkiausioji darbo našta, lieka 
bebalsiais įsakymų vykdytojais. 
O vistik tai yra asmenys, kurie 
yra tiesioginiame kontakte su 
eiliniais visuomenės nariais, 
pažįsta jų nuotaikas, nuomones 
ir yra tikrieji darbininkai. Jei 
jie į sesijas neatvyksta ir 
nesudaro reikiamo kvorumo, tai 
gal jų kelionės nėra ap
mokamos. Tačiau yra būtina, 
kad apylinkių pirmininkai 
turėtų balsą, nors jį pareikštų 
vien korespondenciniu būdu, ką 
prie gerų norų galima padaryti. 

Trečiąją straipsnio dalį 
autorius užvardino „balsuotojų 
skaičiaus mažėjimo priežastys". 
Autorius savo teigimus argu
mentuoja kritikuodamas rinki
mų eigą ir jų organizatorius. 
Tačiau man atrodo, kad prie
žastys nėra techniškos ar fi
nansinės, bet moralilnės ir 
psichologinės. Prieš buvusius 
rinkimus balsuotojų apatijos 
klausimu buvo daug rašyta ir 
priežastys buvo išvardintos. 
Juozo Šlajaus straipsnyje 
nurodomi įvairūs faktai tačiau 
giliosios priežastys išliko ne
paliestos. Jis daugiausia pasi
genda balsuotojų skatinimo ir 
raginimo bei rinkimų gar
sinimo. Neskyrimas lėšų rinki
minei kampanijai ar rajonų per
skirstymas taip pat nėra svarūs 
argumentai tvirtinant, kad Vid. 

AURELIJA 
BALAŠAITIENĖ 

pasisavinti modernius metodus, 
juos pritaikant savo sąlygom. 
Turime daugybę „šventų kar
vių" ir savotiškų neliečiamybių, 
kurios neleidžia tobulinti mūsų 
veiklos aparato, todėl daug 
vilčių yra dedama į naujo pir
mininko ar pirmininkės 
išrinkimą. Nauja kryptis, at
virumas veikloje, rūpestis pro
paganda — visa tai priklausys 
nuo asmens, į savo vairą paėmu-
sio JAV LB vadovybę. 

Praėjusių rinkimų metu 
Clevelande balsavimui buvo 
sudarytos labai patogios 
sąlygos, net ir abiejose lie
tuviškose parapijose po pamal
dų. O vistik, prieš balsuodami, 
mano bičiuliai kraipė galvas ir 
tarėsi. Kai kurių kandidatų pa
vardės buvo mums visiškai 
negirdėtos, kas keista tokioje 
nemažoje lietuvių santalkoje. 
Taip pat neteko nugirsti, kad 
būtų stengiamasi rasti norinčių 
kandidatuoti asmenų, uždarius 
kandidatų sąrašą. Kas tą sąrašą 
sudarė ir kokiu principu? Kai 
kuriuos kandidatus pažinojome 
grynai iš asmeniškų kontaktų, 
bet jų nuomonės kai kurių pro
jektų klausimais ir balsavimo 
duomenys liko paslaptim. Kai 
kurie balsuotojai sąmoningai 
susilakė nuo balsavimo. „Ar 
balsuosiu ar ne, koks skirtu
mas? Visvien išrinks". 

Entuziazmo nebuvo, nes nebu
vo ir jokios priešrinkiminės 
kampanijos, o raginimų užteko, 
tik nebuvo medžiagos, kuria 
balsuotojas galėjo pasinaudoti, 
atiduodamas savo balsą už kurį 
nors kandidatą. Kai kur spaudo-

Vakarų apygardoje atsiradus je teko pastebėti tokias kan-
septyniems rajonams, vietoje didatų kvalifikacijas, kaip 
trijų, sumažėjęs balsuotojų 
skaičius. 

Ne rajonų paskirstyme ar 
skelbimų bei raginimų stokoje 
glūdi balsuotojų abejingumo 
priežastys. Deja, esmines prie
žastis iškėlus, kyla nepasiten
kinimo ir puolimų audra, bet 
tiems, kurie veiklos gairėmis 
sielojasi, re ikia atviromis 
akimis į tas priežastis pažvelgti. 
Trumpai tariant, eilinis bal
suotojas, nemato reikalo bal-

„sėkmingai verčiasi nejudomo 
turto prekyba", yra inžinie
rius ir t.t. Jei kuris nors kan
didatas buvo pristatytas, tai 
tik paž> Tiint jo amžių ir pro
fesiją, y jokių pareiškimų apie 
jo nusistatymą vienu ar kitu 
klausimu, politinės partijos ar 
ideologinės organizacijos 
afiliacija, jei neminėti keletos 
nieko nesakančių bendrybių. 

Gyvendami Amerikoje žino
me, koks didelis dėmesys yra 

suoti, nes jo -balsas lieka.balsu teikiamas eiliniam balsuotojui, 
tyruose ir tarnauja tik balsų Net ir ne rinkiminiais metais 
skaičiavimo statistikai, bet kongreso atstovai ir senatoriai 
netur i jokios lemiamos savo valstijų balsuotojams 
reikšmės, nes kandidatai į juos siuntinėja klausimų lapus, 
nekreipia jokio dėmesio. norėdami patirti daugumos 

Gyvendami demokratiniame nuomonę, pagal kurią vėliau 
kraš te , vis dar vengiame balsuoja sesijų metu, leidžiant 

kurį nors naują įstatymą. Kiek
vienam piliečiui yra laisvai 
prieinama rinktų politikų balsa
vimo statistika, todėl ir pasi
rinkimas yra. Politikų elgesys 
yra įdėmiai sekamas, o ir 
Amerikos prezidentas nėra 
saugus nuo apkaltinimo ir 
pašalinimo iš aukščiausių parei
gų, kaip tai atsitiko su prezi
dentu Nixonu. Mūsų veikėjai 
yra apsisiautę kažkokia paslap
tingumo ir neklaidingumo aure
ole. Prieš kelias dienas gavau 
ilgą prezidentinių r inkimų 
klausimų lapą su prašymu au
koti rinkiminės kampanijos fon
dui. Daugiau kaip dvi dešimtys 
klausimų liečia svarbiausius 
vidaus ir užsienio politikos rei
kalus. Į klausimus atsakiau ir 
pasiunčiau savo auką, kad 
padėčiau tam kandidatui, iš 
kurio daugiausia tikiuosi sau, 
savo šeimai ir savo pavergtai 
tėvynei. O kada kuris nors 
mūsų išrinktas asmuo teiravosi 
kieno nors nuomonės? 

Jei gaučiau panašaus pobū
džio laiškus iš mūsų kandidatų 
su aiškia veiklos platforma, 
pareikščiau savo nuomonę ir 
nepasigailėčiau piniginės aukos 
savo pasirinkto kandidato rinki
minei kampanijai. Man būtų 
malonu turėti progą pasisakyti, 
o kandidatui būtų lengviau 
orientuotis pagal balsuotojų 
pageidavimus. Jei galima būtų 
daryti sugestijas, tai visų pirma 
bet kurio didesnio projekto 
sprendimas turi būti daromas 
valdybos atviro balsavimo būdu, 
o to balsavimo rezul ta ta i 
paske lb t i viešai , ka ip tai 
daroma su visų kongreso ir 
senato narių balsavimo rezul
ta ta i s . Tada balsuotojas iš 
anksto gali pasirinkti, už ką jis 
kitą kartą balsuos, žinodamas 
kandidato nusiteikimus ir nuo
mones. Ar tai būtų kurio nors 
naujo projekto finansavimas,ar 
asmenų specialiems darbams 
samdymas — visa tai negali būti 
daroma slaptai, juo labiau, kad 
projektų vykdymo ir finansavi
mo naš t a yra pal iekama 
bebalsiams Bendruomenės na
riams. Tokie sprendimai turi 
bū t i r imta i a rgumentuot i , 
pagrįsti , išnagrinėtos kvali
fikacijos, pasekmės ir nauda. 

Prasidėjus veiklos atvirumui, 
balsuotojų skaičius savaime 
padidės, nes kiekvienas lietuvis 
jausis nesąs vien statistikos 
anoniminė dalelė, bet asmuo, 
turįs balsą veiklos darbuose ir 
sprendimuose. Nežiūrint, kiek 
balsuotojų rinkimuose dalyvau-

Marijonu vienuolijo vyriausias vadovas iš Romos kun. Donaldas Petrai
tis sako sveikinimą susirinkusiems „Draugo"' bankete rugsėjo 25 d. 

Nuotr. J . Duobos 

ja, paslaptingumas turbūt bus 
tęsiamas toliau, nebent naujas 
Bendruomenės laivo kapitonas 
iš pagrindų sudemokratins 
veiklos pobūdį ir metodus. 
Spauda ir radijas vis dar tebėra 
vien aprobuotos reklamos 
įrankis, kviečiant balsuoti, 
aukoti, dalyvauti, gėrėtis ir 
"liaupsinti. 

Taip pat laikas susirūpinti 
propaganda svetimųjų tarpe, 
ieškoti jaunų profesionalų, šios 
srities kvalifikuotų specialistų. 
Televizijoje dažnai rodosi estai, 
latviai ir lenkai, bet Lietuvos 
lyg ir nebuvę arba ji paminima 
labai atmestinai. Taip pat nesi
rūpinama reaguoti į didžiojoje 
spaudoje pradėtą rodyti dėmesį 
Pabaltijo tautų padėčiai ir jose 
vykstančiam judėjimui. Prieš 
kelias savaites labai libe
rališkame Clevelando „Plain 
Dealer" dienraštyje vedamųjų 
tarpe pasirodė palankus straips
nis kaip tik ta terna. Paprastai 
amerikiečiai stipriai reaguoja į 
reikšmingus vedamuosius, bet 
Pabaltijo kraštų klausimu po 
dešimties dienų pasirodė vienas 
vienintelis lietuvaitės laiškas 
„Kodėl negalėjo mūsų vietinių 
organizacijų pirmininkai para
šyti nors keletą eilučių, 
pasirašydami su visais savo 
titulais?" 

