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

Kratos ir tardymai 
(Tęsinys) 

Kybartai. 1987 m. lapkričio 
18 d. Vilkaviškio KGB būstinėje 
iš Vilniaus atvykęs tardytojas 
Stepučinskas tardė Oną Kava
liauskaitę, gyv. Kybartuose 
Čepajevo sk. 19. Tardytojo 
pateikti klausimai lietė 1987 m. 
rugsėjo mėn. 8 d. O. Kavaliaus
kaitės bute kratos metu paimtus 
daiktus. Čekistas ypatingai 
domėjosi, ar O. Kavaliauskaitė 
nežinanti, kas yra knygos 
„Katakombų gėlės" autorius, iš 
kur gavusi kitas kratos metu 
paimtas knygas. Ona Kava
liauskaitė pasirašyti po ap
klausos protokolu atsisakė. 

* * * 

Vilnius. Grįžusius kalinius 
Povilą Pečeliūną bei Jadvyga 
Bieliauskienę bandom kviesti 
pokalbiams į Valstybinio sau
gumo komitetą. 

1988 m. sausio 21 d. atnešu
siam šaukimą saugumiečiui P. 
Pečeliūnas kategoriškai pareiš
kė: „Į šiuos rūmus mane nuveši-
te tiktai su retežiais ant rankų, 
laisvanoriškai neisiu — neturiu 
ką ten kalbėti". Milicijos pa
reigūnui, reikalaujančiam, kad 
P. Pečeliūnas greitu laiku įsi
darbintų, P. Pečeliūnas paaiš
kino, kad jis turi 30 metų dar
bo stažą, todėl pagal įstatymus 
įsidarbinti, juo labiau greitai, 
jam nėra būtina. 

Sausio 21d. ateiti į saugumo 
būstinę telefonu buvo kviečia
ma J. Bieliauskienė. Eiti atsi
sakė. Sekančią dieną nepriėmė 
oficialaus šaukimo, sakydama, 
jog su žmonėmis, kurie slopina 
demokratizaciją, vykdydami 
piktadarystes, ir neprisiima 
atsakomybės už milijonus kan
kinių, ji kviečiama pas jus ne
silankys, o areštuota nekalbės. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 

Vilniaus katalikai nori įsteigti 
naują parapiją ir statyti bažnyčią 

1988 m. gegužės 4 d., tris
dešimt vienas Vilniaus miesto 
Šeškinės, Višuliškių, Justiniš
kių ir Pašilaičių rajonų tikin
tysis kreipėsi į Vilniaus m. LDT 
Vykdomojo komiteto pirminin
ką su pareiškimu. Pareiškimo 
esmė; naujuose rajonuose gy
vena daugiau kaip 100,000 
žmonių, jų tarpe nemažai 
tikinčiųjų, kuriems nepatogu 
pakliūti į senamiestyje ir miesto 
centre esančias bažnyčias. Ne
maža kliūtis — perkrautas mies
to transportas, šventinėmis 
dienomis kursuojantis neregu
liariai. Be to, dauguma tikin
čiųjų yra pagyvenusio ir senyvo 
amžiaus. Tikintieji, remdamiesi 
religinių susivienijimų nuo
statų (patvirtintų LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo 
1976.07.28 įsakų) kreipėsi į Vil
niaus miesto LDT Vykdomąjį 

• komitetą, prašydami užregis
truoti naują Romos katalikų 
religinę bendruomenę, sudarant 
galimybę tikinčiųjų lėšomis 
statyti viename iš minėtų 
rajonų maldos namus — 
bažnyčią. Po pareiškimu pasi
rašė trisdešimt vienas asmuo 
(pagal nuostatus užtenka dvi
dešimties). 

1988 m. rugpjūčio 8 d. Vil
niaus miesto LDT vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
toja A. Čeplėjienė atsakė, kad 
„Vykdomojo komiteto nuomone, 
įregistruoti naują religinę bend
ruomenę naujuose guvenamuo-
se rajonuose ir statyti naujus 
maldos namus netikslinga". 

Kreipdamiesi pakartotinai 
1988 m. rugpjūčio 15 d., tikin
tieji prašė atkreipti dėmesį į tai, 
kad Rusijos krikšto 1000-mečio 
proga duotas leidimas viename 
iš naujųjų Maskvos miesto 
rajonų statyti naujus maldos 
namus. Ar toks faktas negalėtų 
paskatinti panašiam spren
dimui — įamžinti Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį? 

Taigi tokiomis aplinkybėmis 
ir mes drįsome laukti tik tei
giamo mūsų klausimo išnagri
nėjimo, drįsome manyti, kad 
naujai maldos namus, vienuo
lynus galima atidarinėti ne tik 
Rusijoje, Ukrainoje, bet ir Lie

tuvoje, taip pat ir Vilniuje, kur 
stagnacijos metais tikinčiųjų in
teresai buvo paminti, o dažnai 
ir sutrypti nemažiau, negu bet 
kur kitur", — rašo tikintieji. 

Informuodami apie šią visuo
menės iniciatyva, mes manome 
turėsią galimybę apie šį ir kitus 
panašius atvejus plačiau papa
sakoti kituose mūsų leidinio 
numeriuose, baigia savo prane
šimą Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdis. Šia proga primename, 
kad Vilniaus katedra dar ir 
šiandien tebėra negrąžinta 
Lietuvos tikintiesiems. 

„Gyvybės žiedas" 
Ignalinoje 

Kultūrinio pobūdžio demonstracija 

Ignalina. — Papildomomis 
žiniomis, dalyvavo tarp penkio
likos ir dvidešimties tūkstančių 
žmonių taikingoje demonstraci
joje Ignalinos teritorijoje. Ap
juos ian t jėgainę „gyvybės 
žiedu" ir ją apsupant palapi
nėmis buvo išreikštas protestas 
prieš trečiojo bloko statybą 
jėgainėje ir drauge pareikštas 
reikalavimas, kad būtų suda
ryta tarptautinė komisija elek
trinės patikimumui įvertinti. 

Spaudos agentūros pažymi, 
kad taikingoje demonstracijoje 
drauge su lietuviais dalyvavo 

Kanados ambasadorius Alan Gotlieb, kairėje, Prekybos departamento direktorius Clayton Yeutter, 
viduryje, ir James Baker, buvęs Iždo sekretorius, dešinėje, stebi, kai prezidentas Reaganas pasirašo 
Kanados prekybos įstatymą, panaikinantį muitus tarp abiejų valstybių. 

Sovietai kaltina Pakistaną — 
Amerika Sovietus 

ŠV. RAŠTO TIK 20,000 
Vilniuje leidžiamos „Sąjūdžio 

Žinios" pranešė, kad Lietuvoje 
yra atspausdintas antras ir pa
pildytas Naujojo Testamento lei
dimas. Sąjūdžio korespondentui 
apie Naujo Testamento leidinį 
papasakojo Lietuvos vyskupijų 
liturginės komisijos pirminin
kas kun. Vaclovas Aliulis. 

Naujojo Testamento antrojo ir 
papildyto leidimo tiražas yra 
20,000 egzempliorių, nors Lie
tuvos Vyskupų konferencija 
prašė, kad leistų išleisti 50,000 
egzempliorių. 

Pirmasis Naujojo Testamento 
leidimas— 11,500 egzempliorių 
tiražas — buvo išleistas prieš 16 
metų. Iš dabar išleisto 20,000 
Šventojo Rašto Naujojo Testa
mento tiražo apie 2 tūkstančiai 
yra skiriami Lietuvos evangeli
kams, Latvijos, Lenkijos, Bal
tarusijos lietuviams, Religijų 
reikalų tarybai ir kitiems. 700 
egzempliorių yra skir iami 
Kauno tarpdiecezinei kunigų 
seminarijai; šešioms Lietuvos 
vyskupijom yra paskirta 11,400 
Naujojo Testamento egzemplio
rių tokia tvarka : Kauno 
arkivyskupijai 21 procentas. 
Vilniaus arkivyskupijai 19<£, 
Telšių vyskupijai 18%, Pane
vėžio vyskupijai 17%, Vilkaviš
kio vyskupijai 15%, Kaišiadorių 
vyskupijai 10%. 

Pagal Sąjūdžio Žinių'* 
apskaičiavimą, k iekviena i 
Lietuvos parapijai tenka tik po 
28 Naujojo Tes tamento 
egzempliorius. 20 tūkstančių 

New Yorkas. — Sovietų Są
jungos Užsienio reikalų ministe-
ris E. Shevardnadze Jungtinėse 
Tautose pasakė, jog sustab
domas sovietų kariuomenės 
išvežimas iš Afganistano. Po 
savo kalbos asamblėjoje jis 
reporteriams kalbėjo, jog yra 
baigtas pirmas pasitraukimo 
etapas ir toliau priklausys nuo 
to, ar bus sulaikytas ginklų 
pristatymas rezistencijai. 

Į žurnalistų klausimą, kad 
kariuomenės išvežimas yra 
tarptautine sutartimi numaty
tas iki sausio 15 d., Shevard
nadze atsakė: „Mes palauksime 
ir pažiūrėsime". Jis sako, kad ši 
sutartis yra sulaužyta. Reuterio 
žiniomis, po rugpjūčio 15 d. be
veik jokių kariuomenės išveži
mų neįvyko. Diplomatų praneši
mu, sovietai savo karinius dali
nius sukoncentravo apie pagrin
dinius Afganistano miestus ir 
tuos kelius, kuriais turėtų 

Turino drobulė iš 
14 šimtmečio 

Roma. — Laboratoriniai ty
rinėjimai parodė, jog Turino dro
bulė, apie kurią buvo tiek daug 
rašyta pasaulio spaudoje, kad į 
ją buvęs suvyniotas Kristaus 
kūnas, nėra tikroji ano meto 
drobulė, bet iš 14-jo šimtmečio. 
Šį sprendimą paskelbė Turino 
arkivyskupo kanceliarija pagal 
jai įteiktus mokslinius tyrimus. 
Tyrimus atliko Oxfordo, Arizo
nos ir Šveicarijos universitetai. 
Turino drobulė yra 14 pėdų ir 3 
inču ilgio ir trijų pėdų ir 7 inčų 
pločio. Joje buvo žymu nukry
žiuoto žmogaus kontūrai ir 
sukrešėjusio kraujo dėmės. Ba
landžio 21 d. ši drobulė iš Turino 
katedros buvo perkelta į kitą 
vietą. Mokslininkų tyrinėjimų 
rezultatai yra pranešti Turino 
kardinolui Anaztasio Balles-
trero, kuris apie tai painfor
muos ir popiežių Joną Paulių 
II-ji. 

ižvažiuoti iki sausio 15 d., kaip 
kad yra pasirašyta sutartis Ge-
nevoje. 

Amerikos i r Sovietų 
kaltinimai 

Sovietų UžsienkPtnimsterijos 
atstovas Gennady Gerasi movas 
apkaltino Pakistaną už tai, kad 
jis leidžia afganų laisvės kovo
tojams apsirūpinti ginklais. Tuo 
pačiu metu Valstybės sekreto
rius G. Shultzas apkaltino, jog 
Kremlius arba jo remiama 
vyriausybė Kabule pažeidė 
Pakistano oro erdvę^skrisdama 
į jo teritoriją. Shultzas parei
kalavo, kad šis klausimas būtų 
diskutuojamas šį penktadienį 
Saugumo taryboje, kurios nariai 
yra Amerika, Sovietų Sąjunga, 
Britanija. Prancūzija ir Kinija. 
Ta proga Shultzas priminė, jog 
Amerika nepripažįsta Kabulo 
vyriausybės. 

Po to Shevardnadze pasakė: 
„Mes nepriekaištaujame nie
kam", kalbėdamas Afganistano 
reikalu. „Mes galvojame, jog 
reikia veikti, kad dalykai būtų 
savo vietoje". Bet sovietų 
spaudos atsstovas Gerasi movas 
Maskvoje negalėjo paaiškinti, 
ką Shevardnadze turėjo galvoje 
tai pasakydamas. 

tiražas tikrai nėra pakankamas 
tikinčiųjų poreikiam patenkin
ti. Sąjūdžio žinios pažymi, jog 

— Kremliaus posėdyje Jego
ras Ligačiovas, kuris iki šiol 
buvo Gorbačiovo pavaduotojas, 
taigi, antrasis asmuo komunis
tų vadovybėje ir kuris dažnai 
pasisakydavo prie? Gorbačiovo 
vedamą politiką, pasitraukė iš 
tų pareigų ir jis buvo paskirtas 
vadovauti Žemės L KIO departa
mentui. 

— Maskvoje sovietai paskel
bė žinią apie iki šiol paslaptyje 
laikytą savo erdves stotį, kuri 
yra baigiama paruošti ir būsian
ti greitai nuolatiniai įkurdinta 
erdvėse. Taip pat buvo parodyta 
ir pirmoji tos erdves stoties fo
tografija, kuri labai panaši 
į planuojamą Amerikos stotį. 
Šias žinias „Tassas' pranešė tuo 
metu, kai Amerikon astronautai 
pradėjo savo misiją, norėdami 
atkreipti pasaulio dėmesį į 
save, rašo AP agentūra. 

— Nobelio Taikos premija 
nieko neįtikina ateistinė pro- paskirta Jungtinių Tautų taikos 
paganda, tvirtinanti, kad Lietu- daliniui, kuris jau 40 metų yra 
voje esą pakankamai religinės siunčiamas į įvainas pasaulio 
literatūros. vietas, kur vyksta neramumai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos Pe r s i t va rkymo 
sąjūdžio leidinys, iki šiol ėjęs 
„Sąjūdžio žinių" pavadinimu, 
pradėtas spausdinti spaustuvėje 
ir dabar jis pavadintas „Atgi
mimo" pavadinimu. Pirmasis 
numeris išleistas rugsėjo 16 d. 
Jame įvadinį žodį rašo Justinas 
Marcinkevičius. 16 puslapių 
leidinyje yra atspausdintos 
ištisai visos pasakytos kalbos, 
kurios buvo sakytos rugpjūčio 
23 d. masiniame mitinge eilės 
tvarka. Taip pat keliolika in
formacinių rašinių ir Lietuvos 
Mokslų Akademijos sociologų 
aptarimas „Kas Lietuvai jos 
persitvarkymo sąjūdis?" 

— Maskvoje penktadienį įvy
kusiame Komunistų partijos 
plenumo posėdyje iš Politbiuro 
pasitraukė jų prezidentas An
drei Gromyka ir Užsienio tary
bos pirmininkas Anatolijus 
Dobryninas. 

— Vat ikano radijas paskelbė 
ir pasaulio žinių agentūros 
pranešė, kad „šį tečiadienį į 
Romą atvyko Lietuvos Romos 
Katalikų Bažnyčios vadovas 
vysk. Julijonas Steponavičius, 
kuris 27 metus buvo Sovietų 
Sąjungos la ikomas v idaus 
ištrėmime". Jis atvyko lydimas 
k i t o pre la to . Vysk. 
Steponavičius, 77 m. amž., 
Vatikano žinyne yra įrašytas 
kaip Vilniaus vyskupas, kuris 
y r a su t rukdy ta s eiti savo 
pareigas. Agentūros pastebi, jog 
yra manoma, kad jis yra tas 
s l ap t a s i s ka rd ino las , kurį 
popiežius Jonas Paul ius II 
paskyrė 1979 m. Vatikano radi
jas pranešė, kad vyskupas tuoj 
susitiks su popiežiumi. 

— „Discovery" erdvėlaivio 
astronautai savo kelionės metu 
jaučiasi gerai. Laimingi jie ir 
Amerika, kad pasisekė į erdves 
iškelti ir 100 mil. dol. vertės 
satelitą, kuris be kliūčių nuo 
e rdvė la iv io pak i lo savo 
uždaviniams. Astronautai į 
žeme nusileis Californijoje šį 
pirmadienį. 

— Krepšinio aukso medalį 
o l impiniuose žaidimuose 
laimėjo Sovietų Sąjunga 76 
taškais prieš Jugoslaviją, kuri 
surinko 63 taškus. Sovietų 
komandoje visą laiką žaidė 
keturi lietuviai, vienas estas ir 
vienas rusas. 

— Kennedžio Erdvės centre 
„Discovery" pakilimą stebėjo 
penki tūkstančiai žurnalistų. 

Kitos emigracijos 
taisyklės 

VV'ashingtonas. — Sovietų ofi
cialūs pareigūnai painformavo 
Amerikos Reagano administra
ciją, jog yra paruoštos naujos 
taisyklės, kurios žymiai supras
tina Sovietų Sąjungos piliečių 
emigraciją. 

Pagal naujas ta isykles , 
žmonėms.norintiems apsigyven
ti užsienyje, nebereikės turėti 
iškvietimo iš artimų šeimos 
narių, kad galėtų įvažiuoti į 
savo pasirinktą kraštą. Baltieji 
rūmai apie tai buvo painfor
muoti praėjusį savaitgalį, kai 
VVashingtone lankėsi Sovietų 
Sąjungos Užsienio reikalų 
ministeris E. Shevardnadze. 
Maskva planuojanti ir kitus 
pakei t imus emigracijos 
ta isyklėse, bet kai kurie 
suvaržymai liksią ir toliau. 

Administracija tačiau nežino, 
kada tos taisyklės įsigalios, jei 
jos bus priimtos. Sovietai 
praeityje jau yra kalbėję apie 
d ramat i škus pasikei t imus, 
kurie niekados nebuvo įvykdyti, 
sako administracijos parei
gūnai. 

OSI atėmė pilietybę 
2 žmonėms 

VV'ashingtonas. — Du nacių 
karo nusikaltėliai — Stefan Re-
ger ir Juris Kauls prarado 
Amerikos pilietybę, kurią jiems 
įsakė atimti du Amerikos tei
sėjai. 

Reger gyveno Newark, N.J.. 
Jis buvęs SS sargybiniu Ausch-
witze II koncentracijos sto
vykloje nuo 1943 iki 1945 m. 
Kauls iš Sun City, Ariz., 
įvažiuodamas į Ameriką 
nesakęs, kad jis buvęs Latvijoje 
nacių stovykloje sargybinu. 

Šiuo metu Amerikos 
teismuose yra vedamos 29 bylos 
panašiems asmenims, kuriems 
Teisingumo departamento OSI 
įstaiga yra paruošusi šiuos kai 
tinimus, praneša žydų „Senti-
nel" laikraštis. 

Reger yra pasitraukęs į Vaka
rų Vokietiją ir teismo spren
dimo paskelbimo metu nebuvo 
teismo patalpose. Sakoma, kad 
yra jo paties liudijimas, ku
riame prisipažįsta tarnavęs 
Auschwitzo stovykloje. 