Kaip ten bebūtų. Bendruome
nės veiklos niekas nepakeis, nes 

ji jau yra sukūrusi ilgametę tra
diciją, sėkmingai sujungusi 
laisvojo pasaulio lietuvius į 
vieną šeimą, jai negalima leisti 
išsibarstyti. Tačiau matome, 
kad ne vien skaičiais mažėjame, 
bet taip pat ir mūsų tautiniu 
įsipareigojimu. Jo negalime 
išreikalauti, bet jį reikia įkvėpti 
konkrečiais darbais ir pagarbos 
bei dėmesio parodymu eiliniam 
nariui. Daug laiko praleidžiama 
suvažiavimams, kurie baigiasi 
banketais ir niekeno neskai
tomomis rezoliucijomis pasi
džiaugus nuopelnais ir apgai
lestaujant silpnėjančias lietu
vybės išlaikymo perspektyvas, 
bet neieškant idėjų ar naujų 
metodų joms sustiprinti. Sesijos 
ir posėdžiai tik tada bus prasm
ingi, jei juos lydės konkrečių 
darbų planai ir „glasnost" 
dvasia. Laukiame naujų rankų, 
naujų idėjų ir. kas svarbiausia 
slaptumo panaikinimo. 

Donžuaninis tipas sugeba vi
lioti rafinuočiausiomis for
momis, bet jis nepajėgia mylėti. 
Jis yra guvus, patrauklus drau
gijiniame susitikime, bet labai 
seklus bendravimui. Tai žmogus 
be šaknų, lengvai lekiojąs apie 
daugelį, tačiau nepajėgiąs sueiti 
į aš — tą bendruomenę, kuri re
miasi pastovia, abipuse meile. 

Pr. Gaida 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Diplomatas tai yra žmogus, 
kuris iš anksto gali nusakyti, 
kas įvyks, ir vėliau jis gali vi
sai įtikinančiai išaiškinti, kodėl 
taip neįvyko. fį. (įueuille 

Tik tylintieji girdi, o tie, kurie 
nepasilieka tylūs, negirdi. 

Jose f Pieper 
Tikroji meilė reiškiasi dar

bais. /£ Paltarokas 

22 
Kai jis buvo antruoju karininku, jam užtekdavo 

pažiūrėti į žmogų, kad šis pasijustų tarsi drugio krečia
mas ir nenurimdavo, ligi nepaimdavo plaktuko ar kurio 
kito įrankio ir nepradėdavo dirbti kaip pamišėlis. Jo 
akivaizdoje tingumas ir dykinėjimas dingdavo. Jau pati 
išvaizda buvo griežta jo praktiško charakterio atošvai-
ta. Jo ilgam sausam kūne nebuvo nė trupučio per
tekliaus, neturėjo barzdos, jo smakras buvo apžėlęs 
lengvu, retu pūku, panašiu į sudėvėtos, plačiabrylės 
skrybėlės pūkus. 

Toks tai buvo žmogus, kurį įeidamas pamačiau be
sėdintį ant skersinio, ten jis visada sėdėdavo, labai 
tiesus ir mėgindamas nepalinkti nė į vieną pusę, kad 
nesudėvėtų savo švarko skvernų. Jo plačiabrylė skry
bėlė gulėjo netoli jo. Atmestas kojas laikė kryžmais 
sudėtas ir vilkėjo tamsiai pilkais rūbais, susagstytais 
ligi pat kaklo. Su ant nosies uždėtais akiniais atrodė 
įsigilinęs į storos knygos skaitymą. 

— Bildadai! — sušuko kapitonas Pelegas, o pama
tęs jį įsigilinusį į skaitymą. — Na! Ir vėl tu įsiknisęs 
į tą Raštą! Kiek aš žinau, tu jau trisdešimt metų jį 
tyrinėji. Pasakyk man, Bildadai, kaip toli tu pažengei? 

Būdamas pripratęs girdėti savo bičiulio šventva
giškus žodžius, Bildadas, nekreipdamas dėmesio į nepa
garbų klausimą, ramiai pakėlė akis ir, pamatęs mane, 
nukreipė į Pelegą klausiantį žvilgsnį. 

— Jis sakosi esąs mūsų žmogus — tarė Pelegas. — 

Nori išplaukti. 
— Ar tai tiesa? — kurčiu balsu paklausė Bildadas, 

atsisukdamas į mane. 
— Taip, — atsakiau beveik nesąmoningai, taip tas 

kvakeris prirakino mano dėmesį. 
— Ir tu, Bildadai, ką tu apie jį galvoji? — paklau

sė Pelegas. 
— Bus tinkamas, — atsakė Bildadas, atidžiai pažiū

rėjęs į mane, ir vėl tęsė skaitymą gerai girdimu 
šnabždesiu. 

Savo ruožtu aš galvojau, kad jis buvo keisčiausias 
kvakeris, kokį savo gyvenime mačiau, ypač palyginus 
su jo triukšmingu bičiuliu Pelegu. Šis atidarė skrynią, 
išėmė laivo įgulos sąrašą ir, apsirūpinęs plunksna ir 
rašaline, atsisėdo už mažo staliuko. Aš pradėjau gal-

ir visus reikalus paveda minėtiems. Taigi bijojau, kad 
šykštuolis Bildadas neapkarpytų pelno paskirstymo. 

Mano nuojauta dar sutvirtėjo pamačius jį ant laivo 
kaip savuose namuose ir beskaitanti Bibliją, tarsi jis 
sėdėtų prie židinio. Pelegui veltui besistengiant nu
drožti plunksną, senasis Bildadas nekreipė į mus 
dėmesio ir atsidėjęs skaitė. 

— Na. kapitonas Bildadai. ką pasakysi? Kokį 
nuošimtį duosime šitam jaunuoliui? 

— Tu gi puikiai žinai — jis atsakė vaiduoklišku 
balsu — Septyni šimtai septyniasdešimt septintą dalis 
gal nebus per didelė, kaip tu manai?., „arba kandys 
ir rūdys suės tavo turtą..." 

— Bet tesprogsta tavo akys. Bildadai! — suriko 
Pelegas. — Nenoriu tikėti, kad tu ruošies apiplėšti šį 

voti, kad laikas aptarti mano tarnybos laive sąlygas. Aš jaunuoli. Jis turi gauti daugiau negu tai. 
jau žinojau, kad banginių žvejyboje algos nemokamos, 
bet visi jūreiviai, neišskiriant nė kapitono, pasidali
na tam tikru pelno nuošimčiu ir kad šis nuošimtis turi 
tam tikrą santykį su kiekvieno jūreivio pareigu 
svarbumu. 

— Septynis šimtus septyniasdešimt septintąją dalį 
— pakartojo Bildadas nepakeldamas akių. 

— Aš jam paskirsiu trisdešimtąją dalį — tarė Pele
gas. — Ar girdi, Bildadai? Trisdešimtąją dalį. 

Bildadas užvertė knygą ir. iškilmingai atsi
sukdamas į jį, atsakė: 

— Kapitone Pelegai, tu turi gerą širdį, tačiau 
privalai atsižvelgti į kitus šio laivo savininkus, tarp 

Taip pat aš žinojau, kad, būdamas banginiu žvejy
bos naujokas, aš gausiu mažą man atitinkanti 
nuošimtį, tačiau atsižvelgiant į tai, kad buvau prityręs 
jūreivis ir mokėjau pasirodyti, tikėjaus, man būsiant Ju >Ta d a u P n a š l l u i r našlaičių. Ir jeigu pernelyg dosniai 
pasiūlyta 275-toji pelno dalis, kaip suma, ir. nors tai atlyginsime i įto jaunuolio darbą, mes galime atimti 
buvo negreit sumokėtina suma, tačiau vis vien buvo 
geriau gauti ją negu nieko. Ir jeigu mums pasiseks, jos 
užteks drabužiams apmomkėti, neskaitant, kad tris 
metus valgysiu ir miegosiu veltui. 

duoną iš anų našlių ir našlaičių. Tad septyni šimtai 
septyniasdešimt septintą dalis ir taškas, kapitone 
Pelegai. 

— Bildadai! — suriko kapitonas Pelegas atsisto-
Tačiau dėl vieno dalyko abejojau, kad man bus d a m a s - Te^] v e m i a i t a v e S" e b i a : Jeigu šitame reikale 

pasiūlyta tokia dosni dalis. Ir tai buvo, kad žemyne esu a š b u č i a u klausės tavo patarimų, svoris, kokis slėgtų 
girdėjęs kalbant apie kapitoną Pelegą ir apie jo keis- ™an° sa*inę. galėtų paskandinti didžiausią laivą, koks 
tūlį bičiulį Bildadą, kad jie esą svarbiausi „Peųuodo" k a d a n o r s > r a Parplaukęs Horno iškyšulį'... 
savininkai ir kad kiti esą išsklaidyti ir mažareikšmiai I Bus daugiau) 
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GREIČIAU, AUKŠČIAU, 
STIPRIAU 

Nesportininkams- pasiskaityti 
EDMUNDAS JAKAITIS 

Kas ketveri metai kur nors 
pasaulyje vyksta olimpiniai 
sporto žaidimai. Šįmet jie yra 
Seoul mieste, Korėjoje. Tai nėra 
žaidimai praleisti laiką. Tai yra 
fizinės varžybos dėl pergalės. 
Nugalėtojai yra apdovanojami 
aukso, sidabro ir bronzos 
medaliais. Gavęs aukso medalį, 
yra įrodęs savo pranašumą ir 
laikomas geriausiu tos šakos 
sportininku visame pasaulyje. 
Varžosi tik mėgėjai. Spor
tininkas, reklamavęs bet kokį 
gaminį ir gavęs už tai atlygi
nimą, laikomas profesionalu ir 
negali dalyvauti varžybose. Da
lyvavimo išlaidas (kelione, 
maistas, viešbutis) apsimoka 
patys atletai ar yra šelpiami in
dividualių kompanijų. Tad 
nenuostabu, kai turtingieji 
kraštai siunčia šimtais, kiti 
teįstengia pasiųsti du ar tris 
sportininkus. 

Graikai pirmieji turėjo olim
pinius žaidimus. Istorikų 
žiniomis, jie buvo Olimpijos 
slėnyje. Ankstyviausiai žinoma 
data yra 776 metai prieš Kristų. 
Patys žaidimai buvo labai iškil
mingai pravedami. Laimėtojai 
buvo pagerbti laurų vainikais ir 
jų vardas buvo žinomas visame 
krašte. Poetai rašė apie lai
mėtojus balades, skulptoriai 
kūrė herojų stovylas. Šūkis 
„sveikame kūne sveika dvasia" 
yra išlikęs iki šių dienų. 

Laikui bėgant, žaidimų garbė 
ėmė silpnėti. Kada priėjo prie 
to. kad žaidimų dvasia prilygo 
cirkui. 394 metais po Kristaus 
gimimo imperatoriaus Teodozi-
jaus patvarkymu žaidimai buvo 
sustabdyti. 

Praėjo penkiolika šimtmečių, 
kol prancūzas Baron Pierre de 
Coubertin 1896 metais atgai
vino Atėnuose tuos žaidimus. 
Tais metais dalyvavo tik 8 
tautos. Didžiausias susidomė
jimas buvo Maratono bėgimu. 
Tas bėgimas buvo pagerbti 
bėgiką, kuris atbėgęs iš 
Maratono į Atėnus (apie 40 
kilometrų) pranešė graikų 
pergalę ir po to sukrito negyvas. 

Po žaidimų atnaujinimo buvo 
sutarta varžybas ruošti sena 
tvarka, kas ketverius metus, bet 
vis kitame krašte. Atsiradus nau
jiems žaidimams, varžybos buvo 
pavadintos modernių žaidimų 
olimpiadomis. Besikeičiant lai
kams, keitėsi ir žaidimų 
pobūdis. 1900 metais moterys 
pirmą kartą dalyvavo varžybo
se. 1920 metais Antverpene pir
mą kartą pasirodė dabartinė 
olimpiados vėliava: sujungti 
dvejose eilėse 5 žiedai vaizduo
ja 5 kontinentus. Pirmoji žiemos 
sporto olimpiada buvo 1924 
metais Prancūzijoj. Žaidimai 
neįvyko dėl karo veiksmų 1916, 
1940 ir 1944 metais. 

Prieš 7 metus Korėjai teko 
garbė suruošti 24 vasaros 
žaidimų olimpiadą. 7 metų 
planavimas ir pasiruošimas 
parodė korėjiečių sugebėjimus. 
Per olimpiados atidarymą, kurį 
matė visas pasaulis savo TV 
ekranuose, korėjiečiai įtikinan
čiai parodė, kad jie nėra kokie 
laukiniai, bet tauta su savo 
kultūra, aukštu išsilavinimu ir 
kūryba. Stebint atidarymo 
iškilmes, reikėjo gėrėtis jų iš
radingumu, geru skoniu bei 
originalumu. Išlaidos, siekian
čios kelis šimtus milijonų dole
rių, vaizdingai parodė, kad 
pastangos neliks be vaisių. 
Korėja nesitiki iš žaidimų 
padaryti pelną. Visos jos viltys 
yra sudėtos į ateitį. Gerai užsi
rekomendavus, ji tikis užmegzti 
tampresnius prekybinius ryšius 
su vakarų pasauliu. Geras 
pasirodymas per olimpinius 

žaidimus neturėtų būti užmirš
tas ir po jų. Pastatyti modernūs 
viešbučiai neturėtų likti tušti po 
atletų išsiskirstymo. Po gero 
pasirodymo turizmas turėtų 
klestėti. 

Nors šiaurės Korėja, Kuba, 
Nikaragua, Etiopija, Albanija 
dėl vienų ar kitų priežasčių 
nedalyvauja, 24-tos olimpiados 
dalyvių skaičius yra rekordinis. 
Žaidimuose varžosi 161 vals
tybė. Šeimininkai yra pasiryžę 
iškovoti 10 aukso medalių. 
Pirmą kar tą kai kurios 
valstybės yra prižadėjusios savo 
aukso laimėtojams pinigines 
premijas. Sovietų Sąjunga 
prižadėjo savo aukso medalio 
laimėtojui 16,000 dolerių, Pran
cūzija laimėtoją apdovanos 
30,000 doleriais, o Korėjos val
džia laimėtoją aprūpins 400 
dolerių mėnesine pensija iki 
amžiaus galo. Tokie pažadai, 
žinoma, atsilieps į sportininkų 
pastangas. 

Amerikiečių NBC televizijos 
kompanija varžybų keliu lai
mėjo teisę perduoti žaidimų eigą 
savo žiūrovams. Už tas teises 
buvo sumokėta 300 milijonų 
dolerių. Kompanija yra užpla
navusi 16 dienų laikotarpyje 
179 valandų programą. Skelbi
mų kainos svyruoja tarp 
180,000 ir 330,000 dolerių už 30 
sekundžių reklamą. NBC tikisi 
padaryti nuo 50 iki 75 milijonų 
pelno. Prie išlaidų reikia pa
minėti ir techninius įrengimus, 
vėliausių išradimų panaudo
jimus, kada įvykių eiga yra per
duodama programos redakto
riams, o tie savo keliu per sate
litus nukreipia į amerikiečių 
butus. 

Nereikia būti aktyviu sporti
ninku stebėti tas rungtynes. 
Įvykių eiga y ra sumaniai 
suredaguota, kad kiekvienam 
pasidaro įdomu ir sekama su 
atidumu, {domu sekti laimėtojų 
džiaugsmą, žiūrovų patriotiš
kumą bei pralaimėjusių išraiš
kas. Paskutinių technikos lai
mėjimų dėka vaizdų perdavi
mas yra nuostabiai geras. Vaiz
das, pakeltas į dausas, nukrei
piamas į kitą žemyną, pasiekia 
žiūrovas su stebėtinomis deta
lėmis. Nenuostabu, kad milijo
nai žmonių neatsitraukia nuo 
TV aparato. 

Kas liečia dalyvius, tai jie yra 
kiekvienos tautos išskirtini jau
nuoliai, pasiryžę ginti savo 
tautos vardą. Olimpinių 
žaidimų esmė yra ne laimėti, 
bet dalyvauti, ne nugalėti, bet 
gerai rungtis. Tokioje dvasioje 
rungiamasi>ir išlietas prakaitas 
ir padėtos pastangos,, jeigu ir 
nėra apvainikuotos pergale, 
palieka neužmirštamą įspūdį 
jaunuolio gyvenime. 

Kaip kasieniniame gyvenime, 
taip ir sporto pasaulyje pažanga 
atsispindi pasiektuose rekor
duose. Jeigu 1896 metais 100 
metrų bėgimo rekordas buvo 
lygiai 12 sekundžių, tai 1984 
metais buvo 9.99 sekundės. 
1896 metų šuolis į aukštį buvo 
5 pėdos ir 11 colių, 1984 metais 
— 7 pėdos ir vienas colis. Di
džiausias skirtumas šuolyje su 
kartim: 1896 metais — 10 pėdų 
9 ir trys ketvirtadaliai colio, 
1984 mėtis — 18 pėdų, 10 ir ket
virtadalis colio. Beveik 8 pėdos 
aukščiau. Rezultatus pasiekti 
padėjo fiberglass (pluoštinis 
stiklas) kartis. 

Kad ir kaip stengiamasi pa
laikyti draugiškumą tarp tautų, 
patriotinė dvasia vyrauja per 
visus žaidimus. Ir tik varžyboms 
pasibaigus, jaunimas užmiršta 
olimpinius idealus: Citius, 
Altius. Fortius. 

CLASSIFIED GUIDE 

Atostogautojai vaikai ir vadovai Neringos stovykloje rengiasi iškylai į gamtą. 
Nuotr. Mari jos Hauser 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Fla. 

TAUTOS ŠVENTĖ 

Miami lietuviai gerai 
pavasaroję, pavažinėję po įvai
rias valstijas bei kitus kraštus, 
vėl renkasi susitikti atšvęsti 
savo svarbias šventes. 

Rugsėjo 11 d. gausiai 
dalyvavome Šv. Pranciškaus 
bažnyčioje. Kuri dr. Vincas An-
driuška atnašavo Mišias ir pa
sakė turininga pamokslą Mari
jos gimimo dienoje, pabrėžda
mas ypatinga lietuvio meilę 
Marijai, kuri veržiasi iš širdies 
gelmių. Giedojo ,,Bangos' ' 
choras. Vargonavo muz. Algis 
Šimkus. 