Latvis Kauls nubaustas pagal 
gautus dokumentus, kurie buvo 
rasti Berlyno dokumentų cen
tre, kad jis buvęs sargybinių in
spektoriumi Rygos koncentra
cijos stovykloje, kaip sako OSI 
šaltiniai. Neal Sher, OSI direk
torius, sako, jog Kauls, kaip ir 
Reger, yra išvykęs iš Amerikos 
ir jam nebus leista sugrįžti. 

taip pat asmenų grupės iš 
kaimyninės Latvijos, kurioje 
taip pat yra plačiai paplitęs 
susirūpinimas Ignalinos 
atominės jėgainės saugumu. 
Per paskutiniuosius kelis 
mėnesius Ignalinos jėgainėje 
jau yra kilę trys gaisrai. 

Kultūrinis pobūdis 
Agentūros taip pat atkreipia 

dėmesį, kad sovietinei valdžiai 
uždraudus surengti mitingą Ig
nalinos teritorijoje prieš 
branduolinę jėgainę, demons
tracijai buvo suteiktas 
kultūrinis pobūdis: buvo suvai
dinti teatro veikalai, (Kęstučio 
mirties" I-sis veiksmas), atlikti 
muzikos kūriniai , aplink 
jėgainę buvo sodinami medeliai. 
Lygiu būdu valdžios draudimu 
negalėjo būti aukojamos numa
tytos šventos Mišios. Pagal so
vietinius įs tatymus, kaip 
žinoma, yra draudžiamos 
pamaldos už bažnyčių ribų. Dėl 
to mitingo rengėjų pakviesti 
trys kunigai sukalbėjo specialią 
maldą. 

Prezidento 
atsisveikinimo kalba 

New Yorkas. — Prez. Rea
ganas pirmadienį pasakė savo 
paskutinę kalbą Jungtinėse 
Tautose. Čia jis kalbėjo, jog pa
saulyje vėl yra „nauja taikos vil
tis", nes pagerėjo Rytų ir 
Vakarų santykiai. Jis sakė, jog 
jo keturi pasitarimai su M. 
Gorbačiovu ne tik kad pagerino 
nusiginklavimo reikalus, bet 
sudarė sąlygas spręsti ir kitiems 
skirtumams, ypač žmogaus tei
sių srityje. 

Savo 38 minučių kalboje, ku
rios klausėsi 159 valstybių 
atstovai, prezidentas priminė, 
kad dar vis negalima laisvai 
rašyti ir kalbėti Sovietų 
Sąjungoje, Ukrainoje negalima 
laisvai melstis, Nikaragvoje 
negalima laisvai daryti susi
rinkimus ir spausdinti laikraš
čius, Pietų Afrikoje tebeko-
vojama už Angolos laisvę, Afga
nistane tebeviešpatauja prievar
ta, Kuboje jūroje žmonės 
laiveliuose kovoja už savo 
gyvybę ir laisvę. 

Prez. Reaganas buvo griežtas 
Jungtinių Tautų kritikas, nes 
čia „savo lizdus turi šnipai". Tik 
paskutiniu metu prezidentas 
leido išmokėti anksčiau sulai
kytas Amerikos sumas Jung
tinių Tautų išlaikymui. Šiais 
metais Jungtinių Tautų veikla 
žymiai pagerėjo. 

KALENDORIUS 
Spalio 1 d.: Remigijus. Te

resė, Gedainis, Levinija, Ema
nuelis. Benigna. Mantas, Mintė. 

Spalio 2 d.: Šv. Angelai 
Sargai. Modestas, Erdvilas, Ge-
tautė. 

Spalio 3 d.: Evaldas. Alanta. 
Teresė, Milgintas, Kristina, Ri
mantas. 

Spalio 4 d.: Pranciškus Asy
žietis. Aura, Eivyde, Edvinas. 
Mąstautas, Gailius. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:46. leidžiasi 6:35. 
Temperatūra šeštadienį 80 1.. 

sekmadienį 68 1.. pirmadienį 65 
1.. antradienį 70 1. 
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ATEITININKŲ FEDERACIJOS 

RINKIMŲ REIKALU 

AF Vado, Tarybos ir Revizijos 
Komisijos r ink ima i , nors ir 
pavė luo ta i , j a u eigoje. Bal
savimo lapai r eg i s t ruo t i ems 
a te i t in inkams bus išs iunčiami 
spalio 3 dieną. 

Rinkimų Komisija prašo, kad 
balasavimo lapai bū tų nedel
s iant grąžinami iki spalio 3 1 d . 
Balsavimo lapai gaut i po spalio 
31 d. nebus užskaitomi 

Nariai, negavę balsavimo lapo 
iki spalio 10 d., gali skambin t i 
Revizijos komisi jai , Mar i j a i 
Mikonienei, tel. 216—531-2190. 

Kandidatas j AF Vadus y r a 
Juozas Polikait is . 

Kandidata i į AF Tarybą y r a : 
Nijolė B a l č i ū n i e n ė , s e s . 
Margar i ta Bareikai tė , Arvydas 

B a r z d u k a s . Juozas Baužys, 
Bi ru tė Bublienė, dr. Judita 
Čuplinskienė, Jadvyga Damu-
šienė, dr. O n a Gustainienė, 
R a m u n ė J o n a i t i e n ė , Aušra 
Kark ienė , Pe t r a s Kaufmanas, 
Stasė Kazlauskienė, dr. Petras 
V. Kisielius, Vytautas Kliorys, 
R a m u n ė Kubiliūtė, dr. Marius 
Laniauskas , Aldona Prapuole-
nvtė. Vvtautas Šoliūnas, Elvyra 
V o d o p a l i e n ė , dr . Vytautas 
Vygan ta s , J o n a s Vyšnionis, 
Jonas Žadeikis. 

Kandidata i į AF Revizijos 
komisiją yra: d r Aldona Juoze-
vičienė, Juozas Končius ir Jonas 
Kučėnas . 

A F Rinkimų Komisija 

Ate i t i n inku studijų d i enu Dainavoje dalyviai . 

LIETUVA BRANGI, 
MANO TĖVYNE... 

ATEITININKŲ S T U D I J Ų DIENŲ ĮSPŪDŽIAI 

Paskut in ių nuostabių įvykių 
Lietuvoj šviesoje, šių metų atei
t ininkų studijų savai tgal is Dai
navoje rugsėjo 2-5 d ienomis 
buvo ypač prasmingas . Ir t e m ų 
bei paskai t in inkų pas i r i nk ime 
(kalbėjo net du disidentai) , ir 
vakarinių programų at l ikime, ir 
dalyvių pokalbiuose bei nuotai
kose jauste jautėsi s t iprus ryšys 
su broliais tėvynėje, su Vingio 
p a r k o demons t r ac i j o s da ly 
viais... Tas jausmas tampria i su
jungė visus dalyvius (daugiau 
negu 130) — ate i t in inkus ir sve-
č iu s , j a u n u s s t u d e n t u s i r 
vyresniuosius s e n d r a u g i u s į 
vieną bendrą krikščionišką, lie
t u v i š k ą š e imą . S a u l ė t o s 
nuotaikos nepajėgė sugad in t i 
nei l i e tus , nei vėsus o r a s ; 
a tv i rkšč ia i — padėjo g i l i au 
susikoncentruoti minčių ir idėjų 
pasaulyje. 

Studijinės programos organi
zatoriui Algiui Norvi lai , Atei
t ininkų federacijos ta rybos pir
mininkui , ypat inga padėka už 
į d o m i u s p a s k a i t i n i n k u s . 
Girdėtų minčių gausa ga l ima 
būtų gyventi per visus a te i 
nančius metus. Ne šio raš in io 
t ikslas paskai tų mint is ka r to t i . 
Lauks ime paska i tų a t spaus 
dintų laikraščiuose a r žurna
luose. Juozas Baužys, penkta 
dienio vakare a t idarydamas stu
dijų dienas pabrėžė, kad ruošiant 
savaitgalio programa buvo skir-x 

tas ypatingas dėmesys įvykiams 
Lietuvoje „tautos laisvės l ink" ; 
taip pat buvo norėta modernaus 
žmogaus žvilgsniu pažvelgti į 
n a u j u o s i u s s o c i a l i n i u s 
k l a u s i m u s bei į l i e t u v i ų 
l i teratūrą, poeziją ir muziką. 

Įvykių Lietuvoje svarbą ir 
prasmę savo įdomiose paskai
tose nagrinėjo dis identai prof. 
V. Skuodis ir dr. A lg i rdas 
S ta tkev ič ius . Prof. S k u o d i s 
kalbėjo apie pogrindžio sroves, 
bendradarbiavimo gal imybes ir 
konfliktų pavojus d a b a r t i n i u 
įvykių šviesoje. Be ki tų da lykų 
jis pabrėžė, kad religijos laisvės 
dar Lietuvoj t ikra i nė ra ir kad 
demokratizacijos Sovietų Są
jungoj d a r nematyt . . . J i s kons
tatavo, kad didžiausias išeivijos 
nuopelnas yra, kad pasau l i s 
žino apie Lietuvos egzistavimą. 

Dr. Algirdas S ta tkevič ius ap
žvelgė dabar t inę Lietuvos padė

tį iš ateities perspektyvos. Jis 

kūryboje, pailiustruodama savo 
paskaitą Kutavičiaus muzikos 
ištraukom. Tarp kitų kūrinių iš
klausėme jo Dzūkiškų variacijų, 
parašytų Sigito Gedos tekstui. 

Federacijos dvasios vadas 
kun . V. Cukuras skaitė gilią 
paskaitą apie moderniosios teo
logijos poslinkius, proišvaistes 
ir klausimus. Jis minėjo, kad 
Vat ikano II-ojo dokumentuose 
ypač pabrėžiama žmogaus cen
t r in is vaidmuo. Bažnyčioje dar 
vis jaučiama autoriteto krizė. 

Dr. Vygantas supažindino su 
popiežiaus Jono Paul iaus II-ojo 
socialine enciklika, su kuria 
visiems ateitininkams reikėtų 
susipažinti. Ši Marijos metų pro
g a išėjusi enc ik l ika ypač 
pabrėžia vystymąsi (develop-
ment). Tas vystymasis tik tada 
y r a autentiškas, kada visi turi 

pabrėžė, kad rezistencinis ju- t e i s e j a m e d a l y v a u t i 

dėjimas yra paremta? broliškos 
meilės principais. Abu disiden
tai p ra tur t ino studijų dienas 
savo dalyvavimu ir bendravimu 
su savaitgalio dalyviais. 

Lyg patvi r t indama disidentų 
mintis Ginta Palubinskaitė, dir
banti Joint Baltic American Na
t ional Commit tee (JBANC), 
e n t u z i a s t i n g a i i škė l ė , ką 
konkrečiai galima daryti norint 
padėt i Lie tuvai . Pavyzdžiui: 
rašyti savo senatoriams, su jais 
sueiti į kontaktą, kitataučius 
kiekviena pasi taikančia proga 
supažindinti su Lietuvos istori
ja ir dabar t ine padėtimi. In
formacijos kiekvienu atveju 
gal ima gauti Lietuvių Infor
macijos centre — pas Gintę 
Damušyte ar Viktorą Naką. 

Garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza kalbėjo apie Lietuvos 
okupacijos nepripažinimą — 
tikrovę ir mi tus . 

Emilija Sakadolskiene supa
žindino su archaika ir moder
nizmu Broniaus Kutavičiaus 

Dalia Katiliutė-Boydstun pa
žvelgė į ekonominio teisingumo 
klausimą iš moters perspekty
vos. Bazuojantis JAV, ji pateikė 
duomenų ir statistikų, lyginan
čių vyrų ir moterų išsimoksli
nimą, uždarbį, profesijų pasi
r inkimą ir 1.1. 

Mar ius Kati l ius-Boydstun 
pasakojo apie savo kelionę į 
S u v a l k ų t r ikampį ir rodė 
įdomias skaidres. Klausydami 
šio jaunuolio įspūdžių, perteiktų 
gražia lietuvių kalba, pajutom 
ryšį ir su Punsko krašto broliais 
i r sesėmis. 

Vakarai pasižymėjo programų 
įvairumu ir įdomumu. Penkta
dienį Dalia Kučėnienė aptarė ir 
parodė vaizdjuoste apie iškilias 
lietuves moteris, nuo Emilijos 
Platerytės iki Nijolės Sadūnai-
tės . Vaizdajuostėje prie kurios 
paruošimo ypatingai prisidėjo 
D. Kučėnienė, sukaupta daug 
vertingos istorinės medžiagos. Į 
vaizdajuostę į traukta visa eilė 
lietuvių moterų savo gyvenimą 

pašventusių ypatingam tikslui. 
Šeštadienį įvyko l i teratūros 

vakaras. Alfonso Nykos-Niliūno 
kūrybą nagrinėjo dr. Viktorija 
Skrupskelyte. Jo poeziją reči-
tavo Vaida Kuprevičiūtė-Jay. 
Vakarą pravedė Ingrida Bublie
nė, kur i taip pat vadovavo sek
madienio vakarui. 

Sekmadienio vakare buvo pa
sveikintas Federacijos dvasios 
vadas kun. V. Cukuras, jo 50 
metų kunigystės proga, l inkint 
jam geros sveikatos ir jėgų 
dar ilgai darbuotis mūsų tarpe. 
Federacijos vadas J. Polikaitis 
sukaktuvininkui įteikė dovaną 
— lietuvišką kryžių. 

Jaunatvišką ir linksmą prog
ramą atliko jaunimas — studen
tai atei t ininkai , padainuodami 
keletą lietuviškų sutartinių. 
Savo kūrybą skaitė augant is 
talentas Gytis Liulevičius. Ir vėl 
jungėmės su broliais ir sesėm 
tėvynėje, kai vakarą užbaigėm 
daina, kurią jie dainavo be-
siskirstydami po Vingio parko 
demonstracijos: ...,,o toj mažoj 
širdelėj dainelė skambės... o toj 
skambioj dainelėj — visa Lietu
va..." 

Po vakarinių programų buvo 
vaišės, kurias penktadienį pa
ruošė Detroito a te i t in inkės , 
šeštadienį — Clevelando ir sek
madienį — Chicagos. Tai su
teikė progą dar pabendrauti , 
padainuoti ir pasidalinti įspū
džiais. 

Pirmadienio rytas buvo skir
t a s organizaciniams klausi
m a m s a p t a r t i . P r a n e š i m u s 
padarė visų sąjungų atstovai. 
Diskusijas vedė Federacijos 
vadas J . Polikaitis. 

Kiekvieną rytą klausėme šv. 
mišių su pamokslu. Tarytum at
s i l iepiant į prof. Skuodžio 
paskaitoj keltą mintį „panaudot 
ir maldos g a l y b ę " , mažas 
būrelis (nors kviečiami buvo 
visi) rinkosi kas vakarą prieš 
nakties poilsį maldoj pasistiprint 
ir paprašyt palaimos t iems, 
kurie kovoja už tautos teises ir 
laisvę. Gera būtų, kad kitais 
metais šis būrelis išaugtų į 
didesnį būrį... 

Studijų savaitgalio registraci
ją rūpestingai pravedė Birutė 
Bublienė, kur i jau sutiko ir 
kitais metais šias pareigas eiti. 
Ja i savaitgalio metu talkino 
Viktutė Lenkauskaitė. Šeimi
ninkė O. Norvi l ienė visus 
skaniai valgydino. 

Kun. Cukuras savo paskaitoj 
davė tokią iliustraciją: kai 
miške lūžta medis, būna didelis 
tr iukšmas. Bet medžio augimo 
niekas negirdi... Norėtųsi, kad 
šio savaitgalio „ t r iukšmas" — 
entuziazmas, girdėtos mintys 
rastų atgarsį dalyvių širdyse ir, 
kaip t a s tyliai augantis medis, 
skleistųsi į aplinką... 

D a l i a Staniškienė 

S e n d r a u g i u stovykloje Dainavoje dienos įvykius apsvarsto jauniej i dalyviai 
Ritut<- B r a d ū n a i t ė , Vaiva Aglinskaitė ir Vy tukas Rradūnas. 

Kuo labiau bus kilnesnės 
dorybės, kuriose pasireiškia 
jūsų bendravimas, tuo tokia 
draugystė bus tobulesnė. 

Šv. Pranciškus Salezietis 

6132 S. Kedzie A ve.. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Nuotr . J o n o Kupr io 

DIELININKAIČIO KUOPA 
P R A D Ė J O VEIKLA 

Dielininkaičio jaunių ateiti
ninkų kuopa jau pradėjo rudens 
veiklą. Rugsėjo 11 d. kuopos 
nariai su vėl iava dalyvavo 
Šiluvos Marijos procesijoje, 
Chicagoje. 

Vasarą kuopos nariai turėjo 
lietuviškų knygų skaitymo kon
kursą. Kurie perskaitė bent 
vieną lietuvišką knygą, buvo 
pakviesti į balių ,,Show Biz Piz-
za". Ten buvo įteiktos premijos. 
Po to pavalgėm ir pažaidėm. 

Iš j aunesn ių pirmą vietą 
laimėjo Rima Sidrytė, an t rą — 
Darius Norvilas ir trečią pasi
dalino Rimas Sidrys su Kovu 
Boguta. Iš vyresnių daugiausia 
knygų perskai tė Venta Norvi-
laitė. Ant ra vieta teko Kovui 
N o r v i l u i , o t r e č i a Vi l i j a i 
Gražulytei. 

Sveikinam visus grįžusius į 
kuopą. Savo kalendoriuose pasi-
žymėki t a r t i m i a u s i u l a i k u 
n u m a t y t u s s u s i r i n k i m u s ir 
juose dalyvauki te . 

Spal io 9 d., 1:30 v. p.p. 
susirinkimas pas Norvilus, 4036 
W. 91 PI. 

Spal io 23 d. iškyla į Bailey's 
Homestead prie Beverly Shores, 
Ind. 

L a p k r i č i o 5 d. K a p ų 
lankymas Vėlinių proga. 

Informacijai skambinti globė
joms Teresei Bogutienei, tel. 
656-2415, ar J ū r a t e i Nor
vilienei, tel 636-2595. 

Venta N. 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

Tel. — 476-2400 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 1-7; 

antr. ir penkt 10-4; šešt. 10-2 vai 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, III. 

Tel. 748-0033 
Valandos paga! susitarimą 

DR. VIJAY BAJAI. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai ) 

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

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Roberts Road 
Hickory Hills 
Tel 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 E. 127 St. — Lemom IL 60439 
Priklauso Palos Corrmunity Hospital ir 

Siiver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tat. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2 6 3 6 W. 7 1 st Street 
Susi tar imui : t reč , ketv., šešt . 

4 3 6 - 5 5 6 6 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

Ofs. tel . 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 7 1 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chiropractic — 
5522 S. VVolf Rd. 

VVestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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

\ DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. t e l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedzie Ave., 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal sus.tarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusiu venų 

n hemoroidų gvdymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal sus:tar,mą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tel . 476-2112 

9525 S 79th Ave Hickorv Hilis. IL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

C a r d i a c D iagnos is . L t d 
Marque t t e M e d i c a l B u i l d m g 

6132 S Kedzie 
Ch i cago . IL 60629 

Tel . 436 -7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave. . Elgin. I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd . . Hickory Hilis. IL 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagai susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 | j 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave. , Suite 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

OR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDlCAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168: 
Rezld. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

Contact lenses 
2618 W . 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
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SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
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434-2123 
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ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St . , Chicago. IH. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Hlghvvay 
Palos Heights. III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto t e l . 776-2880, rez. 448-5545 

E D M U N D A S V I Ž I N A S , M . D . , S .C. 

Specialybe — Vidaus hgų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave . (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 565-7755 
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Pasikalbėjimas su kardinolu — 

SAULĘ ATĖJĘ 
RADOM 

Tai kardinolo Vincento Slad
kevičiaus pasikalbėjimo, iš
spausdinto komunistų „Litera
tūros ir meno" rugsėjo 3 dienos 
laidoje, paskutinio atsakymo 
žodžiai, paimti kaip antraštė. 
Anot vieno turisto, mažiausio 
vyskupo ir mažiausios vysku
pijos apaštalinio administ
ratoriaus žodžiai pasikalbė
jimuose su įvairių laikraščių ko
respondentais yra išmintingi, 
drąsūs ir teologiškai pagrįsti. 
Kartu jie yra saikingi, nieko ne
užgauna ir niekam nedarą aiš
kių priekaištų. Kardinolas Slad
kevičius pasako tik tai, kas 
būtina šiuo metu pasakyti, kad 
tiek vietiniai komunistai, tiek 
okupantas žinotų tiesą. 

Kardinolas pareiškia pasikal
bėjime džiaugsmą ne dėl savęs 
asmeniškai, kad jis buvo pa
aukštintas kardinolu, bet kad 
per jį buvo pagarsinta Lietuva. 
Jis pasako, kad, jam nuvykus į 
Romą, niekas neminėjo nei jo 
vardo, nei pavardės, bet šaukė: 
„Lithuania! Lithuania!" „Vien 
Lietuva buvo išryškinama, o aš 
pranykau Lietuvos varde. Ir tai 
ne tik geriau, jog neužtemdai 
savim, kas svarbiausia, jog ne
susidaro įspūdis, kad tai dėl 
tavo nuopelnų. O čia juk pagar
ba tavo tautai". 

Taip kalba naujasis kardino
las laikraščio reporteriui ir, at
sakydamas į kitą klausimą, pa
brėžia, kad „Tai išryškina 
mums ir tikėjimo brangumą. Ir 
kaip neišmintingai daro tie, 
kurie prieš jį kovoja. Ir kokią 
skriaudą daro, iš žmogaus atim
dami galimybę ramioj gyvenimo 
tėkmėj pasireikšti visu savo kil
numu ir gerumu, kokį tik jis 
gali turėti". 

Kard. V. Sladkevičius nesle
pia komunizmo nusikaltimų, 
viešo ateizmo neva mokslo var
du puolimo, kunigų ir tikinčių
jų persekiojimo, nenoro duoti 
laisvai atlikti savo kaip tikinčio
jo pareigas ramybėje ir tyloje, 
nors tai niekam netrukdo ir nie
kam savo gerumu tikėjimui ne
kenkia. Jo atsakymai aiškūs, be 
užgaulės ir pavardžių minėjimo, 
kas šiuo metu taip įprasta „per
sitvarkymo" laikotarpyje. 

Kai pasikalbėjimo vadovas 
tvirtina, kad dabar jau pradeda
ma atsitokti, tai kardinolas la
bai aiškiai atsako: „Mes to dar 
nejaučiame. Pas jus tai gal ryš
kiau, bet tikėjimui užtvenkimai 
dar neišardyti. Tikrai tada pri
bręs šitas reikalas, kai kaltieji 
pasijus, kad klydo ir kad tikrai 
yra kalti. Kas pastatė bažnyčią? 
O atėmę kam atidavė? Kur ma
tyta — bažnyčią paversti ateiz
mo muziejumi. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad pats didysis 
darbas dar nepradėtas. Yra tik 
būtino reikalo priverstų žmonių 
kažko darymas, bet nėra tikro 
savo klaidos supratimo". Atsa
kyme neminimas komunizmas 
ar ateizmas, bet aiškiai pasako
ma, kad sugedęs žmogus nežino, 
ką daro, ir nežino, kaip savo 
klaidą atitaisyti. Tai komuniz
mo apibrėžimas, nors ir netiesio
ginis. 

Po pasikalbėjimo apie Staliną 
ir stalinizmą, kuris, kardinolo 
žodžiais tariant, „dar egzistuo
ja, tik kitais vardais vadinamas, 
nemaskuokim", vėl eina kalba 
apie tikėjimą, kultūrą, žmogų. 
Kard. Sladkevičius sako: „Mes 
viską vertinam tikėjimo požiū
riu, todėl į viską žiūrim kaip į 
Dievo dovaną: ir tas pasaulis, 
kuriame mes gyvenam, ir ta 

kultūra, kuri pasauly pasireiš
kia kaip visokios rūšies pasieki
mai — yra Dievo dovana ta 
prasme, kad Dievas mums davė 
protą, sugebėjimą mąstyti, kū
rybinę galią. Todėl neturim būti 
vienašališki: kitas gyvenimo 
sritis laikyti neigiamomis būtų 
didžiausia neišmintis, tarsi ir 
Dievo neigimas. Priimti pasau
lį reikia tokį, koks jis yra, ir 
džiaugtis juo". Kai reporteris 
prideda, kad tikrojo džiaugsmo 
mums stokoja, kardinolas atsa
ko: „Taip, tokie buvom. Negali 
žmogus džiaugtis, kai viskas už
programuota. Netgi daina nega
lėjo savaimingai kilti iš mūsų 
širdies". 

Tai tikras komunizmo veiklos, 
įsakymų iš viršaus, baudimas, 
kad kitus pagąsdintų, čia pa
vaizduoti nuosaikiai, bet aiš
kiai. Net nuostabu, kad okupuo
toje Lietuvoje yra tokie pasikei
timai, jog net kardinolas gali 
viešai laikraštyje pasisakyti 
prieš komunizmo praktiką, nors 
to vardo stengdamasis išvengti. 

Kardinolas Vincentas Sladke
vičius šiuo metu yra tikras au
toritetas okupuotoje Lietuvoje. 
Nors vyksta persitvarkymo de
monstracijos, bet nevyksta vis
kas, kas primintų Stalino ir ko
munizmo politikos nusikalti
mus savo žmonėms, pasauliui ir 
savo valstybei. Jis drąsiai pasi
sako apie Bažnyčios santvarką, 
kuri pasikeitusi kai kuriais 
atžvilgiais išorėje, bet nepa
sikeitusi esmėje. Ji išsaugoja 
savo paveldą, kurį gavo iš Kris
taus, apaštalų, pirmųjų krikš
čionybės rašytojų ir vadinamų 
tėvų. „Man atrodo' kalba kar
dinolas, „tikėjimas išplaukia iš 
visos žmogaus prigimties — 
siekti tiesos, gėrio, grožio. Šiuo 
atžvilgiu dvasia nepakitusi. Šių 
dalykų siekdamas, eini į patį 
šaltinį" — į Evangeliją ir Dievo 
žodį, surašytą Šv. Rašte. 

Jis kalba reporteriui ir vi
siems: „Kai aš sakau Dievo žo
dį, nuolat akcentuoju, kad dau
giau negalima pradėti nuo dan
gaus, dangų mes turim pradėti 
žemėje. Ko žemėj nepradėsi, 
danguj neturėsi". Kai reporte
ris paklausė, kodėl krikščiony
bės 600 metų sukaktis netapo 
tokia švente, kaip Rusijos sta
čiatikių tūkstantmetis, tai kar
dinolas aiškai sako: „Dėl ko ne
tapo? Dėl to, kad neleido. Kiek 
Maskva stačiatikybę rėmė, 
tiek mums nieks nieko neleido". 
Į klausimą, ar jaunimas nekelia 
naujų reikalavimų, atsako: 
„Mūsų jaunimas — ne. Vaka
ruose kelia, nors nelabai žino, 
ko reikalauti. Ir kada nors dė-
kosim už tuos laikus Dievui. Jie 
buvo sunkūs, bet ar jie nebuvo 
tam tikras apsaugos pylimas 
nuo Vakarų pasaulio sugedi
mo?" 

Kai reporteris užsimena apie 
dvasininkus ir tikinčiuosius, tai 
kard. Sladkevičius aiškiai at
sako: „Mes nedarom skirtumo 
tarp dvasininko ir tikinčiojo. 
Mes esam viena tauta. Dievo 
vaikų tauta, tikintysis ir dvasi
ninkas sudaro vieną šeimą, ir 
didžiausias rūpestis, kad visi 
mes gyventumėm tikėjimo dva
sia". O pabaigai prideda: „Mes 
labai jaučiame, kad tie žmonės 
(persitvarkymo sąjūdis), kurie 
persitvarko, artėja prie mūsų. 
Mums artimas kiekvienas persi
tvarkymo dalykas... Jeigu žmo
gus nori šviesiai gyventi, jis turi 
pripažinti, kad saulę atėję jau 
rado". 

Pr. Gr. 

REABILITUOTI 
1949 M. IR 1951 M. TREMTINIAI 

Rimties valandėlei 

Okup. Lietuvoje vykstantį 
persitvarkymą rodo ne tik de
monstracijos ir atviresnis bei 
drąsesnis žodis. Vilniaus radijas 
rugsėjo 22 d. pranešė, kad 
„Lietuvos ministrų taryba 
anuliavo du 1949 ir 1951 metų 
tremties nutarimus dėl buožių 
iškeldinimo iš Lietuvos, ir taip 
pat nutarė, kad šių asmenų iš
keldinimas pagal šiuos nutari
mus yra neteisėtas, nepagrįstas 
ir kad tie asmenys pripažinti 
reabilituotais". Anot radijo, 
pokario metais buvo ištremta 
108,362 žmonės. Nemaža jų 
žuvo labai žiauriomis sąlygomis 
ištremti į Sibirą, dalis jų grįžo 
į Lietuvą, kur jie kentėjo nuo 
vietinių stalinistų, o dalis ir iki 
šios dienos tebegyvena tolima
me pasviety. Kaip pažymėjo 
Vilniaus radijas, visi šie 
asmenys, gyvi ar mirę, yra 
reabilituoti. Iki šiol tokie 
asmenys buvo reabilituojami 
tik jų pačių iniciatyva. Rea
bilituotiems žmonėms bus 
grąžintas jų turtas, kuris buvo 
konfiskuotas, juos iškeldinant, 
arba bus už jį atlyginta. Vidaus 
reikalų ministerijai pavesta 
pranešti žmonėms apie jų 
reabilitavimą. Teisingumo mi
nisterijai vyriausybė pavedė pa
rengti pasiūlymus dėl 
reabilitavimo asmenų, kurie 
buvo ištremti kitais pretekstais, 
taip pat ir asmenų, kurie buvo 
iškeldinti už veiksmus, kuriais 
buvo trukdomas tarybų valdžios 
stiprinimas Tarybų Lietuvoje. 
Tai esą vėl paleistų dešimtys 
tūkstančių žmonių. 

Šia proga taip pat verta pa
žymėti, kad vadinama Lietuvos 
vyriausybė taip pat parengė 
Lietuvos ekonomikos pertvar
kymo planą ir pasiuntė Mask
vai jį patvirtinti. Jei Maskva jį 
patvirtins, jis bus pradėtas 
vykdyti nuo sausio pirmos. 
Planas numato beveik visišką 
Lietuvos ekonomikos savaran
kiškumą. Gal būtų įvesta ir 
Lietuvos valiuta. 

Savo veiklą taip pat rodo ir 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. 
Vilniaus radijas rugsėjo 22 d. 
pranešė, kad šio mėn. pradžioje 
buvo išrinkta Persitvarkymo 
sąjūdžio Vilniaus miesto taryba, 
kuri veiks greta Vilniaus miesto 
deputatų tarybos. Pasikalbė
jime Persitvarkymo sąjūdžio 
veikėjas Albinas Januška pasa
kė, kad Persitvarkymo sąjūdžio 
Vilniaus miesto taryba nepre
tenduoja į valdžią, ji tiktai seks 

JUOZAS VITĖNAS 

deputatų tarybos darbus, rems 
ją ir reikš savo nuomonę, 
siekdama užtikrinti viešumą 
bei demokratiją. Renkant 
miesto deputatų tarybą, Persi
tvarkymo sąjūdis pasisakys dėl 
savo pozicijų ir siūlys savo kan
didatus. Kadangi Vilnius esąs 
internacionalinis miestas, tai 
Persitvarkymo sąjūdžio tarybo
je sudarytos rusų, lenkų ir ka
raimų grupės, kurios padės 
aiškintis nacionalinius klausi
mus ir tuo būdu išvengti 
apkaltinimų šališkumu bei na
cionalizmu. Persitvarkymo 
sąjūdžio Vilniaus miesto tarybą 
sudaro įvairių profesijų 35 
asmenys, kurių tarpe yra trys 
kunigai, įtraukti su kard. V. 
Sladkevičiaus pritarimu. 

Taip pat paminėtina, kad šio 
mėnesio vidury pasirodė Per
sitvarkymo sąjūdžio infor
macinio biuletenio „Atgimi
mas" pirmasis numeris. Rima 
Jakutytė jį apibūdindama, per 
Vilniaus radiją pasakė, kad 
„Atgimimą" žmonės vadins 
laikraščiu, nors jis yra pasi
vadinęs biuleteniu. Jis yra ne
didelio žurnalo formato 16 psl. 
Greta pavadinimo „Atgimimas" 
yra Persitvarkymo sąjūdžio 
emblema — Gedimino stulpai. 
Jis bus leidžiamas kas savaitę 
8 psl. smulkiu šriftu. Redak
torius — Romualdas Ozolis. 
„Atgimimas" bus leidžiamas ir 
rusų ir taip pat bus stengtasi 
leisti jį lenkų kalba ir galvo
jama leisti net anglų kalba. 

Pirmojo „Atgimimo" numerio 
pirmame puslapy yra įdėtas 
Justino Marcinkevičiaus poe
tinis žodis, kurį R. Jakutytė 
pavadino lietuvių tautos nacio
nalinio atgimimo programa. 

Lietuvos Persitvarkymo sąjū
dis laikomas nepriklausomu 
demokratiniu judėjimu, bet 
veikia su valdžios leidimu bei 
partijos priežiūra. Kaip praneša 
Vilniaus radijas rugsėjo 14 d., 
centro komiteto biuras apsvars
tė persi tvarkymo sąjūdžio 
veiklą ir pripažino, kad jis 
„padeda Lietuvos piliečiams 
realiai įgyvendinti jų teisę 
dalyvauti tvarkant valstybės ir 
visuomenės reikalus". Tačiau 
partijos biuras pažymėjo, kad 
kai kuri Persitvarkymo sąjūdžio 
veikla „kelia respublikos darbo 
žmonių susirūpinimą". Anot 
radijo, „Sąjūdis kaltinamas tuo, 
kad jis yra faktiškai vien nacio

nalinio pobūdžio, kad kai kurie 
sąjūdžio atstovai užmezga 
kontaktus su ekstremistais, 
atvirai propaguojačiais sepa
ratistines nuotaikas bei palaiko 
ryšius su Vakarų radijo stotimis 
ir lietuvių emigracijos reakcine 
dalimi. Sąjūdžio spaudos organo 
„Sąjūdžio žinios" redakcinė 
kolegija leidžia savo puslapiuose 
šiurkščiai, įžeidžiamai užpulti 
kai kuriuos partinius, tarybi
nius aktyvistus, neretai savo 
straipsniuose iškraipo realią 
padėtį Lietuvoje, propaguoja 
abejotinas istorines koncep
cijas". Tačiau komunistų par
tijos centro komiteto nariai 
pažymėjo, kad „kritikuoti sąjūdi 
nereiškia nuneigti jo vaidmenį 
visuomeniniame gyvenime". 

Kaip praneša Chr i s t i an 
Science Monitor" koresponden
tas Paul Quinn-Judge iš Vil
niaus rugsėjo 22 d., Lietuvos 
komunistų vadovybė neturi 
aiškaus nusistatymo dėl Per
sitvarkymo sąjūdžio. Kai kurie 
jų yra jam palankūs ir dalyvau
ja jo veikloje, tačiau Lietuvos 
KGB rengiasi visokiai galimy
bei. Sąjūdžio veikėjas Juozaitis 
laikraščio korespondentui pasa
kė, kad rugpjūčio 30 d. Lietuvos 
KGB viršininkas Eduardas 
Eismuntas pasikvietė keletą 
svarbiųjų Pers i tvarkymo 
sąjūdžio veikėjų ir paklausė: 
„Ar jūs esate prieš sovietų val
džią?" 

Sąjūdžio veikėjai laikraščio 
korespondentui sakė, kad jie yra 
nuolat KGB sekami. Anot 
vieno veikėjo, KGB veikia 
tyliai rinkdama žinias apie mus. 
Kai ateis laikas, jie bandys mus 
sukompromituoti. Jie visada 
gali rasti ką nors nelegalaus 
mūsų veikloje. 

Laikraščio korespondentas pa
žymėjo, kad, kai šis Persi
tvarkymo veikėjas išėjo iš 
viešbučio, jis buvo sekamas ir 
pats korespondentas buvo seka
mas, jam lankantis Lietuvoje. 

Taigi Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdis yra labai slidžioje 
padėtyje ir nuo Maskvos malo
nės bei paties Persitvarkymo 
sąjūdžio veikėjų išmint ies 
priklauso, ar jis išeis į saugesnį 
kelią ar susilauks Lenkijos 
Solidarumo likimo. 

ROŽANČIUS IR VYČIO 
KRYŽIUS 

Džiaugsmingumas ir links
mumas tai dangus, po kuriuo 
viskas auga, išskyrus nuodus. 