Minėjimas įvyko klubo salėje. 
Pirm. Elena Jonušienė pasvei
kino visus po atostogų gausiai 
susirinkusius ir pakvietė kun. 
dr. Vincą Andriušką pradėti 
švente su skirta dienai in-
vokacija. Klubo dir. Juozas 
Maurukas paskaitė istorinę 
paskaitą pabrėždamas, kad 
Tautos šventė Lietuvoje buvo 
įvesta tik 1930 metais ir ji 
švenčiama rugsėjo 8 d., kada 
buvo numatyta kunig. Vytauto 
karūnacija, kuri neįvyko dėl 
klastos. Ta šventė visame 

krašte labai išpopuliarinta 
daugiau pabrėžti Lietuvos 
senovės galybę. Gunda 
Kodatienė paskaitė savo 
kūrybos eilėrašti ..Lietuva" ir 
davė dvi patriotines dainas 
magnetofono juostele. 

Po to visi vaišinosi klubo 
virėjo Alekso Zigmanto 
pagamintais skaniais pietumis. 

RELIGINĖ ŠVENTĖ 

Rugsėjo 8 d. Tautos šventės ir 
Marijos gimimo dienos proga 
moterų katalikr.: pirm. Irena 
Stongvilaitė sukvietė tikinčiuo
sius atšvęsti Šiluvos Marijos 
šventę jos nuosavybėje. 

Ji iš Šiluvos Marijos paveikslo 
užsakė pas sk.:!ptorių Tony 
Lopez pagaminti stovylą. kuri 
prieš 18 metų buvo pašventin
ta ir stovi sodo pakraštyje. Šią 
dieną ji skendo gėlėse. 

Stongvilaitė pasveikino visus 
atvykusius, paskaitė Kotrynos 
Grigaitytės eilėra. j — Šiluvos 
Marijai ir pravedė rožančių, 
kurį visi sukalbėjo už Lietuvą. 

Ilgai dar dalijosi įspūdžiais 
gražios gamtos prieglobstyje. Po 
to erdvioje verandoje visi buvo 
šeimininkės Irenos pavaišinti. 

NETEKOME TAURAUS 
LIETUVIO 

Rugpjūčio 27 d. po ilgos ir 
sunkios ligos atsiskyrė su šiuo 
pasauliu a.a. Vincas Popeliuč-
ka, sulaukęs 82 m. amžiaus. 

Miami jis su žmona Birute, 
nors išgyveno tik apie porą 
metų. liko neužmirštamas, kaip 
ramus ir visada visiems 
draugiškas. Priklausė Miami 
Lietuvių klubui. Buvo tikras 
dainos mylėtojas ir drauge su 
žmona mėgdavo padainuoti. 

Miami lietuviai gailisi jo taip 
greit netekę ir likusią žmoną 
Birutę giliai užjaučia. 

MIAMI KLUBO PIETŪS 

Dar daugumai iš atostogų 
negrįžus, Miami klubo pietūs 
bus tik spalio 9 d., tą pačią 
dieną, kaip ir lietuviškos pa
maldos. 

THE INSURED 
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THATPAYSMORE! 
INDĖLIS 

$50,000 

10,000 

5,000 

KURSAS 

8.00% 

7.50% 

7.35% 

METINIS 
PRIEAUGIS 

8.243% 

7.714% 

7.555% 

n 

Kursas galioja nuo rugsėjo 22. 1988. tačiau gali būti pa
keistas bet kuriuo metu. Anksčiau certifikatus išėmus— 
atitinkama pabauda. 
Šiek tiek žemesniu kursu certifikatus galima išpirk
ti su $1,000. Paskambinę sužinosite detales. Taip pat 
pas mus gaunama „Postage-paid Save-By-Mail Kit". 

Founded 1924 
fįmerican Security Federal s^ 

Offices: 2700 W 59th St.. Chicago. IL 60629. Ph. 436-4100 
5400 S Kedzie Ave . Chicago. IL 60632, Ph. 776-4400 

FSEE 

BEAL E S T A T E REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. 
361-5950 

GREIT 
PARDUODA j 

STANKUS 
636-6189 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią staiga, prašome 
paminėti. Kad esate arba/ionte būti 
Rimo Stankau* Klijentais Nuosa
vybes Įkainavimas namokamal. 

- MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste •' priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUB TAX - INSURANCE 
6529 S KE2ZIE 

778-2233 

Apsibendrinant šneką, sako
ma: Tai matai, koki pamatai. 
Kartais dar pridedama: Šitie su
pus, kitų nebus. 

Lietuvių tautosaka 

— Kur eini? 
— Kur katinai raini. 

Lietuvių tautosaka 

Parduodamas namas prie 71 ir 
Sacramento; 1V2 aukšto, įrengtas 
rūsys, 2 auto. garažas. Švarus 
Skambinti Indrei 537-7949 arba 
541-3702. 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmadienį, spalio 2 d., 1-4 v. p.p. 

6110 S. Major — 5'/2 kamb. mūrinis su 3 
miegamais kamb 1 % modern. vonia. Liuk
sus virtuvė su medžio spintelėmis. Gražus 
įrengtas rūsys. Centr. oro vėsinimas 
Aluminum trim. IV2 garažo su automatiniu 
atidarymu. Labai geram stovy, labai švari 
nuosavybė. Paskubėkit! 

3607 W. S8th PI. 3 mieg. mūrinis, tik 4 m 
amžiaus 20 pėdų virtuvė su ąžuolinėmis 
spintelėmis: 1 - % prausyklos: ištisas rūsys: 
didelis baseinas: centralinis šald.: daug 
priedų. Puikus pirkinys. Skambinkite dabar 

3510 W. 58th St. 3 mieg . gražus Įrengtas 
rūsys: 2:/2 prausyklos: didelė virtuvė: indų 
plovimo mašina: 2 auto garažas su automa
tiniu atidarymu: centr šaldymas, aluminio 
.. tr im": ..related living": puikiai išlaikytas 
Greit parduodsime. skambinkite dabar 

11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg 
mūrinis .,bi-level" namas su 1-% prausyk
los: L formos valgomasis: jrengtas rūsys: 
šeimos kamb su židiniu. ..Thermal" lan
gai: aluminio ..trim", daug priedų Skubė
kite. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
jal ime padėti, nes daugiau stengiamės. 
NJamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O B R I E N F A M I L Y REALTY 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYB'lU-
Nemokamai (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 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. butas antra
me aukšte su virimo plyta, šaldytuvu, 
kilimais. Geras susisiekimas. Skam
binti 776-4513. 

Išnuomojamas 5 kamb. šviesus 
butas antrame a. Su šiluma. Maquette 
Parko apyl Galima užimti nuo spalio 
4 d. Tel. 460-4055. 

MISCELLANEOUS 

O r * J 0 ^ | KMIECIK REALTORS 
** 7922 S. PULASKI R0 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10,0/0—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tai. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo (rengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus. 

ALBIN BANYS 
447-8806 

Tremtine — tai vienas paveikslas iŠ Ubai puošnios daiL POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 
27 dol Užsakymus siusti 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $150 valstijos mokesčio. 

HELPING YOU GROW. 
• The American Way < 



DAR VIENO TAURAUS 
LIETUVIO NETEKUS 

1988 m. rugsėjo 14 d. apie 8 
vai. iš ryto nuo širdies smūgio 
savo namuose staiga mirė St. 
Petersburgo Lietuvių Pensinin
k ų k lubo p i rmin inkas a.a. 
Steponas Lungys, sulaukęs 72 
metų amžiaus. Gimė 1916 m. 
balandžio 5 d. Rokiškio apskr., 
Obelių apylinkės ūkininko šei
moje. Jo tėveliui anksti mirus, 
S tepukas , vos baigęs pradžios 
mokyklą, talkininkauja motulei 
ūkio darbuose. 

Ne lauk ta Stepo mirtis buvo 
skaudi valanda ne tik jo šeimai, 
bet ir daugeliui lietuvių visame 
St. Petersburge. Jie yra pajutę 
Stepono artimo meilės pagalbos 
ranką didesniuose ar mažes
niuose savo rūpesčiuose. Tų jo 
patarnavimų sesei ir broliui lie
tuviui buvo t iek daug, kad 
galima drąsiai tvirtinti, kad šis 
m i e l a s žmogus , sąž in inga i 
v y k d y d a m a s deš imt Dievo 
įsakymų, daugiau gyveno ar
t imui negu sau. Lapkričio 11d. 
i šk i lmingai atšventė 50 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį . 

Pasiges jo ir daugelis lietu
viškų organizacijų, kur ioms 
Steponas skyrė daug darbo 

valandų ne t ik kaip eilinis, bet 
ir kaip jų valdybų darbštus 
narys. Gyvendamas Detroite 
daug prisidėjo prie Pi lėnų 
stovyklos į s te ig imo, o St . 
Petersburge gilius pėdsakus 
paliko St. Petersburgo Lietuvių 
Pensininkų klubo veikloje. Nuo 
pat to klubo įsikūrimo 1986 
metų vidurio iki savo pasku
tinio atodūsio buvo tos or
ganizacijos smegenys ir pilna 
energijos širdis. Visų kilnių 
sumanymų ir jų įvykdymo 
didžiausią naštą tekdavo nešti 
pačiam pirm. Steponui. Per 
trumpą laiką klubas iš 12 jo 
įsteigėjų Stepono rūpesčiu ir 
pastangomis išaugo į 200 narių 
organizaciją. Suorganizavo tris 
stambesnio masto kultūrinius 
renginius. Savųjų su savaisiais 
p a b e n d r a v i m u i ir p in igų 
savišalpos ir kitiems veiklos 
da rbams r e m t i s u t e l k i m u i 
suruošė tris piknikus bei išvyką 
į Sunny Hills lietuvių koloniją. 
Tų darbų įvykdymui sušaukė 8 
valdybos posėdžius ir 2 visuo
tinius klubo narių susirinki
mus. Visa t a veikla buvo 
aprašyta vietinėje ir plačioje 

A.a. Steponas Lungys 

lietuvių spaudoje. 
Nega i l e s t inga i ir g r e i t a i 

bėgantis laikas nestiprino, bet 
retino ir silpnino pensininkų 
fizines ir dvasines pajėgas. 
Matydama klubo valdyba ir jos 
pirm. Steponas Lungys nutarė 
nelaukti 5 metų, bet šių metų 
spalio 4 ir 5 dieną suruošti St. 
Petersburgo Lietuvių Pensinin
kų klubo dvejų metų veiklos 
kuklų paminėjimą, jį pradedant 
šv. Mišiomis už 7 j au mirusius 
pensininkus šv. Kazimiero misi
jos koplyčioje ir baigiant akade
mija, menine programa, banke-

Šauliai minėjo Tautos šventę Šauliu namuose Brighton Parke. Prie stalo sėdi iš kairės: J. Tamulis, 
kun. F. Kireilis, E. Vengianskas, M. Abarius iš Detroito, A. Kirvaitytė, J. Mikulis, A. Regis ir NN. 