Jean Paul 

Katalikų visuomenėje, galima 
sakyti, visame pasaulyje jau ga
na sena tradicija spalio mėnesį 
skirti Švč. Marijos garbei. Šei
mose ar susirinkus bažnyčiose 
kartu kalbama rožančiaus mal
da. Apie šią maldą yra gana 
daug prirašyta, daugiausia vis 
minint šventųjų ar Bažnyčios 
aukštų hierarchijos asmenų pa
vyzdžius ir pasisakymus. Jau 
daugiau kaip šimtas metų kas
met viešu atsiliepimu popiežiai 
paragina tikinčiuosius į šią 
maldą spalio mėnesį. 

Yra daug paprastų pasaulie
čių, kurie galėtų daug ką 
pasakyti apie savo pamaldumą 
kalbant rožančių ir ką iš to jie 
patyrė. Paminėsiu vieną lietu
vį jaunuolį, visuomenei nežino
mą. Man gerai žinomas vieno 
dvaro darbininko sūnus jau pa
kankamai užaugęs jaunuolis, 
kad, atsikuriant nepriklauso
mai Lietuvai, galėjo eiti į besi
kuriančią kariuomenę ir, nie
kieno neragintas, išėjo savano
riu. Visą tarnybos laiką išbuvo 
eiliniu kareiviu karo lauko fron
tuose. Pasibaigus karams grįžo 
į savo šeimą užsitarnavęs du 
Vyčio kryžius — vieną iš jų su 
kardais. 

Visiems buvo įdomu, kaip jis 
tuos atžymėjimus užsitarnavo. 
Jis pasipasakojo, kad buvę keli 
atvejai, kad jis savanoriškai pa
sisiūlęs pavojingai žvalgybai, 
buvęs drąsus frontuose — kau
tynėse. Vienas atvejis buvęs 
retai pasitaikąs. Kovose vieną 
kartą mūsų kariuomenei kiek 
ats i t raukiant , vienas mūsų 
kariuomenės dalinys likęs už 
priešo fronto. Frontai buvę 
tokie, kad priešas nepastebėjo 
ano atskirto dalinio. Fronte 
buvęs toks tarpas, per kurį anas 
atskirtas dalinys galėjo išeiti į 
lietuvių pusę, bet tas dalinys to 
nežinojo. 

Tame fronte lietuvių kariuo
menės vadovybė susirūpinusi 
svarstė, kaip aną dalinį išgel
bėti. Tais laikais radijo susisie
kimo dar nebuvo. Šis mano 
minimas savanoris pasisiūlė 
aną atskirtą dalinį pasiekti ir 
pa rves t i . Apsivilko priešo 
karine uniforma, o tokių buvo 
iš nelaisvėn paimtų priešo ka
reivių. Lietuvos ir priešo kariuo
menė pilnų skirtingų uniformų 
dar neturėjo, turėjo tik skir
t ingas kepures. Pasibalnojo 

žirgą, per petį pasikabino šautu
vą ir išjojo į priešo pusę. Jojantį 
per priešo frontą anie palaikė jį 
savuoju, grįžtančiu iš žvalgybos, 
jo nekliudė. Taip jis pasiekė aną 
atskirtą dalinį. Kartu su tuo 
daliniu laimingai grįžo į lie
tuvių pusę. 

Žmonėms reiškiantiems savo 
įspūdį, kad jis esąs drąsus vyras, 
jis pasipasakojo, kad, išeidamas 
savanoriu į kariuomenę, nors 
nebuvęs pamaldesnis už kitus 
savo draugus, pasiėmęs rožan
čių, išmokęs mintinai švč. Ma
rijos litaniją. Kaip šiuo atpa
sakotu atveju, taip ir kitų savo 
drąsių žygių metu kalbėdavęs 
arba rožančių, arba Švč. Marijos 
litaniją ir nejausdavo jokios 
baimės, 

Šiuo atveju, jodamas per 
frontą į priešo pusę, kalbėjęs ro
žančių ir nejautęs jokios baimės. 
Nežinau, ar jis dar gyvas. Po 
karų nepriklausomoje Lietuvo
je, dalinant dvarų žemes, ir jis 
kaip savanoris gavo žemės iš 
dvaro, kuriame užaugo, gavo ir 
paramos ir taip įs ikūrė 
savarankiškam gyvenimui 
Lietuvoje, už kurios laisvę kovo
jo. Vykdamas šventadieniais į 
bažnyčią ar kokiais nors rei
kalais į Marijampole, visada 
prisisegdavo prie krūtinės ir 
anuos du užsitarnautus Vyties 
kryžius. Sakėsi, kad grįžusio iš 
kariuomenės jo mėgiama malda 
esanti rožančiaus malda. 

Vysk. Vincentas Brizgys 

LENKAI SU ČEKAIS 
Lenkijos katalikai išreiškė 

savo paramą ir solidarumą re
liginės laisvės atstatymo kovo
tojams Čekoslovakijoje. Lenki
joje specialiai sudarytas solida
rumo su katalikų Bažnyčia Če
koslovakijoje komitetas per du 
mėnesius surinko daugiau negu 
16 tūkst. parašų po pareiškimu, 
kuriu<" Lenkijos katalikų vardu 
yra remiama Čekoslovakijos ti
kinčiųjų peticija valdžiai, 
reikalaujanti atstatyti religinę 
laisvę Čekoslovakijoje, nutrauk
ti tikinčiųjų represijas ir ne
persekioti žmonių dirbančių 
religinėje srityje. Šią peticiją 
Čekoslovakijoje pasirašė dau
giau negu 400 tūkst. krašto pi
liečių. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Linksmumas yra pagrindinis 
indėlis į sveikatos mišrainę. 

A. Murphy 

Dovana rankose geriau, negu 
kelios dovanos žadėtos. 

La Fontaine 
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Išėjau susimąstęs. Tai, kas man pripuolamai buvo 

atskleista apie kapitoną Ahabą, mane pripildė neaiškiu 
ir keistu skausmu. Tą akimirką jam jaučiau ušžuojautą 
ir liūdesį. Kodėl? Gal todėl, kad neteko kojos tokiu 
žiauriu būdu. Ir vistik kartu jaučiau pagarbi;1, baime, 
savotišką baimę, kuri iš esmės nėra baimė. Jo bijojau 
ir jaučiau linkstąs priėjo, nerimdamas pažint, tai, kas 
man atrodė esanti paslaptis, jau ir dėl to, kad mažai 
ką apie jį težinojau. 

XVII. Ramadanas 
Kadangi Quequeego ramadanas arba pasninkas su 

maldomis turėjo tęstis per ištisą dieną, nenorėjau jo 
trukdyti ligi pat saulėleidžio, nes aš labai gerbiu kiek
vieno žmogaus religines pareigas, nors jos man 
atrodytų ir juokingos, ir negalėčiau niekint) -r;ruzdžių 
kongregacijos, garbinančios nuodingą grybą. Que-
ąueegas puoselėjo absurdiškiausias idėjas apie savąjį 
ramadaną ir Yojo. Bet kas iš to? Quegueegar. manau, 
žinojo, ką darąs. J is atrodė patenkintas. Ir jeigu taip, 
kodėl jo nepalikti ramybėje? Tad išvadoje, kad ir kaip 
su juo besiginčytum, vis vien jo nepakeisi. 

Temstant, kai buvau tikras, kad visos jo ritualinės 
ceremonijos jau bus užbaigtos, aš priėjau pn*' jo kam
bario ir pasibeldžiau į duris, bet niekas neatsiliepė. 
Pamėginau atidaryti, tačiau durys buvo uždarytos iš 
vidaus. v 

— Quequeeg, — negarsiai šūktelėjau per spynos 
skylutę, — tai aš! (Visiška tyla.) Kodėl neatsiliepi? Tai 
aš, Izmalis... 

Bet visa tebebuvo tylu, kaip ir anksčiau. Pradėjau 
nerimauti. Pradėjau galvoti, ar nebus jį užklupęs 
epilepsijos priepuolis. Pažiūrėjau per spynos skylutę, 
bet durys atsidarinėjo į vieną kambario pusę ir 
temačiau tik dalį lovos kojų ir gabalą sienos. Nustebau 
pamatęs į sieną atremtas Quequeego perstekės 
medines makštis, kurią pereitą vakarą šeimininkė 
buvo iš jo atėmusi prieš mums įeinant i kambarį. 
„Keista — pagalvojau, tačiau, jeigu perstekė yra ten, 
o jis niekad bejos neišeina, Quequeegas būtinai turi 
būti kambaryje. 

— Quequeeg! Quequeeg! 
Vis ta pati tyla. Kas nors turėjo atsitikti. Mėginau 

išlaužti duris, bet veltui. Laiptais bėgdamas žemyn 
savo nerimą pranešiau pirmai sutiktai žmogystai — 
tarnaitei. 

— Na, na! — sušuko. — Aš pagalvojau būsiant ką 
nors įvykus, nes kai po pusryčių atėjau sutvarkyti lovą, 
duris radau užrakintas ir nebuvo girdėti nė pelės 
judesio. Pagalvojau, kad gal abudu būsite išėję ir del 
didesnio daiktų saugumo užrakinę duris. Šeimininke! 
Ponia Hussey! Apopleksija! 

Ir paskubom bėgo į virtuvę, o aš jai iš paskos. Ponia 
Hussey tuoj pasirodė su garstyčių puoduku vienoje 
rankoje ir acto buteliuku kitoje. 

— Dėl Dievo meilės, bėkite! — surikau. — 
Atneškite ka nors, su kuo būtu galima išlaužti duris. 
Kirvj! Kirvį! Jį bus ištikęs smūgis. Tikriausiai! 

Nežinodamas ką darąs, laiptais pasileidau aukštyn, 
kai ponia Hussey mane sulaikė: 

— Kas tamstai yra. jaunuoli? 
— Dėl Dievo meilės atneškite kirvį ir bėkite 

pašaukti gydytoją, ligi aš išlaušiu duris. 

— Klausyk tamsta, jaunuoli. — tarė ji dėdama į šalį 
acto bonkutę, kad atpalaiduotų ranką — tamsta kalbi 
apie išlaužimą vienų mano durų? Kas atsitiko? 

Kaip įmanydamas greičiau ir ramiau jai papasako
jau viską. Akimirką pagalvojusi, ji sušuko: 

— Ne! Aš jos daugiau nebemačiau nuo to laiko kai 
ten padėjau. 

Ir nubėgusi prie spintos, įtaisytos laiptų nišoje. 
ją patikrino ir sugrįžo man pasakyti, kad iš tikrųjų 
perstekės ten nebebuvo. 

— Jis nusižudė! — sušuko. — Lygiai kaip nelaimin
gasis Stiggs!.. Antroji antklodė nuėjo niekais!.. Tai 
reiškia pražntį mano namams!.. Klausyk. Betty. eik 
pas Snarlį. tapytoją, ir pasakyk, kad man padarytų 
lentą su užrašu: ..Draudžiama žudytis". Sustok! 

Ir pribėgusi prie manęs, vėl mane sugriebė ta pačia 
akimirka, kai norėjau išlaužti duris. 

— Griežta i draudžiu!.. Nenoriu, kad man 
sugriautum įmone! Eik susirask šaltkalvį... Rasi jį už 
mylios nuo čia. Bet va turim raktą, kuris, tikiuos, tiks. 
Na, pamėginkime! 

Du kart pasuko raktą. bet. deja. Quequeegas iš 
vidaus buvo užsisklendęs. 

— Reikia išlaužti duris — tariau. 
Ir koridorium žengiau atgal, norėdamas įsibėgėti. 

Šeimininkė mėgino įsikibti į mane. maldaudama ne
laužyti jos įmonės įrengimų, tačiau aš. atstūmęs ją. 
staigiu judesiu spustelėjau duris, kurios triukšmingai 
atsidarė, išmesdamos tinko gabalus ligi lubų. Ir, o 
dangau! Ten tupėjo Quequeegas. šaltas ir ramus, ant 
viršugalvio pasistatęs Yojo. Jis nežiūrėjo nė į vieną 
pusę ir buvo kaip iškalta»st.atula. su mažais gyvybės 
ženklais. 

(Bus daugiau) 

> 
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HORIZONTAI 
LIETUVIAI CALIFOMIJOJE 

BIČIULIUI 
NESUGRĮŽTAMAI 

IŠKELIAVUS 

Šį pavasarį gegužės mėn. pa
baigoje lankantis Chicagoje 
nebesimatė vieno iš artimųjų bi
čiulių — Adolfo Markelio, visad 
malonaus ir linksmo rytų aukš
taičio — dusetiškio. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje per 
dailės parodos at idarymą 
sutikta Adolfo žmona Aldona 
sakė, kad jos vyras negaluojąs, 
tačiau negalavimo priežastis 
dar nenusta ty ta . Taip ir 
išsiskyrėm, nieko blogo nenu
jausdami ir tikėdamiesi vėl 
netrukus pasimatyti ne t ik su 
Aldona, bet ir su Adolfu. Tačiau 
sugrįžus į Washingtoną po 
kurio laiko atsiskardeno nema
loni žinia, kad Adolfas sunkiai 
serga ir kad jo dienos šioje 
žemėje nebebus ilgos. Tai buvo 
tikrai nelaukta žinia. 

Rugpjūčio 14-21 d. atostogau
dami „Dainavoje" Lietuvių 
Fronto bičiulių rengtoje studijų 
ir poilsio savaitėje, Adolfui Mar
keliui dar siuntėm kortelę su 
visų parašais, beviltiškai jam 
linkėdami pasveikti. Nors patys 
abejojom, ar jis pats tuos 
linkėjimus bepajėgs perskaityti. 
Adolfas mirė rugpjūčio 26 d. 
savo namuose Chicagos prie
miestyje Cicero, tame pat 
Cicero, kur jis sėsliai išgyveno 
bene 37 metus, kur sukūrė 
šeimą su Aldona Valaityte, kur 
gimė, užaugo, išsimokslino ir 
gyveniman iškeliavo dvi Marke
lių dukros. 

I ŠAUNŲ CICERO 
SUGRĮŽTANT 

Prisimenant mielą bičiulį 
Adolfą, ir mano mintys šiandien 
nukrypsta į šaunų anų dienų 
Cicero priemiestį, kur ir man su 
Adolfu teko susipažinti, tapti 
gana artimais ne tik tų dienų, 
bet ir viso likusio gyvenimo bi
čiuliais. Aš į Cicero, tėviškės 
kaimyno Aloyzo Barono paska
tintas, iš New Yorko persikėliau 
1950 m. vėlyvą rudenį. Netru
kus po manęs čia nutūpė New 
Yorke susipažintas rašytojas 
Česlovas Grincevičius. Greit 
teko susipažinti su čia į Cicero 
iš New Yorko persikėlusiu akto
rium Kaziu Gandrimu, nes New 
Yorko akt. Vitalis Žukauskas 
prašė man dar nepažįstamam 
Kaziui nuvežti ir perduoti jo 
palikta maldaknygę. Netrukus 
Č. Grincevičius mane bei kitus 
supažindino ir su iš Nebraskos 
valstijos į Cicero atsikėlusiu 
rytų aukštaičiu Adolfu Marke
liu, kurį ilgainiui taip pamėgau, 
kad savo vestuvėse jį pakviečiau 
būti vienu iš pabrolių, šalia trijų 
savo gimtojo miestelio draugų — 
Balio Laučkos, Aloyzo Barono ir 
Donato Šato. Deja, pirmieji du 
jau mirę, pas juos iškeliavo ir 
Adolfas. 

Grincevičių ir Markelį jungė 
pažintis ir draugystė dar iš po
kario Austrijos laikų, nes abu 
gyveno tame pačiame Salzburge. 
Abiem teko mokytojauti ir abu 
buvo rašto žmonės, gyvenę toje 
pačioje stovykloje su lietuvių 
l i teratūros klasiku Vincu 
Krėve. 

Mums iš visų kampų sulėkus 
į Cicero, 1951-53 metų laiko
tarpiu ten susidarė gražus rašto 
ir scenos žmonių būrys, ypač kai 
į mūsų tarpą įsijungė ir mielai 
su mumis draugavo pradedan
tis kilti poetas Algimantas Mac
kus, tada dar Pagėgių vadinęsis 
ir tuo pseudonimu debiutavęs 
su pirmąja poezijos knyga. 
Tame būryje, kuris dažniausiai 
rinkdavosi vienoje Amerikos lie
tuvių laikomoje užeigoje 15-tos 
ir 49-tos gatvių kampe (nors 
mūsų tarpe buvo ir visiškų 
abstinentų, tačiau nebijojusių į 
užeigas užsukti), buvo lite
ratūros istorikas ir kritikas 

Benys Babrauskas, vyresniosios 
kartos žurnalistai — dr. Kazys 
Sruoga, Gediminas Galva, Zeno
nas Gerulaitis, jaunesnės kartos 
rašytojai bei žurnalistai — Aloy
zas Baronas, Česlovas Grincevi
čius, Adolfas Markelis, Algi
mantas Mackus, Jonas Vaičiū
nas, aktorius Kazys Gandrimas 
ir dar vienas kitas. Taip pat 
Cicero fabrikuose vasarą 
dirbdavę tuometiniai studentai, 
būsimieji daktarai — Antanas 
Klimas, Vytautas Vardys, Pet
ras Zlioba ir kiti. Kadangi mūsų 
būrio pagrindą sudarė rašto 
žmonės, tai daugiausia ir disku-
tuodavom literatūros temas, ap
tardavom naujai pasirodžiusias 
knygas, o kartais taip susi-
gynčidavom, kad priartėdavom 
net prie muštynių, nes dažniau
siai gana modernios būdavo Al
gimanto Mackaus ir Kazio 
Gandrimo pažiūros į literatūrą 
ir aplamai į meną. 

Dažniausiai prieš pusiaunaktį 
iškilus aštriems ginčams, reikė
davo šauktis autoriteto, kuriuo 
ne vienas mūsų būrio narys 
tada laikė B. Babrauską. Beje 
bijant tvarką ir ramybę mėgs
tančios jo žmonos poetės Gra
žinos Tulauskaitės-Babrauskie-
nės, niekas nedrįsdavo taip vė
lai Babrauskui į namus skam
binti ir prašyti, kad jis tuojau 
pat a te i tų į kaimynystėje 
esančią užeigą ir tartų savo 
autoritetingą žodį. Kadangi 
Adolfas Markelis buv tiesiog 
auksinio gerumo ir paslaugumo 
žmogus, tad jį i r paprašydavom 
tą nemalonią pareigą atlikti. O 
Adolfas ir paklausydavo. 

Įdomūs laikai tada buvo 
Cicero, nors vienas autorite

tingas žurnalas tą mūsų būrelį 
pavadino „Cicero grafomanų 
mokykla", visai nenujausda
mas, kad vienas to būrelio išti
k imas dalyvis Algimantas 
Mackus iškils į tiek išeivijoje, 
tiek Lietuvoje pripažintus pir
maei l ius poetus, pradėjęs 
naują „neornamentuotos kalbos 
generacijos" epochą. Neužmirš
tam ir to, kad Aloyzo Barono li
teratūrinio palikimas taip pat 
yra gan ryškus ir kad šiandien 
kū ryb ingas t ebė ra kel ias 
knygas parašęs lietuvių kalbos 
stilistas Česlovas Grincevičius. 
Tuo tarpu Adolfas Markelis 
spėjo išleisti tik vieną knygą — 
novelių rinkinį „Nebaigtoji sim
fonija", kurioje temos paimtos iš 
realaus gyvenimo, daugiausia 
iš stovyklinių laikų Austrijoje, 
ir jos yra gana linksmo pobū
džio. 

Nors Adolfas Markelis, gyve
nimo dalį pašventęs šeimai bei 
mokslui, ilgesnį laiką iš litera
tūrinio gyvenimo buvo pasitrau
kęs ir nieko neberašė, nors ir jo 
vienintelis išleistas kūrinys — 
novelių rinkinys „Nebaigtoji 
simfonija" jau niekad nebebus 
tęsiama, tačiau reikia laukti, 
kokį žodį ilgainiui tars laikas. 
Kartais užtenka parašyti tik 
vieną knygą, kad amžiams išlik-
tum lietuvių literatūroje. 

Šviesus Adolfo Markelio, kaip 
žmogaus ir mielo rytų aukštai
čio, atminimas ilgai dar švies jo 
šeimos nariams, giminėms ir 
buvusiems jo bičiuliams. O 
tokių, kaip matyti iš žmonių 
spūsties atsisveikinime, iš lai
dotuvių, iš užuojautų spaudoje, 
jis nemažai turėjo. Ilsėkis ramy
bėje, mielas Adolfai, tose pačiose 
kapinėse, kuriose palaidoti buvę 
tavo draugai Aloyzas Baronas, 
Algimantas Mackus, Albinas 
Valentinas, Kazys Gandrimas ti
kt. 

Mes, modernieji europiečiai, 
esame tiek daug užimti savo pa
sauliniu veikimu, kad visai 
mažai arba ir nė kiek neberan
dame laiko domėtis savo dvasi
nės ateities klausimu. 

Alb. Schvueitzer 

POKALBIAI DAILIŲJŲ 
MENŲ KLUBE 

Los Angeles Dailiųjų Menų 
klubas rugsėjo 4 d. susirinkime 
nagrinėjo temą: „Lietuvos 
(Sovietų okupuotos) ir išeivijos 
kultūrininkų santykiai". Pirmi
ninkaujantis Algirdas Gustaitis 
pokalbiams pakvietė Bronį 
Railą, Bernardą Brazdžionį ir 
dr. prof. Domą Krivicką, iš Wa-
shington, D.C. Dalyvavo 
daugelis DMK narių, buvo ir 
svečių. 

Po įvadinių žodžių, pokalbiui 
pakviestas Bronys Raila. Jo 
nuomone dienos tema svarbi. 
Visi norime gero Nepriklauso
mai Lietuvai; nėra reikalo kiek
vieną kartą prie žodžio Lietuva 
pridėti „rusų okupuota". Esamą 
padėtį visi žinome. Dabar bend
ravimo reikalai žymiai pasikei
tė. 

Užsienyje gyvenantieji kultū
rininkai turėtų pilniau sekti 
įvykius, rasti naudingų kelių 
padėti tautai nelaisvėje. At
siradus spragoms, ar galimy
bėms, jas reikia išnaudoti ir, 
kiek galint daugiau padėti 
Lietuvoje kovojantiems. Jie 
tenai daug kuo rizikuoja; mes už 
jūr ių-marių nerizikuojame 
jiems talkindami. 

Visų lietuvių noras ir tikslas 
— Nepriklausoma Lietuva. Ar 
Gorbačiovo „revoliucija" slenka 
ton pusėn? Ar šimtų tūkstančių 
didžiulės, nuotaiką ir jausmus 
pakeliančios demonstracijos 
Vilniuje (ir kituose Lietuvos 
miestuose) duos konkrečių 
laimėjimų? 

Stenkimės išnaudoti dabar
tinę padėtį Lietuvoje. Naujes
niais būdais ir drąsiau, drauge 
diplomatiškai, galėtų veikti ne 
tik kultūrininkai, bet ir mūsų 
politikai. Mūsų veikla neturėtų 
būti nuolaidumas ar prisitaiky
mas, bet nepalaužiamas tas pat 
tikslas, kaip ir anksčiau: Nepri
klausomos Lietuvos atstatymas. 

Bernardas Brazdžionis savo 
mintis buvo plačiau pasižymė
jęs. Buvusi nuomonė nekeisti
na, nes mes siekiame to pat, 
kaip ir anksčiau. Ok. Lietuvoje 
dabar menininkai keičia nuo
monę, kai kurie net iš esmės. 
Anksčiau buvę „banditai" , 
dabar jau vadinami kovotojais 
už lietuvių tautos laisvę, už 
nepriklausomybę, net tiems 
buvusiems „banditams" ruo
šiasi paminklus statyti. Pana
šiai šneka net tuos lietuvių 
partizanus medžioję. Pasigirsta: 
tik, susimildami, nebauskite 
anksčiau klydusių. Ar taip 
kalba buvę suklaidinti? Ar at
bunda sąžinė? Kokia sąžinė tų, 
kurie sąžinės neturėjo? Ar kas 
galės iš pamiškės beržynėlių 
prikelti žuvusius lietuvių par
tizanus? Ar bus aiškiai pasaky
ta, dėl ko jie žuvo, kas juos nu
šovė ir turgavietėse išniekino? 
Spręsdami ar galėsime atleisti 
nuodėmes? 

Mes čia rėkim taip, kad jie 
tenai išgirstų. Tada ir jiems bus 
drąsiau rėkti. 

Būklė labai įdomi. Žiūrime į 

Vilniuje giedančius Tautos him
ną ir norime, kad ir jie mus iš
girstų. Nežinom kas bus; ir jie 
nežino, bet vistiek gieda Tautos 
himną. Atsargumas svarbu. 
Nesiduokim pagaunami. 

Dr. prof. Domas Krivickas į 
dabartinius įvykius Lietuvoje 
žvelgia su viltimi. Įdomu išgirsti 
kultūrininkų ir rašto žmonių 
pasisakymus: jam rūpi teisinė 
padėtis. Įvykių eiga gali turėti 
pasikeitimų; tai priklauso nuo 
visų, ypač nuo rašytojų, spaudos 
žmonių. Vieni politikai nega
lėtų laimėti, neturėdami plačios 
visuomenės pritarimo. 

Kokį poveikį turi bendravi
mas su tauta? Labai svarbu, 
kad matytume, suprastume kas 
tikrovė, o kas nebūtinai. Kar
tais net pavienių asmenų 
pareiškimai svarbūs. Gyven
dami dideliuose nuotoliuose į 
įvykius įsijungiame gal su 
pavėlavimu, stokodami detalių. 

Nepamirština, kad dabar 
sovietų okupuota Lietuva yra 
komunistų partijos valdoma, 
diriguojama. Iki direktyvos 
ateina iš komunistų partijos ir 
pagrindinė veikla partijos cent
ralizuota — negali būti laisvės 
ar nepriklausomybės. 

Visad buvom ir esame už ok. 
Lietuvos nepripažinimą; visad 
stengiamės taip veikti, kad būtų 
palengvintas Nepriklausomos 
Lietuvos ats tatymas. Kaip 
suprasti Gorbačiovo „perestroi-
ką"? Dar nėra už ko gerai 
užsikabint i . Pr is imint ina , 
Chruščiovas iš kalėjimų ir 
lagerių paleido tūkstančius, o 
Gorbačiovas tik du ar tris 
šimtus kalinių. Ir dabar viskas 
centralizuota, komunistų parti
ja valdo, jos galiai viskas pa
jungta. Juntame pasisakymo 
laisvę, bet mums svarbu ekono
minė struktūra, administracinė 
laisvė. Svarstomi nauji koopera-
tyviniai įstatai, bet juos vėl pa
jungs bendrai komunistinei sis
temai. 

Susirinkime dalyvavusieji 
kalbėtojus klausinėjo, pa-
reikšdami ir savo nuomones. Po
kalbiai tęsėsi iki vėlumos. 
Ateinančiam susir inkimui 
Dailiųjų Menų klubo pir
mininke tampa Jina Leškienė. 

Metras. 

MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA 

Rugsėjo 10 d. Šv. Kazimiero 
parap. salėje įvyko lituanistinės 
mokyklos mokytojų konferenci
ja, kuriai vadovavo šeštadie
ninės mokyklos direk. Marytė 
Sandanavičiūtė-Newsom. Su 
dideliu dėmesiu buvo išklau
sytas mokyt. Dalilės Polikai-
tienės pranešimas tema „Dis
ciplina klasėje". Ji, remdamasi 
savo ilgų metų patyrimu, įgytu 
dirbant Los Angeles miesto mo
kyklų sistemoje (ji taip pat yra 
buvusi lituanistinės šeštad. mo
kyklos direktore), pirmiausia 
akcentavo gerą mokytojo pasi
ruošimą pamokoms: sudarant 
planą, numatant jo pakeitimą ir 
palaikant reikalingą discipliną 

W> INTERNATIONAL 
* I I N D U S T R I E S 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
w 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Kreipkitės — atsakysima visus jūsų klausimus. 

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

klasėje. Sukaupti mokinių 
dėmesį, kad jie dėstomą dalyką 
geriau įsimintų, aiškinant 
pamoką, labai svarbu vaizdinės 
priemonės. J i atkreipė dėmesį, 

kad mokiniams atliekant rašto 
darbą klasėje, greičiau jį 
baigusių neišleisti iš klasės, nes 
išėję jie trukdo kitiems. Reikia 
palaukti,kol pamoka pasibaigs. 

Taip pat nepalikti vaikų vienų 
klasėje. Mokiniai turi griežtai 
laikytis nustatytos tvarkos: jei 
po antrojo skambučio neatėjo į 

(Nukelta į 7 psl.) 

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA RENGIA 

ff SVAJONIŲ AIDAI U 

/ £ AUSTRALIJOS 

Koncertai: 
1988 

Los Angeles 
Kleve lande 
W a t e r b u r y 
New Yorke 
Bostone 
Detroi te 
St. Pe t e r sbu rg 
Čikagoje 
Čikagoje 
Rochester 
Toronte 
Hami l tone 
Mont rea l 

Sekmadienį 
Sekmadienį 
Šeštadienį 
Sekmadienį 
Šeštadienį 
Šeštadienį 
Ketv i r tad ienį 
Penk tad ien į 
Sekmadienį 
Šeštadienį 
Sekmadien į 
Penk tad ien į 
Šeštadieni 

Rugsėjo 25 d. 
Spalio 2 d. 
Spalio 8 d. 
Spalio 9 d. 
Spalio 15 d. 
Spalio 16 d. 
Spalio 20 d. 
Spalio 21 d. 
Spalio 23 d. 
Spalio 30 d. 
Spalio 30 d. 
Lapkričio 4 d. 
Lapkričio 5 d. 

midlcind Padarai 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

EEE 
LfNDER 

INTERNATIONAL 
M2J 

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, prisidėjusiems prie 
sėkmingo 1988 m. kelionių į Lietuvą sezono. 

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

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo dokumentus ar
timiesiems iš Lietuvos. 

fev 
JEI NORITE PAMATYTI PASAULĮ. KREIPKITĖS Į G.T.! 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 A 
< 



Redaguoja dr. K. A. Dagy s 

AR ESI KOLEKCIONIERIUS? VIENAS KITĄ APGAVO 

Sakoma, jei iš Marso nusileis
tų žmonės čia pabuvoti kelias 
savaites, ką jie grįžę papasakotų 
apie Žemės gyventojus? Kaip jie 
mus charakterizuotų? Tarp dau
gybės įspūdžių marsiečiai nu
stebtų vienu mūsų pomėgiu — 
kolekcionuoti. Bet ką, reikia ar 
nereikia. Šiaip sau, dėl įdomu
mo. Rinkti vienos rūšies daiktus 
ir jais gėrėtis. 

Ir tikrai. Rinkimo karštis pir
miausia pagauna dar vos pra
mokusi skaityti vaiką — rinkti 
pašto ženklus. Ta liga jį paskui 
kamuoja visą gyvenimą, išlei
džia visus per atostogas uždirb
tus pinigėlius, tėvų duodamus 
kišenpinigius. O tų ženklų visos 
pasaulio valstybės kas savaitę 
išleidžia šimtais, jei ne tūks
tančiais. Pamėginkit kas suran
kioti visus nors dabar išeinan
čius! 

Yra tokių rinkėjų, kurie ban
dė sukomplektuoti, surankioti 
degtukų dėžutes. Degtukų, ku
riuos dalina kiekviena šio 
krašto karčiama ir ne karčiama. 
Sako, keli tokie entuziastai be
veik išprotėjo, kai jų rinkiniai 
netilpo keliuose garažuose, o tai 
dar buvo tik pradžia pradžios. 

Ir ko tik žmonės nerenka: 
žaislinius automobiliukus, stik
lainius, lėles, sagutes, parke
rius, kino, teatrų, traukinių, 
lėktuvų bilietus, receptus, švil
pynes, skambalus. Yra ir stamb-
menų rinkėjų. Antai Dubuąue, 
Iowoj. išeina kartas nuo karto 
leidinys Antiąue Trader, apie 
200 puslapių knyga, kur skel
biasi tik rinkėjai, vieni ką nors 
parduoda, kiti perka, treti 
keičia ir taip papildo savo rinki
nius. Ten užtinkame, kad rasi 
senų, nevartojamų traktorių, 
kuliamųjų mašinų, girnų akme
nų, visokių vežėčių, rogių kolek
cionierių pasigarsinimai ir pri
minimai, kas pas juos atlieka
ma, ir ko jie norėtų, kad būtų 
pilnas rinkinys. Iš to leidinio 
sužinome, kad kai depresijos 
metu mažiau žmonių lankė kino 
teatrus, tai lankytojams buvo 
nemokamai duodami stikliniai 
ar moliniai puodeliai, lėkštelės. 
Prasto darbo, nieko ypatingo, su 
šiokiais tokiais pagražinimais, 
raidėm. Daug kas juos išmetė, 
bet buvo kas tebelaiko pastatų 
užkampiuose. Šiandien už juos 
moka didelius pinigus tie, kurie 
pasinešę sudaryti ir jų rinki
nius. 

Ne taip seniai krautuvėse ir 
vaistinėse būdavo pilnos lenty
nos komikų. Tos knygutės kaž
kodėl dabar sunkiai suran
damos. Gal pasikeitė mados ir 
paauglių skonis. Bet tie, kurie 
buvo gudresni ir knygeles laikė, 
dabar jas pardavinėja dešimte
riopai didesnėmis kainomis, ir 
kainos vis kyla. Tas pats ir su 
senais, nemadingais kaklaraiš
čiais, stačiom apykaklėm ir ka
daise vyrų mėgtom puošmenom, 
po kaklu „kukardom". Tai ir ne
stebėtina, kad marsiečiams, 
kurie mus dažnai stebi iš „skrai
dančių lėkščių" ir viską referuo
ja savo valdovams, sunkiai su
prantami žmonių įpročiai rinkti 
pvz. spygliuotų vielų ne tik pa
vyzdžius, bet ištisus ritinius. 

O mes, lietuviai, ar esame 
menkesni piliečiai, ir mūsų tas 
karštis neveikia? Veikia, ir dar 
kaip. Pagal kiekvieno skonį, 
pomėgį. Pabuvoję Atlanto ar 
Pacifiko pakrašty paprastai visi 
atsiveža rinkinius akmenukų, 
paskui savo rinkiniais su kitais 
konkuruoja. Yra kas renka 
buteliuose vyną, bet nevaišina, 
neleidžia atkimšti. Kolekcijos 
netelpa ir didžiausių namų 
visuose rūsiuose. Vienas Bal
ti morės tautietis teberenka se
nas padangas. Jau netelpa jo 

— Kokį dar nieką, savo kolekcijai 
seną šlamštą, pirkai blusų turguje? 

Iš anglų spaudos 

plačioj sodyboj. Kitas toks netoli 
Chicagos didžiuojasi, kad turi 
surinkęs 73 šunų būdas. Baigs 
savo rūpestį, kai jo rinkinys su
sidės iš 101 tokio namelio. 

Visai kitos gausios giminės 
mūsų rinkėjai, kurie renka 
labai praktiškus objektus, pvz., 
banko knygeles. Tai labai pato
gu dideliam mieste, kur dau
giau yra tokių turtingų įstaigų. 
Prašo kas aukų — parodei 
vieną, menkiausią knygelę — ir 
tu su pora doleriukų atsikratei, 
įtikinai, jog „pusę" savo turto 
atidavei. Tik mokesčių rinkėjai, 
tai tie nedori tipai: jie žino tavo 
kad ir slapčiausiai laikomų 
knygelių skaičių. 

Kalbant apie kolekci onierius, 
nepatikėsite, kad yra vienos 
rūšies kolekcionierių. Neįspė-
site kokių. Vadinkim vieną 
tokį Gabrielių Šalapūga. Taigi, 
tas Gabrielius prekybiniais rei
kalais jau dvidešimt trejus 
metus važinėja, skraido po visą 
žemyną ir kiekvienam mieste 
turi nuosavą žmoną! Vargiai ar 
jos viena apie kitą žino. Labai 
patogu ir nebrangiai kainuoja, 
nereikia mokėti už viešbutį, kai 
reikia sustoti New Yorke, Los 
Angeles, Hamiltone ar dar kur 
kitur. Ar jis netinka į didžiųjų 
kolekcionierių eiles? Net labai. 

Pensininkai, pagalvokite: gal 
ir verta susidomėti ir pradėi ką 
nors rinkti, pvz. kad ir pypkių 
kolekciją? 

Pa t r impas Ožkaragis 

Vienas Amerikos milijonie
rius Indijoj nusipirko baltą 
dramblį. Kadangi už baltą 
dramblį imami labai dideli mui
tai, ta i savo pirkinį jis liepė 
nudažyti pilkai. 

Muitininkai nieko nepastebė
jo ir paėmė mokestį kaip už pa
prastą dramblį. 

Parsigabenęs namo, milijonie
rius liepė dramblį nuplauti. 
Darbininkai plovė ir plovė, bet 
dramblys taip ir liko pilkas. 

Pasirodo, kad tie, kurie mili
jonieriui pardavė tą dramblį, 
buvo jį nudažę baltai, kad galė-
gų paimti didesnį pinigą. 