Nuotr. C. Genučio 

Laiškas 
P A S I K A L B Ė J I M Ą 

P A S K A I Č I U S 

B e v a r t y d a m a „ D r a u g o " 
puslapius, užkliuvau už pasi
kalbėjimo su dr. Antanu Razma. 
Buvo t ik ra i malonu sužinojus, 
kad šis kilnus visuomenininkas 
sutiko kandidatuoti į JAV LB 
kraš to valdybos pirmininkus. 

Kadangi dr. Razma jau seniai, 
dirba Lemonto apylinkėje, man 
teko daug metų su juo dirbti, — 
gėrėtis jo ramiu, taikiu, bet tvir
t u b ū d u sprendžiant mūsų 
visuomeninius klausimus. Dr. 
Razma yra visų kartų draugas 
— jis rūpinasi jaunimo organi
zacijų veikla, švietimo reikalais, 
telkia lėšas Lietuvių Fondui, 
vadovauja įvairioms organizaci
joms. J a m nėra nei per mažų, 
nei per didelių darbų. Kur tik 
reikia, jis visada mielai pri
sideda darbu, patarimu ir finan
sine ta lka . Jis tokiu pačiu entu
ziazmu jungiasi į Lemonto apy
linkės darbus, kaip ir vadovavi
mą didiesiems lietuvių visuome
n in iams vienetams. 

JAV LB krašto valdybos dar
bas nė ra lengvas ir dažnai 
nedėk ingas . Turėdami tokį 
asmenį valdybos priešakyje 
galime tikėtis darnaus ir iš
tvermingo darbo. 

Rasa V. Šo l iūna i t ė -
P o s k o č i m e n ė 

tu ir šokiais spalio 5 d. Lietuvių 
klubo salėje. St. Petersburgo lie
tuvia i Stepono ir jo valdybos 
p lanams pri tarė ir paskelbus 
per t rumpą laiką išpirko apie 
200 bilietų. Gaila, kad Aukš
čiausiasis nebeleido Steponui jo 
sumanyto ir taip entuziastiškai 
jo ruošto renginio sulaukti. 

Ta ip nuoširdžiai besidarbuo
damas ar t imui ir tėvynei, nie
kam nesigyrė, iš nieko nereika
lavo savo darbų pripažinimo, 
nekėlė sau pagerbimų, nesiekė 
jokios asmeniškos garbės, o 
r e t k a r č i a i s p a s i t a i k i u s i u s 
apkalbėjimus ir įžeidinėjimus 
priimdavo kantriai ir atlaidžiai. 
Be abejo,dėl tų jo kilnių būdo 
ypatybių Steponas buvo nepap
ras ta i pagerbtas jau atsiskyręs 
su šiuo pasauliu. 

Rugsėjo 18 d. vakare daugiau 
kaip 200 brolių ir sesių lietuvių 
dalyvavo St. Petersburg Beach 
laidojimo koplyčioje ir, vado
vaujant St. Petersburgo lietuvių 
dvasios vadovui kun. V. Zaka
rui , sukalbėjo rožinį, išklausė 
daugelio lietuviškų organizacijų 
vadų, kalbėjusių reiškiant užuo
jau tą likusiai šeimai ir atsisvei
k inant su negrįžtamon kelionėn 

iškeliaujančiu visų pamiltu Ste
ponu. 

Lietuvos Vyčių kapelionas 
kun. J. Gasiūnas, a t l ikęs jų 
tradicines apeigas mirusiems 
savo nariams ir, išreiškęs gilią 
užuojautą vel ionio še ima i , 
pakvietė visus sugiedoti Mari
ja, Marija. Po jo šeimos papra
šytas A. Gudonis apibūdino 
velionio nueitą kelią ir iškvie
tė prisilaikydamas alfabetinės 
eilės organizacijų atstovus: LB-
nės, Balfo, Lietuvių klubo, Ka
lantos šaulių kuopos, St. Peters
burgo Lie tuvių Pens in inkų 
klubo, Tautinės sąjungos. Po šių 
organizacijų atstovų atsisveiki
nimo kalbų buvo visų sugiedo
tas Lietuvos h imnas . Kars tas 
buvo papuoštas gėlių puokštė
mis. 

Rugsėjo 19 d. 11 vai. už a.a. 
Stepono Lungio sielą Šv. Vardo 
bažnyčioje Gulfport, Fla. , šv. 
Mišias aukojo kun . V. Zakaras 
ir kun. J . Gasiūnas, vargonavo 
velionio j a u n y s t ė s d r a u g a s 
muzikas A. Mateika. Po gedu
lingų apeigų amžinam poilsiui 
buvo didelio būrio tautiečių 
nulydėtas į Memorial kapines 
St. Petersbuge, kur taip pat dar 
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Dvasiškai išalkęs mažatikis 
žmogus nebus laimingas, nors ir 
nu tukęs . 

Vaižgantas 

AKADEMINIS SAVAITGALIS 

Savaitgalio tema: „Įvykiai Lietuvoje ir mes". 

Penktadienis, IX.30. 7:30 v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
„Jaunųjų poetų ir rašytojų vakaronė Dalyvauja: Vaims 
Aleksa, Rita Dagienė, Audra Kubliūte. Daiva Markelytė-
Repečkienė. 
Vakarui vadovauja rašytoja Danutė Bindokienė. 

Šeštadienis, X.1 . Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje. 
10 v.r. — kavutė. 
11 v.r. — Viktoras Nakas: Jvykiai Lietuvoje. 

Diskusijas veda Vida Kuprytė. 
1 v.p. — Daina Kojelytė: Jaunoji išeivijos karta ir įvykiai 

Lietuvoje. 
Diskusijas veda Grasilda Reinytė-Petkuvienė 

2 v. —Užkandžiai 
3 v. —Vytautas Skuodis: Lietuvos Laisvės Lyga ir 

ateities perspektyvos. 
Diskusijas veda Rimas Černius. 

Šeštadienis, X .1 . Jaunimo centro didžiojoje salėje 7 v.v. 
„Ateit ies" žurnalo vakaras. 
Programoje: vakarienė, jaunimo kūrybos premijos, linksmi 
vaidinimai, šokiai. 
Vietas užsakyti skambinant p. Irenai 434-2243. 

Sekmadienis, X.2. Ateitininkų namuose. 
Ateitininkų namai yra Lemonte. Archer Avenue. arti prie 127th 
Street. 

12 v. — Atidaroma jaunųjų dailininkų paroda 
Dalyvauja: Arūnas Bukauskas. Narūnas Bukaus
kas, Tauras Bublys, Rūta Saliklienė, Viktutė 
Venclovaitė. 
Parodą suorganizavo ir atidarymui vadovauja 
Birutė Šontaitė. 

1 v. — Vytautas Bieliauskas: Lietuvių Bendruomenė 
ir įvykiai Llietuvoje. 

2 v. — Pilypas Narutis: VLIKas ir įvykiai Lietuvoje 
3 v. — Aleksandras Štromas: Įvykiai Lietuvoje — 

veidrodis ateičiai? 
Diskusijas veda Povilas Žumbakis. 

Lietuviai esame visi — 
Lietuviu Forde ar esi? 

.-{001 WEST 39TH STREET 
<H!CAGO, ILLINOIS 60629 

PHO.NE: (312) 471-3900 
L'-S-A. 

P L E Č I A L I G O N I N E 

Chicagos Šv. Kryž iaus ligoni
nėje j a u s t a tomas naujas pries
ta tas . Čia bus grei tosios pagal
bos skyrius , gydymas s taiga su
s i rgusiems š i rd imi , o ta ip pat 
a te inančių ar a tvežamų pacien
tų gydymas. 

kar tą buvo sugiedotas h imnas . 
Nul iūdime l iko žmona Emili

ja , dukra , sūnus , a n ū k a i ir visi, 
ku r i ems teko jį su t ik t i jo kil
naus ir doro gyvenimo kelyje. 
Tegul Aukšč iaus ias pr i ima jo 
sielą, o kūnui tebūnie lengva šio 
svetingo k ra š to žemelė. 

B r o n i u s G i n č a u s k a s 

500,000 DOL. SUSISIEKIMO 
SAUGUMUI 

Susisiekimo vadyba paskyrė 
puse milijono dolerių sustiprinti 
sargybas, kad labiau būtų užtik
rintas saugumas Chicagos auto
busuose ir traukinėliuose. 

M O K Y K L Ų REFORMA 

Illinois gubernatorius Thomp
son pasirašė Chicagos mokyklų 
reformos įstatymą. Kadangi 
anksčiau sudarytam projektui 
įnešta kai kurių pakeitimų, dar 
tą įs ta tymą turės patvirtinti 
valstijos parlamentas. įstatymu 
nepasitenkinimą reiškia kai ku
rie juodukai ir demokratai. 

B r a n g i a m d r a u g u i , ak to r iu i 

A.tA. 
ALGIMANTUI DIKINIUI 

p e r a n k s t i u ž b a i g u s šios žemės kel ionę, Jo žmoną 
M A R Y T Ę ir v isą še imą nuoširdžiai užjaučiame ir 
d r a u g e l i ū d i m e . 

Salomėja ir Vytautas Valiukai 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
= aukotojas, įm. = įmokėjo, ats t . = atstovauja į sm. = asmuo, 
s u m a po pavardės = įnašų iš viso. 

1988 m. l iepos m ė n . 

2 x $15 Graužinis Laima atm. įn., $115; Sventickienė Marija 
a t m . įn.: įm. 2 as., $15. 

1 x $25 Adams Joe atm. įn.: Baltimorės vyrų choras „Dai
n a " . $25. 

3 x $100 Janušis Ipolitas ir Gina, $200; Landsbergytė-Veil-
lon Irena, $500; Vaitkus Andrius ir Marija, $2,200. 

1 x $200 Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius Eu
genija, $2,100. 

1 x $335 Krasauskas Ildefonsas a tm. įn.: Dragunevičius V. 
& G. $30, LB Cape Cod Apylinkė $25, Jansonas dr. E. ir L $25, 
Pet rut is R. ir A. S25, Vengris J. ir O. $25 ir 16 kt. asm., $335. 

1 x $550 Rukšėnas Gediminas atm. įn.: jo mirties 10-tų me
t in ių proga, Adomėnas Antanas ir Aldona $100, Mitkevičius 
Albinas $30, Šimonėlis Alfonsas $30, Činga Jonas ir Aldona 
$25. Korius Zislovas ir Stasė $25, Radvenis Gregorius ir Janina 
$25 ir 21 kt. asm.. Sl.564. 

3 x $1,000 Sapetka Kazimieras. $6,000 Suopienė Antanina 
a tm . įn.: Šuopys Vincas, $1.100; Suopys Vincas, $1,300. 

Iš v i so $4,440.00. 

1988 m. r u g p j ū č i o mėn. 

1 x $20 Durickas Stasys atm.; įm. 2 asm.. $180. 
1 x $25 Matusevičius Juozas atm. įn.: Baras Stasys ir Ele

na , S225. 
1 x $50 Puzinas dail. Povilas a tm. įn.: Puzinienė Austrą. 

$750. 
1 x $65 Greater Hartford Combined Fed. Campaign. $65. 
2 x $100 Remys dr. Edmundas ir Dalia, $100; Vai tkus And

r ius ir Marija, $2,300. 
1 x $123 Stasiūnas Kostas atm. įn.: S. S. Peter & Paul 

Lietuvių Choras $53, Lukas Vincas ir Ramunė $35, Kaman tas 
Vytau tas ir Gražina $25 ir 1 kt. asm., $123. 

1 x $140 sapalas Pranas ir Hortenzija, $950. 
3 x $150 Mikaliukas Stasys atm. įn.: Mikaliukai Stefanija, 

Saulius ir Laimutė. $150; Rakauskas Jonas, $150; Tatarūnienė 
Stase atm.: Geidžiai Stasys ir Danutė $50 ir 7 kt. asm., $540. 

4 x $200 Daulys Kazys, $900; Gedmintas Juozas ir Leoni-
j a , $500: Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: Ližaitis Juozas 
ir Valerija. $5,400; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi), 
$3,900. 

1 x $315 Majauskas Bronius atm. įn.: Danta Algis ir Julija 
$50. Gečys Alg. ir Teresė $50, Jakas Rimvydas ir Dalia $50, 
Masalaitis Putinas ir Aniliora $50, Pliuškonis Kęstutis ir Onutė 
$40, Dragūnas Gediminas ir Darija $25, Vasys Anthony $25, 
Zerr Aušra $25, $315. 

1 x $500 Miežinskas Jonas ir Lionė 40 m. vedybų sukakt ies 
proga, $500. 

Iš v iso $2,688.00. 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1988.VIII.31 pasiekė 
4,124,465 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną. lietuvišką 
švietimą, kultūra ir jaunimą 2.307,586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso pali
kimais gauta 1,095.273 dol. 

Sudarykime tes tamentus ir bent dalį turto pal ikime 
Lietuviu Fondui. Testamente įrašykime Šį t ikslų pavadinimą: 

"LITHUANIAN FOUNDATION, INC.. A NOT-FOR PROFIT 
TAX EXEMFT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL." 

Visi remkime Lietuviu Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9K52 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQLETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 \Ves, 71 St . , ( h i e a g o 
T e l e f o n a s — 1 7 6 - 2 3 4 5 

14 K) So. 5 0 t h Av . . ( k e r o 
T e l e f o n a s — S 6 3 - 2 1 0 8 

S T E P O N A S C. LACK ir SC 'M S 
LACKAVVICZ 

l . A I D o l l V1C DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 974-4410 
92 .36 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

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

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sallv Donalr i M.. 4 r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x Trio iš operos „Magiškoji 
fleita" (muz. Mozarto) išgirsime 
spalio 2 d. 3 vai. p.p. Margučio 
rengiamame koncerte Jaunimo 
centre. Lietuvių kalba progra
mą atliks solistai Jul ianne 
Barnes, Algis Valiūnas ir Ed-
ward Zelnis. Akompanuos Ma-
nigirdas Motekaitis. 

x Daina Kojelytė svarstys 
jaunosios kartos reakciją į įvy
kius Lietuvoje „Ateities" akade
miniam savaitgalyje IX.30-X.2. 
Jos paskaita bus Jaunimo cent
ro Čiurlionio galerijoje spalio 1 
d., šeštadienį, 1 vai. p.p. 

x „Aušros V a r t ų " skauč ių 
tunto sueiga bus šeštadienį, 
spalio 8 d., 1:30 vai. p.p. — po pa
mokų lituanistinėje mokykloje 
Brombereck mokyklos patalpo
se, Lemonte. Visoms skautėms 
ir vadovėms dalyvavimas priva
lomas. Tėveliai ir kitų tuntų 
sesės ir broliai kviečiami atsi
lankyti. 

x Šv. P ranc i škaus sese rų 
rėmėjų seimas bus ateinantį 
sekmadienį, spalio 2 d. Marijo
nų koplyčioje ir salėje. Marijonų 
koplyčioje 11 vai. bus šv. Mišios, 
kurias laikys kun. Jonas Ku-
zinskas, Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos klebonas. Pietūs 
bus salėje 12 vai., o po to seimo 
posėdžiai. Visus narius ir sve
čius kviečia pirmininkė Sabina 
Henson. 

x Chicagos s k a u t i n i n k i ų 
d r a u g o v ė s s u e i g a bus 
pirmadienį, spalio 3 d., 7 vai. 
vak. pas Aleksandrą Likande-
rienę, 6556 S. Talman Ave. Bus 
aptariami veiklos planai, rašy
tojos D. Bindokienės paskaita, 
pasidalinimas vasaros įspū
džiais. Visos Chicagos ir apylin
kių skautininkės kviečiamos 
dalyvauti. 

x „Lietuvių Balsas" naujose 
patalpose, kurias nupirko Lietu
vių Spaudos draugija, šio laik
raščio leidėjas, rugsėjo 28 d. Jo 
naujas adresas yra: 2624 W. 71 
Street (Talman Ave. ir 71 St.), 
Chicago, 111. 60629, tel. 312-
776-3399. 

x Inž. Eug. Likanderis, Chi
cago. 111., parėmė „Draugą" 20 
dol. auka, grąžino laimėjimų 
šakneles ir palinkėjo viso ge
riausio darbuose. Nuoširdus 
ačiū už viską. 

x Paulius Gylys, Olympia, 
Wa., mūsų nuoširdus ir nuola
tinis rėmėjas, grąž indamas 
laimėjimų šakneles, pridėjo 50 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x Vijos Tarabildienės meno 
darbų paroda įvyks Čiurlionio 
galerijoje rugsėjo 30 d. iki spalio 
9 d. Atidarymas: penkt., rugsėjo 
30 d. 7:30 v.v. Galerijos valan
dos: penkt. 7 v.v. — 9 v.v., šešt.— 
sekm. 11 v.r. — 7. v.v. 

(sk.) 

x LB XII Tarybos pirmoji 
sesija įvyks š.m. rugsėjo 30 ir 
spalio 1-2 d. Holiday Inn, 7353 
S. Cicero Ave., Chicago, (tel. 
312-581-5300). Registracija 11 
vai. ryto, rugsėjo 30 d. Besido
mintys LB veikla, kviečiami 
ateiti ir pasiklausyti. 

(sk.) 

x KASA Liet. Fed . Kred i to 
Unija neveiks penktadienį , 
rugsėjo 30 d., nes bus procentų 
apskaičiavims. Darbo va landų 
pakeitimas: pradedant spalio 1 
d. Chicagos KASOS įstaiga. 
2615 W. 71 St., veiks trečiadie
niais iki 2 v. p.p. ir penktadie
niais darbo valandos bus pratęs
tos iki 7 v.v. Visos kitos darbo 
valandos nekeičiamos. 