MENKA YDA 

Kaimietis perka karvę. Pasi
derėjęs jis dar kartą klausia, ar 
karvė tikrai gera. 

— Sakau, kad gera. Ji tik 
vieną ydą turi — melžiama 
spardosi. 

— Tai nieko nereiškia, — nu
siramina pirkėjas. — Melžti 
teks ne man, bet žmonai. 

VIENAS UŽ KITA 
GUDRESNIS 

Žmogus restorano rūbinėje pa
kabino savo apsiaustą ir pridė
jo raštelį: „Sis lietpaltis priklau
so vidutinio svorio bokso čem
pionui. Nepatariama su juo su
sitikti ir turėti reikalų. J is greit 
grjs . 

Pavalgęs atėjo apsiausto atsi
imti. Jo vietoje kabojo kitas raš
telis: „Jūsų apsiaustas dabar 
priklauso ilgos distancijos bėgi
mo čempionui. Pamėginkit jį pa
vyti! Negrįš". 

Šeimininkas, gavęs tokią 
dovaną (stipresnio gėr imo 
butelį), dažniausiai padeda į 
namų barą. Kai jis eina į sve
čius, jau turi ką nunešti. Ima tą 
patį butelį ir nuneša kaimynui. 
Tas kaimynas neša dar toliau. 
Taip atsitinka, kad tas pats 
butelis neatpakuotas grįžta į 
tuos namus, iš kurių pradėjo 
kelionę. 
Paul ius Ju rkus , Darbininkas 

Kai aš jojau į karužę, 
Nuo kumelės dribt. 
Kad tave perkūnas — 
Negaliu užlipt! 

Jie tvirtina, kad aštuoniasdešimtame šimtmety čia buvo Šiaurės jūra. 
Iš anglų spaudos 

P A R E I S I U PĖSČIAS 
Prof. Viktoras Ruokis (1885-

1971) jaunystėje buvo silpnos 
sveikatos. Tačiau nuolatinis 
grūdinimasis, važinėjimas 
dviračiu ir vaikščiojimas 
pėsčiomis padėjo sulaukti žilos 
darbingos senatvės. Autobuse 
ir t raukinyje važiuodavo 
stačias. Dirbdamas Kaune, 
Žemės ūkio akademijoje, 
gyveno už 40 km, Kaišia
doryse, kur švaresnis oras, 
vanduo ir mažiau triukšmo. 
Žemės ūkio akademijos chorui 
minint jubiliejinę sukaktį, į 
š v e n t ę t a i p pa t buvo 
pakviestas pirmasis jo diri
gentas prof. V. Ruokis. Jis 
pagal tradiciją padirigavo 
chorui liaudies dainą, o paskui 
sujudo namo, į Kaišiadoris. 
Choristai pasisiūlė palydėti 
profesorių j Kauno geležin
kelio stotį. Tačiau bepasako
jant linksmus prisiminimus, 
pavėlavo į traukinį. Tuomet 
profesorius atlaidžiai kreipėsi 
i jį pagerbusius absolventus: 

— Jūs grįžkite, linksminki
tės toliau, o aš pareisiu 
pėsčias. 

KREIPKITĖS l 
ŽMONA 

Johanas Sebastijanas Ba
chas (1685-1750) gyvenime 
buvo nepraktiškas ir visada 
pasikliaudavo žmona. Kai ji 
mirė, atvykęs bičiulis pasišo
vė pasirūpinti laidotuvėmis ir 
paprašė tam tikslui pinigų. J. 
S. Bachas atsakė: 

— Tuo klausimu kreipkis į 
mano žmoną. 

MOKSLAS IR PINIGAS 
Kelyje sugedo automobilis. 

Vairuotojas pakvietė mechani
ką. Šis atidarė motoro kapotą, 
tris kartus stuktelėjo plaktuku, 
ir mašina vėl pradėjo veikti. Už 
taisymą mechanikas pareikala
vo 30 dolerių. 

— Už tris stuktelėjimus tris-
tešimt dolerių? — pasipiktino 
automobilio savininkas. 

— Matote, už kiekvieną stuk
telėjimą aš imu po vieną dolerį. 

— O likusieji pinigai? 
— Likusieji už žinojimą kur 

stuktelėti... 
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Balys Pavabalys 
UŽ HORACIJŲ GARSESNIS, 
UŽ LIUCIPIERIŲ BAISESNIS 
Aš paminklą stačiau 
Sau už pypkę aukščiau 
Ir plačiau už ūsus, 
Ir ne vien pas rusus 

Palikau aš save 
Su bandito šlove, 
Su bepročio planais 
Ir su kraujo klanais. 

Aš paminklą stačiau 
Už ūsus daug plačiau: 
Baltijos vandenuos 
Ir Karpatų kalnuos. 

Ir nebus giminės, 
Kur manęs neminės. 
Didžią garbę man teiks, 
Nes per amžius vis keiks. 

Iš rinkinio Vizijos prie televizjos (1957) 

GRAŽU MŪSŲ LIETUVOJE 

Iš vengrų spaudos 

GERIAUSIAS VYNAS 
Kompozitorius J o h a n a s 

Bramsas (1833-1897) užsuko 
kartą į užeigą, kurioje dar 
nebuvo buvęs. Tačiau užeigos 
šeimininkas jį atpažino ir, kai 
svečias ruošėsi užsakyti gėri
mo, pasiūlė Bramsui seno, 
labai geros rūšies vyno, saky
damas: 

— Patikėkite, maestro, šis 
vynas yra pasakiškas, tikras 
Bramsas tarp visų mano 
vynų. 

— Gerbiamasis, vynams aš 
esu labai reiklus, — atsakė 
jam Bramsas, — todėl atneški
te man geriau kokio nors 
Bethoveno. 

Vienų diskusijų metu (Euro
pos Studijų savaitėje) iškilo net 

. tema, kad ir moterys yra žmo
nės. 

R. Kubiliūtė 
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KUO GALIMA 
NUSTEBINTI 

— Ar šiais laikais galima kuo 
nors nustebinti? 

— Galima! Laiku grąžinti pa
siskolintą knygą. 

Tegul visas svietas žino, kad 
mokytojai, tėvai ir jaunimas ne 
vien saulėje kepti, bet kepti ir 
paskaitų salėje gali. 

J . Masilionis 
— O gal kartais tai bus laimingo gyvenimo pradžia ir išsigelbėjimas 

nuo visuotinio žmonijos išnaikinimo? 
Iš Pietų Afrikos spaudos 

KEISTI ŽMONĖS 

Vienas filosofuoti mėgstančių 
asmenų sykį pasakė: 

— Keisti tie žmonės. Jeigu 
jiems pasakai, kad danguje yra 
trys bilijonai žvaigždžių — jie 
tiki tavo pasakymu, tačiau jeigu 
nudažęs tvorą prisegi prie jos 
lapelį, kad: „Atsargiai, dažyta!", 
jie vis vien rankomis prisiliečia, 
kad pasitikrinus, ar t ikrai 
dažyta... g 

Žydai ortodoksai tiki, kad 
Sinajaus dykumoj Dievas jų pro
tėviams penktadieniais manos 
duodavo dvigubai daugiau. 

* 
Arabai teigia: krikščionys 

išleidžia pinigus besibylinėda
mi, žydai Paschos šventei, o mu-
zulmonai vestuvių apeigoms. 

Mes jau pradėjom vestuvinį 
sezoną. 

Iš metrikacijos 
biuro pranešimų 

TO TAI NEŽINOJOM 

Mūsų Eltos biuletenyje (Nr. 8) 
rašoma: p. V. Jokūbaitis ir p. P. 
Narutis padarė pranešimus 
(VLIKO valdybos posėdy) apie 
PLB Seimą, kultūros kongresą 
bei dainų šventę, kur jie atsto
vavo VLIKUI. 

Tiesiog nuostabu, kad kažka
da neseniai įvyko dainų šventė, 
o mes buvome taip atsilikę, kad 
apie tai nieko nežinojom. 

Dažnai dabar tėvai vaiką 
augina kaip žaisliuką. 

St. Stasienė 

.w> 

P R E M I J A UŽ BROKĄ 
Kaip aiškina žodynai, premi

ja — tai apdovanojimas už 
ypatingus nuopelnus, geriausią 
darbą. Taip ir daroma, tačiau 
gyvenime pasitaiko ir visai 
priešingų dalykų. Netikite? 

Meistro A. Ušecko vadovauja
mi vyrai iš Panevėžio parodomo
jo statybos tresto 180-osios 
kilnojamosios mechanizuotos 
kolonos pastatė gyvenamąjį 
namą „Anykštos" kooperaty
vui ir liepos pirmąją atidavė 
naudot i . Tačiau būsimieji 
gyventojai, užuot džiaugęsi, pra
dėjo šaukti — „Gelbėkite!" 

Daugelyje butų drėgnos, supe
lijusios vonių, tualetų, sandėliu
kų sienos, drėgsta sienos ir 
kambariuose, koridoriuose bei 
virtuvėse. Grindų linoleumas 
išklotas ant nelygaus pagrindo, 
kai kur tiesiog ant šiukšlių, 
išteptas dažais. Neužbetonuotos 
perdengimo plokštės, skilinėja 
jų sujungimai. 

Žodžiu, kur nepasisuksi — 
defektai, brokas. 

Šluota 

VALIO GAMTOS 
TERŠĖJAI ! 

J au nustatyti pagrindiniai 
gamtos teršėjai: energetikai, 
automobilistai , chemijos ir 
statybinių medžiagų įmonės. 
Nuo jų labai nenori atsilikti ag-
rokompleksas. Taigi mokslinin
kai išaiškino pagrindinius 
šiukšlintojus. O toliau?.. 

Deja! 
Ne tavo kiškis, ne tu ir kiškis. 

Pirmoje eilėje — planai, kuriuos 

reikia vykdyti, o gamta... pa
lauks. 

Pavyzdžiui, Jonavos „Azote" 
pastatė nitrofoskos cechą, o va
lymo įrenginiams lėšų pritrūko. 
Kai keliolika hektarų miško 
buvo sunaikinta ir keliasdešim
čiai žmonių įvairios ligos įvary
tos, lėšų atsirado, tik statybinin
kų nebėr: girdi, darbų apimtys 
per mažos, terliosies mat... 

Daugiau kaip 150 tūkstančių 
tonų įvairaus brudo į respubli
kos atmosferą, vandens telki
nius, dirbamą žemę išmeta 
energetikai. Ir ko tik čia nėra: 
siera, anglis, mazuto pursleliai, 
sunkiųjų metalų jonai! 

Sako, paskutiniaisiais penk
mečio metais energetikai aplin
kos teršimui sunaudos t i k " 
apie 40 tūkstančių tonų teršalų. 
Kėdainių chemijos kombinatas 
per metus į aplinką pasiunčia 
vos 7800 tonų įvairių gamybai 
reikalingų chemikalų kaip 
azotas, flouras, sieros 
dvideginis.Žemės paviršių 
pastarasis paprastai pasiekia 
sieros rūgšties pavidalu (ar ne 
todėl pernai po vieno lietaus visi 
kėdainaičių ir aplinkinių kaimų 
agurkai staiga pajuodo ir 
nuvyto?). 

Kai kuriuose cechuose flouro 
koncentracijos leistina norma 
viršija net desėtką kartų. Dėl to 
kėdainiečiams negresia dantų 
kariesas. Taigi, ką ši liga 
kamuoja, keliaukite į Kėdainių 
chemijos kombinatą — pagysite! 

O perspektyvos!.. 
Juk gydymas mūsuose nemo

kamas kaip ir sveikatos ardy
mas... 

Šluota 

VILNIEČIŲ VILTIS - GREITASIS TRAMVAJUS 

NUOTRAUKOJE: greitasis tramvajus Vilniaus gatves* XXI *ml i *m 
pradžioje. 

•etro CIPIIO nuotrauka 

I • 
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NAUJA 
LIETUVIŠKA ŠEIMA 

1988 m. birželio 18 d. Švč. M. 
Marijos Nekal to Prasidėjimo 
bažnyčioje Brighton Parke kun. 
Viktoras Rimšelis šv. Mišių 
metu sujungė dr. Antaną Ginta
rą Razmą su Asta Margari ta 
Motušyte. Mišių metu įspū
dingai giedojo solistė Dana 
S tanka i ty tė ir operos vyrų 
choras, vargonuojant muzikui 
Arūnui Kaminskui . 

Vargonams grojant, jaunuo
sius prie al toriaus palydėjo 6 
poros pamergių ir pabrolių: pir
moji pamergė pusseserė Audrė 
Budrytė ir pirmas pabrolys — 
brolis dr. Edis Razma, Vita Rei-
nytė — dr. Raimundas Šilkaitis, 
Nijolė Andriulienė iš Toronto, 
Kanados — Pijus Stončius, dr. 
K a r e n L a t z k o — J o n a s 
A b r o m a i t i s iš O t t a w o s , 
Kanados, dr. Dalia Petreikytė — 
Antanas Rygelis iš Toronto, 
Kanados ir Danutė Norvilienė 
— Vytautas Narutis . 
Žiedus nešė Danius Šilkaitis. 
Paskutinieji ėjo jaunoji Asta, 
savo tėvo lydima. Tėvas, pabu
čiavęs dukrą, ramiai perleido į 
Antano rankas . 

Kun. V. Rimšelis pasitiko jau
nuosius ir visą palydą prie alto
riaus. Chorui sugiedojus „Veni 
Creator", kun. Rimšelis pradėjo 
šv. Mišias, pirmiausiai palai
mindamas Astos ir Antano mo
terystės ryšį, kur vienas kitam 
davė priesaiką būti ištikimais. 
J is taip pat pasakė gražų ir 
prasmingą jaunavedžiams pri
taikytą pamokslą. Mišių skaity
mus gražia ir aiškia tarsena at
liko pirmoji pamergė Audrė ir 
pirmas pabrolys Edis, o Mišių 
aukas nešė abiejų jaunųjų tėvai. 
Laike Mišių jaunoji įteikė po 
rožę savo ir Antano motinai, pa
linkėdama ramybės. Mišiom 
pasibaigus, jaunoji nuėjo prie 
Sv. M. Marijos altoriaus pasi
melsti, pal ikdama gėlių puokš
tę. Sutuoktuvių apeigas stebėjo 
gausus būrys giminių, draugų ir 
pažįstamų. 

Po įspūdingų sutuoktuvių 
apeigų, vargonams gaudžiant 
maršą, išsirikiavo puošni jauna
vedžių ir jų palydovų eisena, su
kėlusi sus i r inkusiųjų tarpe 
džiaugsmą ir pasigėrėjimą, kad 
dar viena veiklių profesionalų 
l ietuviška šeima jungiasi į 
lietuvių išeivijos misiją išlaikyti 
lietuvybę gyvą ir ją perduoti 
a te inančioms kar toms . Visi 
dalyviai sveikino jaunuosius 
bažnyčios prieangyje, linkėdami 
laimingo ir gražaus gyvenimo. 

Vestuvių pokylis įvyko puoš
nioje ir erdvioje Lexington salė
je Hickory Hills. Svečiai, susė

dę į savo vietas prie gražiai 
išdėstytų ir papuoštų stalų, lau
kė jaunųjų ir jų palydos. Poky
liui sklandžiai vadovavo jauno
jo Antano pusbrolis dr. P e t r a s 
V. Kisielius, supaž ind indamas 
svečius su jaunaisiais , o t a ip pat 
vaizdžiai a t l ikdamas ir piršlio 
vaidmenį. 

Maršui aidint, jauniej i i r jų 
palyda buvo svečių sut ik t i plo
jimais, kurių buvo daugiau kaip 
400. Pagal lietuviškas tradicijas, 
jaunieji pralindo pro pamergių 
ir pabrolių padarytą juostų tiltą, 
kur jų laukė tėva i su duona, 
druska ir vynu. 

Kun. V. Rimšeliui sukalbėjus 
maldą, prasidėjo vakarienė. Pir
mas pabrolys dr. E. Razma, svei
kindamas jaunuosius , pakvietė 
svečius pakelti šampano taures . 
Pakėlus taures, skambiai nuai
dėjo Ilgiausių metų linkėjimai. 
Ir kaip gi nesidžiaugti ir nesidi-
džiuoti, kai jauni, aktyvūs lietu
viško gyvenimo dalyvia i i r 
vadovai — medicinos gydytojas 
dr. An tanas Razma ir farmaci
ninkė Asta Motušyte — sujun
gė savo gyvenimą į l ietuvišką 
šeimą. 

Nuoširdžiai sveikino jaunave
džius jų tėvai: inž. Kostas Mo-
tušis lietuviškai ir dr. A. Razma 
angliškai ir l ietuviškai , l inkė
dami j iems nenutol t i nuo lietu
viško gyvenimo, visuomet su
prasti vienas kitą i r visus gyve
nime sutiktus sunkumus ryžtin
gai nugalėt i . 

Korporacijos Gajos vardu svei
kino dr. K. Ambrozaitis ir dr . J . 
P r u n s k i s , į t e ikdami j a u n i e 
siems Gajos vardu gražiai pada
rytą simbolinę dovaną, linkėda
mi likti aktyviais Gajos nar ia is . 
Toliau sekė sveikinimai gimi
nių iš Lietuvos, Vokietijos ir 
Amerikos. 

Padėkos žodį t a r ė ir abu jau
nieji lietuviškai ir angliškai, dė
kodami tėvams už jų rūpestį , 
pas tangas ir už tokias š aun ia s 
vestuves, o taip pa t visiems sve
čiams už ats i lankymą. 

Vadovui dr. P. V. Kisieliui su
maniai vedant programą, susi
pažinta su jaunais ia is ir jų pa
lyda, pasivaišinta ir prieita pr ie 
jaunųjų valso, į kur į įsijungė tė
vai, palyda ir svečiai. Vestuvės 
buvo t i k ra i įspūdingos, l i nk i 
mos ir gražiai suorganizuotos. 
Povestuvinei kelionei jauniej i 
pasir inko gražiąją Europą, no
rėdami arčiau ją pažinti . 

Jaunoji Razmienė — Asta Mo
tušyte y r a kilusi iš Cicero, k u r 
tuo la iku buvo apsistoję jos 
tėvai, be t augo ir mokslinosi 
Marąuet te Parko apylinkėje. 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - 9KM) v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
Willow Springs, IL. 80480. 