(sk.) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Kun. Antanas Švedas, 
MIC, Marijonų bendradarbių 
dvasios vadas, išvyko pas savo 
gimines į Providence, R.L, ir 
Long Island, New York. Ta pro
ga jis nori ir pasilsėti. Grįš prie 
savo pareigų spalio 12 d. 

x Lietuvos Dukterų drau
gijos narių visuotinis susirinki
mas bus šį sekmadienį, spalio 2 
d. 1 vai. p.p. Jaunimo centro ka
vinėje. Bus tariamasi numatytų 
renginių reikalais. Narės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
prancūzų kalbos moksleivės An-
gel Bakakos ir Olivia Fabara 
dalyvavo St. Xavier kolegijoje 
rugsėjo 16-18 dienomis pran
cūzų kalbos kursuose. Ten vis
kas buvo pravedama prancūzų 
kalba. 

x JAV Lietuvių Bendruo
menės naujosios tarybos pirmo
ji sesija bus šį penktadienį, šeš
tadienį ir sekmadienį, rugsėjo 
30 — spalio 2 dienomis, Holiday 
Inn, 7353 So. Cicero Ave. Re
gistracija prasidės 11 vai. ryto 
penktadienį, rugsėjo 30 d. Ati
darymas bus 12:30 vai. Sekma
dienį 12:15 vai. bus šv. Mišios 
Marijonų koplyčioje. 

x Dabartinius įvykius Lie
tuvoje apžvelgs ir aptars įvairūs 
prelegentai spalio 1-2 dienomis 
Chicagos Jaunimo centre ir 
Ateitininkų namuose. „Atei
ties" akademiniam savaitgalyje 
dalyvaus Viktoras Nakas. Pily
pas Narutis, Vytautas Skuodis, 
Aleksandras Štromas, Vytautas 
Bieliauskas ir Daina Kojelytė. 

x Dievo Motinos garbei 
Marquette Parko parapijos pro
cesija video filme Alvudo pažmo-
nyje Lietuvio sodyboje šį sekma
dienį nuo 2 v. p.p. Programoje 
dalyvauja kun. Juozas Juozevi-
čius. Gydytojas praneša apie 
pensininko prostatitą. Alvudo 
gėrybėmis pasidalinimas. 
Visiems įėjimas laisvas. Visi 
laukiami. 

x Petras Kaušas, Chicago. 
111.. Emilija Krakauskas, Phila-
delphia. Pa.. Kastytis ir Rita 
Giedraičiai, Livonia. Mich.. 
Salomėja Jankauskas. Hot 
Springs. Ar.. B. Rymantas. St. 
Petersburg Beach. Fla.. Ona Ta
raila. Worcester. Mass.. grąžin
dami laimėjimų šakneles at
siuntė po 12 dol. aukų. Labai 
c-kojame. 

x Lietuvos Kronikos sąjun
ga ruošia renginį spalio 8 d., 
6:30 v.v.. J aun imo centro sa
lėje. Programoje dr. A. Statke-
vičiaus kalba, sol. A. Brazio 
koncertas, vakarienė, laimėji
mai, šokių muzika Vytauto Be
ieškos. Auka 15 dol. asmeniui. 
Stalus užsidakyti šiais telefo
nais - 925-7215 arba 436-6641. 
Visi kviečiame dalyvauti. 

(sk.) 

x Estrados solistė Birutė 
Petrikytė koncertuos pirmą 
kartą Chicagoje. šeštadienį, spa
lio 1 d. 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro kavinėje. Dainos ir muzikos 
mėgėjus kviečia Santara-Šviesa. 

(sk.) 

x Ieškome moters prižiūrėti 
senute Skambinti 881-7394. 

(sk.) 

x Maloniai kviečiam visus, 
o ypač Chicagoj viešinčius JAV 
LB Tarybos narius, dalyvauti 
„Ateities" žurnalo vakare. Va
karienė, jaunimo kūrybos pre
mijos, linksmi vaidinimai, šo
kiai Jaunimo centro didžiojoje 
salėje šį šeštadieni. 7 v.v. Vietas 
užsakyti skambinant 434-2243. 

(sk.) 

x Z. Žvirzdys, Olympia, Wa., 
Ona Dambrauskas, Kazys Dau-
lys, abu iš Chicago, 111., Albina 
Ralys, Richmond Hill, N.Y., at
siuntė po 20 dol. aukų ir grąži
no laimėjimų šakneles. Nuošir
dus ačiū. 

x J . Asminas iš Livonia, 
Mich., Bronius Jaras, Kenosha, 
Wisc., pratęsė „Draugo" prenu
meratą vieneriems metams, 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 15 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Žurn . Alfonsas Nakas iš 
Sunny Hills, Fla., „Draugo" 
artimas bendradarbis, Irena 
Ulpa, Dorchester, Mass., S. Dre-
vinskas, Hartford, Conn., Jonas 
Guobužis, Chicago, 111., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiek
vienas parėmė dienraštį po 15 
dol. auka. Labai dėkojame. 

x Estelle Rogers , Chicago, 
111., Lietuvos Vyčių veikėja. 
Angelą J. Leščinskas taip pat iš 
Chicagos, Tony Kalvaitis, Or-
mond Beach, Fla., atsiuntė po 
15 dol. aukų ir grąžino laimė
jimų šakneles. T. Kalvaitis 
palinkėjo geros sėkmės ir, jei jis 
laimėtų, laimingą bilietą skiria 
„Draugo" paramai. Nuoširdus 
ačiū. 

x Dr. S. J a n k u s , Colconda, 
111., Veronica Draugelis, Mon-
roe, Mich., Brone Kudis, Arling-
ton, Mass., Bruno Jasevičius, 
Dearbom, Mich., M. Ostraus
kas, Chicago, 111., K. Juknelis, 
Melrose Park, 111., grąžino 
laimėjimų šakneles su 12 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x A u d r o n ė Ambroza i t i s , 
Santa Monica, Cal., Mery Barz
da, Pine Bluff, Ark., Agnė Laz-
dauskas, Bridgeport, Conn., J. 
Narijauskas, So. Pasadena, Fla., 
Constantine J. Stankus, Oak 
Lawn, 111., atsiuntė po 12 dol. 
aukų ir grąžino laimėjimų šak
neles. Labai dėkojame. 

x Kun. V. Parul is , Worces-
ter, Mass., kun. P. Jakulevičius, 
Chicago, 111., dr. Frank Mažei
ka, Lake Zurich, 111., Adolfas 
Čempė, Waterbury, Conn.. A. 
Pilipavičius, Juno Beach, Fla., 
Aušra Babickas. Richmond Ht., 
Ohio, kiekvienas atsiuntė po 12 
dol. ir grąžino laimėjimų šakne
les. Labai dėkojame. 

x Kazys Miecevičius, Chica
go, 111., Alfonsas Tamošiūnas. 
Cicero, 111., Jonas Czerkaviczius. 
East Chicago, Ind., K. Kučins
kas. Rochester, N.Y., grąžino 
laimėjimų šakneles su 15 dol. 
auka. K. Kučinskas dar pridėjo 
ir trumpą laiškelį, kuriame ra
šo, kad „Draugas" jį lanko 33 
metus, norėtų ir toliau, kad jis 
jį lankytų, nes tai jo tikras 
„draugas", kuris laukiamas 
kasdien. Užbaigdamas palinkė
jo visiems spaudos darbinin
kams geros sveikatos dirbant 
lietuvišką darbą. Nuoširdus 
ačiū už viską. 

x Skr iaudžių kanklių an
samblio narės, sesutės Žukaus
kaitės, neseniai atvykusios iš 
Lietuvos, atliks trumpą kanklių 
koncertą šį sekmadienį, spalio 
2 d. 12:30 vai. p.p. (po 11:00 vai. 
šv. Mišių) Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Kviečiame vi
sus dalyvauti. 

(sk.) 
x „Ate i t i e s" Akademinio 

savai tgal io smulki programa 
spausdinama šiame „Draugo" 
numeryje. Kviečiame ją išsi
kirpti. Visi maloniai kviečiami 
savaitgalio programoje dalyvau
ti. Šio akademinio savaitgalio 
tema: „Įvykiai Lietuvoje ir 
mes". 

(sk.) 
x Taut inių šokių pamokos 

vyresniesiems vėl prasidės spa
lio 5 d. (trečiadienį) nuo 12 vai. 
iki 1 vai. p.p. vyresniųjų lietu
vių centre (Seklyčioje). Šokių 
mokytoja Irena Smieliauskienė 
laukia grįžtančių, bei naujų šo
kėjų atvykstant. 

(sk.) 

Estradinė dainininkė sol. Violeta 
bankete rugsėjo 25 d. prieš meninę 

Rakauskaitė-Štromienė „Draugo" 
programą N u Q t r _ ^ D u o b o s 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Anicetas Simutis, Lietu
vos generalinis konsulas New 
Yorke, rugsėjo 15 d. dalyvavo su 
ponia buvusios Xew Yorko 
miesto komisionierės J. Loeb su
ruoštame priėmime pagerbti il
gametį politiką ir diplomatą Sir 
Brian Urquhart. Svečių tarpe 
buvo eilė ambasadorių ir konsu
lų. 

— Prel . J o n a s Kučingis pa
laimino jungtuves Šv. Kazimie
ro par. bažnyčioje Los Angeles 
rugpjūčio 20 d. Dariaus Lisecko 
ir Ados Ceikaitės. Darius yra 
konstrukcijų tyrimo savininkų 
Algio ir Birutės Liseckų sūnus, 
o Ada yra Viktoro ir Aldonos 
Ceikų duktė, prieš metus at
vykusi pas savo mamytės tėvus 
Vladą ir Oną Jasiulionius, gyv. 
Mayvvood, Cal. Dėl ligos vestu
vėse negalėjo dalyvauti Dariaus 
seneliai Stasy- ir Eleonora Li-
seckai. Šiai lietuviškai porai 
visi palinkėjo geriausios atei
ties. 