Tel: (312) 839-2511 

Asta M. (Motušyte) ir dr. Antanas G. Razmai. 
N'uotr A. Plėnio 

Baigė parapinę pradžios mokyk
lą ir Marijos gimnaziją. Studija
vo farmaciją Illinois universite
t e ir 1984 m. gavo diplomą. Taip 
p a t y ra baigusi Chicagos aukš
tesniąją l i tuanist ikos mokyklą. 
Nesve t ima Astai buvo ir yra lie
tuviškoji veikla. Reiškėsi skau
tuose , šoko tau t in ius šokius 
, ,Grandies" šokių grupėje ir y ra 
Gajos korporacijos narė . Dirba 
savo profesijoje Walgreen vaisti
nėje. 

J a u n a s i s dr. An tanas G. Raz
m a taip pa t gimė Cicero mieste, 
b e t t ėvams persikėlus ir įsikū
r u s Joliet mieste, t en praleido 
va ikys tę ir baigė pradžios ir 
aukš tesnią ją mokyklą. North-
wes t e rn univers i te te įsigijo ba
k a l a u r ą iš chemijos, o Illinois 
un ive r s i t e t e baigė medicinos 
moks lus , gaudamas M.D. diplo
mą. At l ikęs rezidentūrą Michi-
g a n o universi tete , t en pa t tęsė 
s tudi jas ir įsigijo plaučių ligų 
s p e c i a l y b ę . P r i k l a u s o Holy 
Cros s ir Chr is t l igoninėms bei 
t u r i savo kabine tus Marąuet te 
P a r k e ir Palos Pa rke . 

Šoko t au t in ius šokius. Dabar 
p r ik l auso a te i t in inkams ir Ga
jos korporacijai. Visuomeninėje 
veikloje reiškiasi L.B. socialinių 
r e ika lų taryboje ir y ra direkto
r i ų tarybos pirmininkas. Teikia 

pagalbą vyresnio amžiaus žmo
nėms, skaito paskaitas i r yra pa
slaugus gydytojas. 

Jauniesiems Astai ir Antanu i 
Razmams linkime sėkmės as
meniniame gyvenime ir profesi
niame darbe, o taip pa t nepa
miršti išeivijos lietuvių veiklos. 

A. J u o d v a l k i s 

KOSMETIKŲ 
TRŪKUMAI KUBOJE 

Kuboje pritruko dantų pastos, 
ten įvykus sprogimui vienin
teliame damų pastos fabrike, 
kuris sunaikino visą medžiagą 
pastos tūbelėms. Priedo dar y ra 
sunkumai gauti r e ika l ingų 
žaliavų pastos gamybai, {monės 
vedėjas paaiškino, jog žaliavos 
gaunamos iš kaoi tal is t inių 
kraštų ir dėl to bu ) problemų 
su valiuta. Dabar jos j au yra iš
spręstos ir fabrikas s tengiasi 
trūkumą užpildyti, kuris šiuo 
metu siekia 400 tonų. 

Tačiau jau dabar numatomas 
kitas trūkumas — moterims pre
suotos pudros veidui. Įmonės 
vedėjas skundžiasi, jog ir dėl 
šios kosmetikos žaliavų Kuba 
yra „užsieniečių didžiūnų malo
nėje", kurie gamina žal iavas 
kosmetikos gamybai. 

LAthtuinian 
Federal CredU Union auoa 

s** ALL DEPOSITSFEDERALLY INSURED l'PTO $100.000. 

368 WEST BROADWAY • P.O. BOX 95 • SOUTH BOSTON, MASSACHL'SETTS 02127 
TELEPHONE (61') 269- M50 

APTARNAUJA BOSTONO IR NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIUS 

SANTAUPOS 
Paprasta sąskaita 
Money Market $2500 min. 
CD°s $500 min. 6 mėn. 

12 mėn. 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį a r tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUAN1AN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

PROCENTAI 
6.00% 
6.25% 
7.75% 
7.90% 
8.100/0 
8.20% 

METINIAI 
6.170/o 
6.430/0 
7.75% 
8.190/o 
8.41 % 
8.510/0 

24 mėn. 
36 mėn 

PASKOLOS 
Asmeninės 140/0 
Naujų mašinų 9.5% 
Naudotų mašinų ligi 2 metų 1 1 % — kitos 13% 
Namų remonto 3 metų 11.5% 5 metų 12.5% 
Mortgages (savininko gyvenvietė) 
Pirma 10.0% + 2 Pt. ar 10.5% + 0 Pt; Antra 11 5% + OPt. Kitoms 
paskoloms kreipkitės ( Taupą 
Namų vertės W.S J . Prime + 1.5% 
Visos ratos galioja nuo 1988 m rugpiūčio mėn. 25 d. ir gali kisti. 

DARBO VALANDOS 
Nuo 10 ligi 2 vai.. įskaitant šeštadienius, ketvirtadieniais — nuo 3 
ligi 7 vai vak. 
Brockton: Sekmadieniais po 10 vai Mišių parapijos salėje — atsto
vas Juozas Rentelis. tel 963-33671 
vVorcester: Sekmadieniais po 10 vai. Mišių parapijos salėje — 
atstovas Romas Jakubauskas tel 832-6684 

Žmonės turi k i t s kitam pa
duoti r ankas ir bū t i ne tik geri, 
bet ir linksmi. Džiaugsmas tai 
vasara, kur i vaisius nudažo ir 
brandina. 

Jean Paul 

CLASSIFIED GUIDE 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd. , Chicago 

PHONE — 581-4111. 

Restoranas NERINGA 
2632 W. 71 St St. 

tel. 312-476-9026 
Vienintelis autentiškas lietuviškas 
maistas Čikagoje ir apylinkėse 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsik imšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders & Remodeling 

Porches & Decks • Floor & Wall Tile 
Alummum SiOmg & Trim • Kitchen & Batfis 
Masonry «Rec Rooms 

1 Aaditions • Insurance Repairs 
Joe (312) 582-7606 

Peter (312)371-7499 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad. irtrečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS Į PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią [Staiga, prašome 
paminėti, kad esate a-tia-nome būti 
Rimo Stankau* Klientais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

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

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

3607 W. 58th 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 
..trim": „retated living": puikiai išlaikytas. 
Greit parduodsime. skambinkite dabar. 

11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis ,,bi-level" namas su 1-3/i prausyk
los; L formos valgomasis: įrengtas 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 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
jabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

H o m e for sa le by o w n e r ; 3 
bdrms. , k i tchen, l iving rm. , din. 
rm. , TV rm . ; air cond. $ 5 7 , 9 0 0 . 
T e l . 7 7 6 - 2 3 7 7 . 

FOR SALE 

Parduodami įvairūs siūlai mezgimui 
ir siuvinėjimui. Kreiptis: Stitchery 
Plūs, 12230 S. Harlem Ava . , Palos 
Helghts, tol.: 361-7606. 

MISCELLANEOUS 

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

T e l . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ii automobilio 
oas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 95th Stre t 

Te l . — GA 4 - 8 6 5 4 

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 įrengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus. 

ALBIN BANYS 
447-8806 

"Hlrlng! Federal government jobs in your 
area and overseas. Many immediate open-
mgs vvithout vvaiting list or tęst $15-68.000 
Phone call refundable. (602)838-8885. 
Ext. 7765." 

Siuvama pagal užsakymą įvairių fasonų ir spalvų avias kailio 
kailinius, taip pat paltus i i avias kailio gabaliukų. Valoma ir 
pataisoma. Parduodame avias kai l io apvalkalus auto 
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avias kailio 
slapstės. 

Family Furs Co. 
4171 S. Archer A v a . 
Chicsgo, IL 60632 
Tai. 847-4027 

Atidaryta kasdien 10 ryto - 7 v. p.p. 
šeštadieniais 10 ryto - 5 v. p.p. 
Sekmadieni uždaryta 

REAL ESTATE 

LB Tmš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste • priemiesčiuose Saži 
nmgai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
8ELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
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 

9*& KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

FOR RENT 

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

Apt. for rent: 1 bedrm., heat incl., 
250.00 per mo. Vic. 53 & Kedzie. No 
children or pets Call 434-7477. If no 
ansvver, leave message. 

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

I šnuomojamas 5 k a m b . butas 
Marquette Parko apyl . Skambint i 
4 7 1 - 2 2 3 9 . 

H E L P VVANTED 

PLASTICS 

MAINTENANCE SETUP 
INJECTION MOLDING 

Position available for persons to perform 
maintenance/set-up functions in thermo-
plastic injection molding operation on day 
shift. 
Mušt have a minimum of 3 years expe-
rience in this work. Mušt read. wnte & 
speak English. 

Call Mr. Leavitt 
442-8800 

b*tw*«n Sa m a nd 3:30om 
SPECIALTY 
PACKAGING 
PRODUCTJNC. 
7400 W. Cermak Rd. 

North Riv*rnd«, III M5«* 
Ar Egual OppO^un.ty E •npiOY*' W. C 

Needed mature woman speaking 
English Mon. thru Thurs. for 2 school-
age boys and dog. vic. of Harlem & 
Lake. References required. Call 
366-2845. 

Live-in babysitter for 2 children. ages 
2 & 4; 6 days per week; call 887-7969 
after 8 p.m. or 887-7971 day time 

Iškoma liatuvė gyventi kartu su vy
resnio amžiaus moterim 3 mieg. kamb 
name ši luma (Skaitoma Arti bankas 
ir krautuvės. Tel. 789-8858. 

Reikalinga moteris prižiūrėti ligo-
nĮ. Nereikia keltis nakčia Gyventi vie
toje, Marquette Parko apyl. Skambin
ti 436-2588. 

• i 



Lietuviai Californijoj 
(Atkelta iš 4-to psl.) 
klase, žymima, kad pavėlavęs. 
Laba i svarbu pa t ru l iuo t i 
mokykloje ir jos kieme. Jei dėl 
kurių priežasčių mokinys tą 
dieną nebuvo klasėje, apie 
paskirtus namų darbus ir pamo
kas kitai dienai turi sužinoti iš 
savo draugų. Namų darbai turi 
būti atlikti rašalu. Drausmei 
palaikyti — geriausia vaikus 
susodinti alfabetine tvarka. 
Tačiau individo (paskiro moki
nio) problemas iškelti prieš visą 
klasę yra vengtina, ypač jautrus 
mokinio amžius — tarp 11-14 
metų. Žinoma, už didesnius 
nus iženg imus (muštynes , 
vagystę) mokinį tenka kartais 
net laikinai pašalinti. 

Pranešimas sukėlė daug dis
kusijų, kas iš viešos mokyklos 
taisyklių taikintina šeštadie
ninei, kurios lankymas parem
tas savanorišku principu. 

Apie lietuvių kalbos rašybą 
kalbėjo P r a n a s Visvydas 
mokytojas ir poetas. Jis su
pažindino su kai kuriais naujau
siais rašybos pakeitimais. Pa
teiktais pavyzdžiais atkreipė 
dėmesį į taisyklingą linksnių ir 
skiriamųjų ženklų vartojimą. 

Dar buvo ap ta r ta ir aiš
kintasi vadovėlių ir kitų mo
kymo priemonių vartojimas. 

Tada įvyko pirmasis šiais 
mokslo metais Šv. Kazimiero 
l i t u a n i s t i n ė s mokyklos 
mokytojų posėdis, kuriame 
pranešta apie mokytojų sąstatą, 
jų dėstomus dalykus, pamokų 
t v a r k a r a š t į ir apskr i t a i 
mokyklos tvarką, ypač atsi
žvelgiant, kad šeštadieninė 
mokykla naudojasi parapijos 
mokyklos klasėmis. Taip pat 
prisiminta mokytojų studijų 
savaitė Dainavoje ir atkreiptas 
dėmesys į mokyklos renginių 
kalendorių. 

Ig. M. 
I 

PRASIDĖJO MOKSLO 
METAI 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lituanistinė šeštad. mokykla 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 
17 d. Vis iems sus i r inkus 
mokyklos kieme, pasveikino 
vienas iš mokyklos direkcijos 
narių A. Žemaitaitis, ir toliau — 
bendra malda, vėliavos pakėli
mas, Tautos himnas. Iš čia 
mokytojai , mokin ia i ir jų 
tėveliai nuėjo į bažnyčią. Mišias 
atnašavo prel. V. Bartuška, 

kuris pasakė ir pamokslą, iš
ryškindamas reikalą gerai 
mokėti lietuvių kalbą, nuro
dydamas pavyzdį dabartinio po
piežiaus Jono Pauliaus H, daug 
kartų kalbėjusio lietuviams jų 
gimtąja kalba ir tos jo kalbos 
yra perduodamos radijo 
bangomis į Lietuvą. Per Mišias 
buvo gražiai giedama. Giedoji
mus pravedė G. Radvenytė. Iš 
bažnyčios visi sugrįžo į mokyk
los kiemą. Čia mokyt. M. San-
danavičiūtė-Newsom, remda
masi šūkiu: „Be kalbos nėra 
tautos" aiškino, kodėl čia susi
renkame mokytis lietuvių kal
bos, kartu pravesdama ir įdomia 
forma tuo klausimu pokalbius 
su mokiniais. Apie mokyklos 
drausmę ir tvarką informavo 
mokyt. V. Gedgaudienė, saky
dama ir aiškindama posakį „Be 
drausmės ir tvarkos nebus mo
kyklos". Dar kalbėjo tėvų 
komiteto pirm. R. Vitkienė, 
paaiškindama apie vadovėlius 
ir mokslapinigius. Po to vyko 
mokinių registracija ir pamo
kos. Taip buvo pradėti šios 
mokyklos 40-tieji mokslo metai. 

Šiais metais mokykloje dirba 
mokytojai: Kiškių darželyje — 
A. Butkienė, jos padėjėjos N. 
Gedgaudaitė ir A. Nelsaitė; pa
rengiamojo skyr. mokytoja D. 
Kuolienė; I skyr. — R. Jogienė; 
III skyr. — V. Nelsienė; IV skyr. 
— G. Radvenytė; V skyr. — A. 
Kudirkienė; VII skyr. — A. Že-

maitaitiene ir G. Plukienė; VIII 
skyr. — E. Dambra, X skyr. 
auklėtojas ir istorijos dėstytojas 
dr. R. Giedraitis. Dar dėsto lie
tuvių kalbą ir literatūrą M. 
Sandanavičiūtė-Newsom ir R.K. 
Vidžiūnienė. Besimokančių lie
tuvių kalb. I grupės — mokyt. D. 
Trotmanaitė ir D. Navickaitė; II 
grupės — V. Gedgaudienė. 
Dainavimo mokyt. A. Jurgutis; 
tautinių šokių — D. Varnienė; 
padėjėjai — J. Bužėnas, R. 
Zukienė, pianistė — O. Ba
rauskienė. Tikybos mokyt. J. 
Venckienė. Seminarą veda P. 
Visvydas ir A. Žemaitaitis. Mo
kyklą tvarko direkcija: M. San-
danavičiūtė-Newsom, V. Ged
gaudienė ir A. Žemaitaitis. 
Knygyno vedėja D. Gricienė. 
Mokyklos globėjas klebonas 
kun. dr. A. Olšauskas. 

Mokyklos ūkiniais reikalais 
rūpinasi tėvų komitetas, kurio 
pirm. yra R. Vitkienė; kiti 
nariai: A. Mošinskienė, V. Mar
kevičienė, R. Aniliauskienė, K. 
Dudorienė ir dr. Š. Karuža. 
Šiais mokslo metais numatyti 
didesnieji renginiai: Kalėdų 
eglutė, Tautos dainiaus Mairo
nio minėjimas ir, mokslo metus 
baigiant, mokyklos 40 metų 
sukakties atžymėjimas. 

Mokyklos tėvų komiteto susi
rinkimas šaukiamas spalio 8 d. 

Numatoma, kad šiemet mo
kyklą lankys arti 100 mokinių. 

Ig. M. 

Mirus brangiam draugui ir kolegai Lietuvos ir iš
eivijos teatre dramos aktoriui 

A. t A. 
ALGIMANTUI DIKINIUI 

su giliu liūdesiu reiškiame užuojautą jo žmonai, 
aktorei MARYTEI LEMEŠYTEI-DIKINIENEI, vai
kams ŽIVILEI ir JONUI, kitiems giminėms bei ko
legoms i r bičiuliams. 

Gražina ir Jurgis Blekaičiai 
Jonas Kiznis — t , 

Jauniausiam Broliui Lietuvoje mirus, 

dr. GEDIMINUI BALUKUI 

ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

THE INSUREC 

INEYIEAF • 3& 

TH AT PAYS MORE! 
INDĖLIS 

$50,000 

10,000 

5,000 

KURSAS 

8.00% 

7.50% 

7.35% 

METINIS 
PRIEAUGIS 

8.243% 

7.714% 

7.555% 

Tl 

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 
merican Security Federal •-
Offices: 2700 W. 59th St.. Chicago. IL 60629, Ph. 436-4100 

5400 S Kedzie Ave.. Chicago. IL 60632, Ph 776-4400 

renc 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

HELPING YOUGROVV. 
• The American Way 

A.tA. 
Muzikas 
PETRAS 

VACBERGAS 

Minėdami jo mirties metines, kviečiame gimines, jo drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose, kurios bus atnašau
jamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje š.m. spalio mėn. 6 d., 9:00 vai. 
ryto. Po šv. Mišių — paminklo šventinimas Tautinėse kapi
nėse. 

Liūdintis brolis Leonas. 

PADĖKA 
A.tA. 

ANTANAS BILITAVIČIUS 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 14 d. ir buvo palaidotas rugpjūčio 

18 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už tartą atsisvei

kinimo žodį ir už maldas koplyčioje. 
Širdingą padėką reiškiame kun. A. Tamošaičiui už apei

gas koplyčioj, gedulingas šv. Mišias ir atliktas apeigas ka
pinėse. 

Širdingai dėkojame Vytauto Didž. Šaulių rinktinės vadui 
A. Paukštei už pavyzdingai suorganizuotą laidotuvių apeigų 
tarnybą ir už atsisveikinimą su velioniu. Nuoširdi padėka 
vėliavų tarnybai, garbės sargybai ir karsto nešėjams. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams bei 
pažįstamiems už atsilankymą į koplyčią ir dalyvavimą 
laidotuvėse. Ačiū už pareikštą užuojautą asmeniškai, laiškais 
ir spaudoje. Nuoširdžiai ačiū už maldas, gėles, šv. Mišioms 
ir kitiems tikslams nurodytas aukas. 

Širdingai dėkojame laidotuvių direktoriui J. Rudminui už 
nuoširdų ir rūpestingą laidotuvių sutvarkymą. 

Nuliūdę: sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai. 

TREJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. spalio men. 1 d. 

MARY ŽIBĄS 
Jau suėjo trys metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekome 1985 m. rugsėjo 
26 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyne, spalio 8 d. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus pasimelsti už a.a. Mary sielą. 