— Audrė Pociutė-Jarmie-
nė, Birutės ir Antano Pocių, gy
venančių Elizabeth, N.J., dukra 
baigusi Rutgers, N.J., universi
tete biologiją ir psichologiją, iš
tekėjusi už Alvydo Jarmo, išsi
kėlė į Indianos universitetą ir 
čia studijavo medicininę geneti
ką, įsigydama magistro laipsnį. 
Dabar baigė Philadelphijoje 
Temple universitete psichologi
ją ir, parašius disertaciją, šiemet 
gavo psichologijos daktaro diplo
mą. Ji buvo veikli skautė, 
„Liepsnos" taut inių šokių 
grupės šokėja, kaip ir jos vyras. 
Dabar abu pradėjo dirbti savo 
profesijose —ji kaip psichologė, 
jis kaip inžinierius. 

— St. Petersburgo, Fla., lie
tuvių gyvenvietėje, važiuodama 
namo iš Tautinių šokių šventės, 
Brazilijos tautinių šokių grupė 
„Nemunas" koncertavo lietuvių 
klubo salėje. Susirinkusieji 
gėrėjosi šokiu vikrumu ir gražiu 
jų atlikimu. 

— Adolfas Armalis ir Kazi
mieras Urbšaitis liepos 24 d. 
St. Petersburgo. Fla., lietuvių 
klubo salėje padarė pranešimą 
apie PLB seimą Toronte. Apie 
kultūros kongresą pranešė 
Kazimieras Gimžauskas, kuris 
jame dalyvavo. 

— Gintaro klubas — Amber 
Club, New Britain, Conn., šie
met švenčia savo įsikūrimo 50 
metų sukaktį. Klubą įkūrė 1938 
m. adv. Algirdas Politis, pirmas 
pirmininkas buvo Adomas Kwi-
der-Kvedaras. Klebonas kun. 
Jonas Rikteraitis šiuo metu 
klubą labai remia ir yra jo ka
pelionas, pirmininkas yra Anta
nas Yankauskas, sekretorius 
Juozas Balčiūnas. 

— Aukštesniųjų mokyklų 
mokiniai Los Angeles buvo at
žymėti už nuopelnus moksle ir 
visuomeniniame darbe, bai
giant abitūrą. Tarp atžymėtųjų 
yra Auris Jarašūnas, Vylius 
Leškys, Erikas Petraitis, An-
drea Nelsaitė. Paulius Mošins-
kas, Tara Barauskaitė, Andrius 
Kudirka, Vytas Žemaitaitis, 
Paulius Kudirka, Tanya Ba
rauskaitė, Zina Markevičiūtė ir 
Petras Mošinskas. 

— Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė spalio 30 d. rengia ge
gužinę — pikniką North Moun-
tain parke, Yavapai palapinėje. 
Bus valgio, baras, laimėjimai, 
susipažinimas. Piknikui vado
vaus Linas Banelis. 

— Viktori ja ir D o n a t a s 
Zakarai šią vasarą praleido 
savo namuose, laukdami at
vykstant dukters Dalios, kuri 
juos aplankė ir pas juos 
pabuvojo. 

— Alfonsas Pigevičius iš 
Havajų atvyko aplankyti savo 
sergantį draugą Henriką Boką 
ir apsižiūrėti, ar negalėtų čia 
apsigyventi. Havajų drėgmė 
skaudžiai veikia jo artritį. 

— Henrikas Bokasjau nuo 
birželio yra paraližuotas, bet li
goninė palaiko jo gyvybę- Su 
dideliu rūpestingumu jį slaugo 
jo žmona Birutė. 

— Augustinas Warnas , jau 
94 metų. dar pavaikšto, bet jau 
yra prieglaudoje, nes reikalin
gas nuolatinės priežiūros. 

— Anicetas Simutis, Lietu
vos generalinis konsulas New 
Yorke, rugsėjo 16 d. dalyvavo su 
ponia ekonominių ir politinių 
santykių su JAV plėtimu besi
rūpinančios japonų bendrovės 
Yaohan renginiuose. Du dideli 
tos dienos renginiai prasidėjo 
garsios japonų šokėjų grupės 
Kabuki Dance pasirodymu 
Town Hali. Po to buvo ištaigin
gas priėmimas Waldorf Astoria 
viešbuty. Tarpe amerikiečių ir 
japonų politikos bei biznio va
dovų buvo gausiai atstovaujama 
New Yorko diplomatiniam ir 
konsuliariniam korpusui. 

— Audrė Lukoševičiūtė iš 
Woodhaven, N.Y., šiemet baigė 
biznio administraciją bakalau
ro laipsniu ir pradėjo dirbti New 
Yorko centre. Ji buvo veikli lie
tuviškame gyvenime, pirmos 
klasės lituanistinės mokyklos 
mokytoja, šiuo metu New Yorko 
ir apylinkių ateitininkų draugo
vės pirmininkė. Ji yra Birutės 
ir Antano Lukoševičių dukra. 

— Debby Didžbalytė iš Lin-
den, N.J., susituokė rugsėjo 18 
d. Jameston, N.J., su Vytu Pi-
leika iš Hartfordo, Conn. 

— Dr. Danutė Banka i ty tė -
Davis rugpjūčio mėnesį trene
rių pasirinkta dvitarininkių ko
mandos nare ir išvyko į S. Korė
joje vykstančią olimpiadą. D. 
Bankaitytė-Davis buvo Cleve-
lande ir ten pasižymėjo kaip 
kanklininkė solistė. Taip pat ji 
priklausė lietuvių sporto klubui 
..Žaibui". 

Dail F.l. Marčiulionienės parodos atidaryme. Iš kairės dail. A Rimienė, 
dail J Paukštienė, dail. V. Kisarauskas ir dail. V. Valius 

Nuotr J . Tamula ič io 

ARGENTINOJE 

— Ville del Dique vietovė
je, Kordobos apylinkėje, buvo 
kun. Vitui Šimanskiui, MIC, su

rengtas gimtadienio pagerbi
mas, kuriame dalyvavo Rumi-
pal ir Villa del Dique lietuviai 
ir vietiniai žmonės. Atvykęs iš 
Rosario kun. Juozas Margis, 
MIC, parodė Lietuvos krikšto 
600 metų ir šv. Kazimiero mir
ties 500 metų iškilmių Romo
je filmą. 

— Severiną S tankūnienė 
parduoda savo namą Villa del 
Dique ir pati žada išsikelti kitur 
gyventi. Namas yra geroje vie
toje, prie Calamuchita ežero, ne
toli Corodobos miesto. 

— Aušros Vartų lietuvių 
parapija Avellanedoje rugpjū
čio 22 d. turėjo keliaujančią Fa-
timos Marijos statulą. Daugiau
siai žmonių susirinko per vaka
rines pamaldas, kuriose konce-
lebravo trys kunigai, dalyvavo 
parapijos draugijos, moksleiviai, 
skautai, portugalų jaunimas ir 
Lietuvių Susivienijimo jauni
mas su savo vėliava. 

— Australijos dainininkai 
„Svajonių aidai" davė Lietu
vių Centro salėje koncertą rug
sėjo 16 d., penktadienį, 8 vai. 
vak. Organizavo Argentinos 
Lietuvių jaunimo sąjunga. 

— Mari jonų l e i d ž i a m a s 
laikraštis „Laikas" rugsėjo 4 d. 
paminėjo savo gyvavimo 40 
metų sukaktį. Padėkos šv. Mi
šias koncelebravo iš Rosario 
kun. Juozas Margis ir „Laiko" 
redaktorius kun. Augustinas 
Steigvilas. Skaitymus atliko Z. 
Juknevičius, giedojo Šv. Cecili
jos choras, vadovaujamas A. Mi-
kučionio, vargonais grojant E. 
Mikučionienei. Minėjimas buvo 
parapijos salėje. Čia atidarė 
kun. J. Margis, kalbėjo apie 
spaudą A. Rastauskas. Grojo 
„Mėnulio Šviesa", sveikino A. 
Mikučionis, R. Stalioraitis, A. . 
Dumše, B. Daratėnienė, A. Ras-
tauskaitė, V. Gražulevičienė, 
Adomas Burba, A. Mičiūdas ti
kt. Pagrojo Cecilija ir Andrius 
Dominai, Cristian Piazzeze, gie
dojo Aneta Magneschi, akompa
nuojant E. Mikučionienei. Pa
baigoje padėkojo kun. A. Steig
vilas, MIC. 

— A.a. P r a n a s Jonait is , 87 
metų amžiaus, mirė birželio 17 
d. miegodamas. Velionis buvo 
kilęs iš Karanavos km., Josvai
nių vlsč., Kėdainių apskr. Ar
gentinoje gyveno nuo 1929 m. 
1937 m. sukūręs šeimą su 
Apolonija Ruškaite. Palaidotas 
Lomas • de Zamora kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Apolo
nija, žmonos brolis Antanas 
Ruška su šeima. 

URUGVAJUJE 
— A. a. J o n a s Čaplikas, 86 

metų amžiaus, mirė gegužės 18 
d. Palaidotas Uruguajuje, Mon-
tevideo Cerro kapinėse. 

PRANCŪZIJOJE 
— Inž. A. Venskus, Europi

nio Sąjūdžio Lietuvių k-teto 
gener. sekretorius, dalyvaus šio 
sąjūdžio federalinės tarybos 
posėdžiuose, kurie bus Madride, 
Ispanijoje, rugsėjo 30—spalio 1 
d. Federalinės tarybos posėdžių 
dienotvarkėje, be einamųjų rei
kalų, bus diskutuojami vaka
riečių solidarumo ir Europos 
parlamento sustiprinimo klau
simai, ryšium su naujais 1898 
metų parlamento rinkimais. 
Europinis sąjūdis šiemet šven
čia 40 metų veiklos sukaktį. Jo 
pirmininku šiuo metu yra E. 
Baron Crespo, Europos parla
mento vicepirmininkas iš Ispa
nijos. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
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. 