Nuliūdusi duktė. 

Mirus Drdei 

A.tA. 
MARIJONUI PŪKELIUI 

reiškiam- nuoširdžiausią užuojautą MARIJAI KUP-
RIENEI ir jos šeimai. 

Dalia Gaškaitė 
Aldona ir Kazimieras Jankauskai 
Genė Maldėnienė 
Pranutė ir Mečislovas Skruodžiai 

A.tA. 
ONAI JUODKIENEI 

mirus, sūnui ADOLFUI-VYTAUTUI JUODKAI, 
dukrai EMILIJAI VALANTTNIENEI, giminėms ir ar
timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Antanas ir Aniceta Januškos 

A. f A. 
MARIJONAS PŪKELIS 

Mirė š.m. rugsėjo 18 d., sulaukęs 94 metų. Buvo kilęs iš 
Prušinskių-Pukeliškių dvaro, Kelmės vai., Raseinių apskri
ties. Pokario metais gyveno Eichsteto-Rebdorfo stovykloj, 
atvykęs Amerikon — Baltimorėje. 

Liūdesy liko žmona Vanda Rudavičiūtė, duktė Danutė 
Laukienė su vyru Eduardu, anūkė Julytė, sesers duktė Ma
rija Kuprienė su šeima. Po iškilmingų gedulo pamaldų buvo 
palaidotas Putname, Nekalto Prasidėjimo vienuolyno kapi
nėse. 

Liūdinti žmona ir duktė su šeima 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Š.m. spalio 2 d. sukanka vieneri metai, kai staiga ir 

netikėtai buvo pašauktas amžinybėn mūsų mylimas, nepa
mirštamas Vyras, Brolis ir Dėdė 

A.tA. 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus atnašaujamos 
š.m. spalio 2 d. 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose šv. Mišiose. 

Liūdinti šeima 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAOOS P R I E M I E S Č I U O S E 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
Tele fonai - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4*348 S. Cal i forn ia A v e n u e 

T e l e f o n a s — 523-O440 

P E T K U S 

MARCįUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St.. ( h icago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50 th A v.. C k e r o 
Telefonas — 803-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTI'VIU DIREKTORIAI 

2424 West 69th S tree t - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
Cicero , I l l ino i s 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sally Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 

1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . 652-5245 
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x J A V Lie tuv ių B e n d r u o 
m e n ė s nau jos t a r y b o s pirmo
ji sesija prasidėjo penktadienį, 
rugsėjo 30 d.. Holiday Inn, 7353 
S. Cicero Ave. Posėdžiai buvo 
nuo penktad ien io pietų iki 
vakaro, jie eina šeštadienį, kada 
yra pirmininko į krašto valdybą 
r inkimai, ir sekmadienį iki 12 
vai. Marijonų koplyčioje, 6336 
So. Kilbourn Ave., bus 12:15 
vai. šv. Mišios visiems sesijos 
dalyviams spalio 2 d. 

x M a r g u č i o k o n c e r t a s 
„Nauji vardai — nauji balsai I" 
rengiamas spalio 2 d., sekmadie
nį, 3 vai. p.p. J aun imo centre. 
P r o g r a m ą a t l i k s J u l i a n n e 
Barnes — sopranas, Algis Valiū
nas — bosas-baritonas ir Ed-
ward Zelnis — tenoras. Akompa
nuos Manigirdas Motekaitis. Bi
lietai Margučio raštinėje ir Gifts 
I n t e rna t i ona l parduotuvėje . 
Sekmadienį bilietų kasa Jau
nimo centre pradės veikti 1 vai. 
p.p. Koncertas prasidės punktu
aliai. Prašoma nesivėluoti. Po 
koncerto bus bendros vaišės 
kavinėje. 

x L ie tuv iškų aud in ių audi
mą šeštadieniais, spalio 1 d., 8 
d., 15 d.. 22 d. ir 29 d Balzeko 
Lietuvių kultūros m >ziejuje de
monstruos Lietuvių Tautodailės 
instituto audėjos. Gera proga vi
suomenei arčiau susipažinti su 
šia liaudies meno šaka. 

x R ū t a S a , ; k l i e n ė Dalyvaus 
jaunųjų dailininkų parodoje, 
kuri vyks „Ateities'" akade
minio savaitgalio metu. Paroda 
at idaroma Atei t ininkų namuo
se Lemonte sekmadienį, spalio 
2 d., sekmadienį, 12 vai. 

x Dėmes io norintiems vykti 
su sport ininkais į Australiją 
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų 
skaičius ribotas. Prašau skubiai 
registruotis pas Amer i can Tra-
vel Se rv ice B u r e a u , 9727 S. 
W e s t e r n Ave. , Ch icago , I L 
60643, tel.: 312-238-9787. 

(ak.) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir ki t iems dokumentams, 
kur ias galima tuojau atsiimti . 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave.. 
C h i c a g o , 111. 6 0 6 4 3 . Te l . 
238-9787. 

rsk) 

x E s t r a d o s sol is tė B i ru tė 
. P e t r i k y t ė 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 Kalėdų š v e n t ė s ir Nauji 
Me ta i L ie tuvo je ! Praleisi te 
šventes ir sutiksite N. Metus su 
giminėmis. Ekskursija išvyksta 
gruodžio 21d.. grįžta sausio 3 d.. 
1989. Prašome skubiai regist
ruotis. Vietų skaičius ribotas. 
A m e r i c a n T rave l Serv ice Bu
r e a u , 9727 S. Wes t e rn Ave. , 
C h i c a g o , I L 6 0 6 4 3 , t e l . 
1-312-238-9787. 

(sk.) 

x A m e r i c a n Trave l Service 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus a tvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skrist i iš New Yorko 
ir Washingtono i Chicagą. Los 
Angeles. Cleveland, ar ki tus 
miestus. Taip pat tur i žmogų 
New Yorke, ku r i s s u t i n k a 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant i ki tus mies
tus. Tą patį pa tarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į A m e r i c a n T r a v e l 
Se rv i ce B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave., C h i c a g o , 111. 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Prof. dr. Vytautas Va rdys 
turėjo konferenciją New Yorke 
ir. grįždamas pro Chicagą, pra
nešė, kad konferencija gerai 
praėjo. Savo namuose Norman, 
Okla., šeštadienį jis turėjo ofi
cialias išleistuves, kaip buvęs 
trejus metus politinio fakulteto 
vadovas. 

x Vytautas Biel iauskas kal
bės apie Lietuvių Bendruomenę 
ir įvykius Lietuvoje „Ateities" 
a k a d e m i n i a m savai tgalyje 
IX.30-X.2. Jo paskaita bus Atei
t in inkų namuose, Lemonte, 
spalio 2 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. 

x Kun . Alfonsas Svar ins
kas , ilgametis kalinys už tikė
jimo laisvę okupuotoje Lietuvo
je, atvykęs į Vokietiją ir apsi
stojęs pas vysk. A. Deksnį ir jo 
bibliotekoje suradęs Chicagoje 
išleistus „Lietuvos bažnyčių" 
knygų tomus, susipažinęs su jų 
turiniu, atsiuntė autoriui malo
nų laišką, kuriame pasidžiaugė, 
kad jo, kun. J . Zdebskio, kun. 
Sig. Tamkevičiaus ir kitų dvasi
ninkų kalinių vardai t inkamu 
būdu atžymėti knygose. Laišką 
baigia žodžiais: „Jūs padarėte 
tikrai didelį ir reikalingą darbą. 
Tegul Dievas atlygina' ' . 

x ALRK Mote rų są jungos 
46 k u o p a šiemet švenčia 35 
metų gyvavimo ir darbo sukak
tį. Lapkričio 12 d. rengiamas 
didelės sukakties paminėjimas. 
11 vai. ryto bus šv. Mišios Ma
rijonų vienuolyno koplyčioje są-
jungiečių intencija ir už miru
sias nares. Po Mišių bus pietūs 
Sharko's West restorane, 6301 
W. 63rd St. Rengimo vadovė yra 
Viktorija Leone. Visos dalyvau
kime. 

x Daugybė la imėj imų jūsų 
laukia Liet. Kronikos Sąjungos 
renginyje spalio 8 d. Jaunimo c. 
salėje. Bus meninė programa, 
vakarienė ir šokiai. Visus mo-
loniai kviečia Liet. Kronikos 
Sąjungos valdyba. Stalus užsisa
kyti iš anksto šiais telefonais: 
925-7215 a r b a 436-6641. 

(sk.) 

x Išnuomojamas 1 mieg. bu
tas Evergreen Parke prie au
tobusų sustojimo. S k a m b . 
448-4551. 

(sk.) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x D i r b a n t i s v y r a s ieško 
kambario su baldais ir virtuve 
arba be virtuvės. Rašyti: J o h n 
Bar ton , 4401 S. Ta lman Ave., 
Chicago, IL 60632. 

(sk.) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais {mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 VVest O r m a k Road - Tel. 

. VI7-7747. 
(sk) 

x Ieškome moters prižiūrėti 
senutę. Skambin t i 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 šeštadienį, 7 v.v. Vietas 
užsakyti skambinant 434-2243. 

(sk.) 

x J o n i š k i e č i ų A n g e l ų Sa r 
gų at la idų šventė prasidės pa
maldomis spalio 2 d., sekmadie
nį, 12 vai. Jėzuitų koplyčioje. Po 
pamaldų^pabendravimo kavutė 
bus Jaunimo centro kavinėje. Ti
kimasi susi laukt i daug joniškie
čių iš k i t ų miestų. 

x B a l f o d i r e k t o r i ų 
s u v a ž i a v i m a s bus lapkričio 5 ir 
6 dienomis Detroito Šv. Antano 
parapijos salėje. Parapijos kle
bonas k u n . Alfonsas Babonas 
yra ak tyvus balfininkas, Detroi
to skyr i aus vicepirmininkas . 
Suvažiavimą globoja Balfo Det
roito d i rek to r i a i ir veiklioji 
skyr iaus valdyba. 

' x C h i c a g o s L ie tuv ių Tau to 
da i l ė s i n s t i t u t a s rengia Anas
tazijos i r An tano Tamošaičių 
knygos „L i thuan ian Sashes" 
supažindinimo ku l tū r inę po
pietę spal io 9 d., sekmadienį, 2 
vai. Balzeko Lietuvių ku l tū ros 
muziejuje. Apie knygą kalbės 
menotyr in inkė Viktorija Mat-
r a n g a i r au to rė Anastazi ja 
Tamoša i t i enė . Parodoje bus 
eksponuotos senovinės lietuvių 
juostos iš A. ir A. Tamšaičių 
r ink in io , Chicagos Lie tuvių 
Tautodailės instituto archyvo ir 
naujai austos juostos. Visuo
menė kvieč iama susipažinti su 
šia re ta knyga ir aplankyti pa
rodą. 

x „ A t e i t i e s a k a d e m i n i a m 
s a v a i t g a l y j e spalio 1-2 d. Chi
cagos J a u n i m o centre ir Ateiti
ninkų namuose bus ypat inga 
proga išgirsti apie įvykius Lie
tuvoje iš įvairių perspektyvų — 
jaunosios kar tos , Vliko, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės , 
Laisvės Lygos atstovų, gyve
nančių išeivijoje. Visuomenė 
kviečiama pasinaudoti šia pro
ga ir a t e i t i pasiklausyt i prele
gentų ir da lyvaut i diskusijose. 

x P a r e m s i t e L i e t u v o s Duk
t e r ų d r - j o s veiklą , atsi lanky
dami į jų ruošiamą R u d e n s po
kylį spal io 22 d., 7 v.v. J a u n . 
centre. Pu ik i vakar ienė , tur t in
ga loterija, kur ia i prašome fan
tų. Bil ietai dr-jos raštinėje 10-2 
vai. Te l . 925-3211. 

Spalio 21 d. 7 v.v. a t idaroma 
J u l i j o s Z d a n i e n ė s s i u v i n ė t ų 
p a v e i k s l ų p a r o d a maž. salėje. 
Rengia Lietuvos Dukterys. 

(sk.) 

x B a l t i c M o n u m e n t s , I nc . , 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminkla i , žemiausios kai
nos, ger iausiomis sąlygomis. 

I (sk.) 

Dainavos meno ansamblis su savo mokytojais rengiasi naujam pastatymui. Iš kairės viduryje 
sėdi: Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė, Darius Polikaitis — muzikos vadovai, akt. Zita Visockienė 
— režisiere ir Irena Smieliauskienė — šokių mokytoja. 

Nuotr. A. Plėnio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

x A k i n i a i s i u n t i m u i į L i e 
tuvą . Kreiptis į V. Karosai tę 

j — Optical Studio, 2620 VVest 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x R e i k i a g e r o au tomobi l io? 
Didžiaus ias va r to tų maš inų 
pas i r inkimas W e s t S u b u r b a n 
A u t o S a l e s , 1100 L a k e , 
Me l rose P a r k e . Tel. 343-7990. 
Į s i t ik inki te — mūsų kainos 
žemos!!! 

(sk.) 

x D ė m e s i o V i d e o a p a r a t ų 
s a v i n i n k a i ! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negal ima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
a tvirkščiai . Nor in t vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „išvers
t i " — pr i t a iky t i . Už labai priei
namą ka iną I H F Productions 
pri taikys jūsų vaizdajuosčių ka
setes g re i t ir t iksl iai , naudoda
mi „state-of-the-art digital" apa
ratus . Kainoraš t į gali te gaut i 
atsilankydami arba parašydami 
žemiau nurodytu adresu, a rba 
s k a m b i n d a m i 312-436-0038. 
Taip pa t čia ga l ima pirkti a rba 
išnuomoti lietuviškų dokumen
tinių filmų. IHF Productions pa-
tenk in t s visus jūsų video parei
ka lav imus . Sav. Pe t ras Berno
tas . I H F P R O D U C T I O N S , 
3015 W. 59 th St . , C h i c a g o , I L 
60629. 

(sk) 

SPALVINGOS „LIETUVIŠKOS 
UŽGAVĖNĖS" SCENOJE 

I pasiteiravimą, kada „daina-
viečiai" repetuoja „Lietuviškas 
užgavėnes", telefonu atsiliepu
si Danguolė Ilginytė, valdybos 
pirmininkės Mėtos Gabalienės 

x J o n i š k i e č i ų L a b d a r y b ė s 
i r k u l t ū r o s klubo po atostogų 
susir inkimas bus antradienį, 
spalio 4 d., 1 vai. po pietų Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman 
Ave. Po susirinkimo bus vaišės. 

x Tau t in ių šokių šventė ek
r a n e — tai programa vakaro
nės, kur i bus penktadienį, spa
lio 7 d., 7 vai . vak. Jaun imo 
centro kavinėje. Kviečiami visi, 
kur ie Taut in ių šokių šventėje 
dalyvavo, prisiminti, kurie ne
turėjo laimės dalyvauti, pama
tyti aš tuntą Tautinių šokių 
šventę, įvykusią šią vasarą 
Hamiltone, Kanadoje. Visus 
kviečia ir visų laukia Jaunimo 
taut in is ansamblis „Grandis". 

x L I E T U V I Ų F O N D A S yra 
įsipareigojęs, sukaupus 5 mili
jonus pagrindinio kapitalo, iš
leisti antrą istorinę knygą — 
narių vardyną. Įnašus ir nuo
t r a u k a s siųsti prašoma L. Fon
do rašt inėn, 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. Nauji na;riai 
ar esamieji nar ia i , padidinę 
savo įnašą 100 dol. auka daly
vaus lapkričio 12 d. bankete 
kaip svečiai. Banketas įvyks 
Martiniąue pokylių salėje. Bus 
gera vakar ienė, meninė pro
grama ir šokiai. 

(sk.) 

x D A I N A V O S ansambl i s 
s ta to l ie tuviškų Užgavėnių 
spektaklį, kur is įvyks spalio 30 
d. 3 v. p.p. Marijos Aukštesnio
sios mokyklos salėje. Talkinin
kauja taut inių šokių ansamblis 
„Grandis", vad. Irenos Smie-
liauskienės. Spektaklio bilietai 
gaunami „Gifts Internat ional" 
Vaznelio parduotuvėje, 2501 W. 
71 st St., tel. 471-1424. 

(sk.) 

x Liet . Mot . F e d . C h i c a g o s 
k l u b o pirmutinis veiklos metų 
susirinkimas įvyks š.m. spalio 
9 d. 12 v. p.p. SEKLYČIOJE. 
Bus pasakojama apie praėjusį 
„Genera l Fed . of Women 's 
Club" suvažiavimą ir aptaria
ma šių metų veikla. 

(sk.) 

x Dėmes io ! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Rea l ty , 5727 W. C e r m a k Rd. , 
Cicero, I L TeL 666-2233. Istai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus V i k t o r a s . V i k t o r a s Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo pa ta rnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. J e i g u mes 
nega l im p a r d u o t i : m e s gal im 
p a t y s n u p i r k t i ! 

(sk.) 

„dešinioji r anka" , paaiškino, 
kad repeticija bus šį vakarą Jau
nimo centre 7:30 vai. Prašė 
užeiti pasižiūrėti. 

Jaunimo centro mažojoje salė
je radau „Lietuviškų Užgavė
nių" skripto autorę rašytoją 
Danutę Brazytę-Bindokienę, re
žisierę Zitą Kevelaitytę-Visoc-
kienę ir grupę ar t is tų — vaidin
tojų. Užkalbinta rašyt. Bindo-
kienė, pagal skriptą čia stebin
t i repeticijos eigą, sakė su ar
t istų grupe š iandien repetuo
jame pirmą kartą. Pasidžiaugė 
gerai pasisekusiu vaidinimu 
„Lietuviškos vestuvės" (taip pat 
skripto autorė), gerai praeis ir 
šis dviveiksmis vaidinimas, o po 
to bandysime ką nors didesnio. 
Sakė, scenon įjungtas jaunimas, 
kuris noriai dalyvauja, pagerė
j a lietuvių kalbos mokėjimas ir 
t a pačia proga įsijungia i r į lie
tuvišką organizacinę veiklą. 

Režisierė aktorė Zita Kevelai-
tytė-Visockienė, „Dainavos" 
valdybos pakviesta, mielai atėjo 
į pagalbą. L i e t u v i š k ų Už
gavėnių spektaklyje dainavie-
čiai spalvingai pasirodys choro 
dainomis, tautiniais šokiais bei 
puikiu vaidinimu padarys gražų 
įnašą į mūsų lietuvišką veiklą 
išeivijoje. Akt. Visockienė iš 
savo darbo pat i r t ies vaidinto
jų grupei kažką aiškino, žodžiu 
bei pavyzdžiais cementavo spek
taklio branduolį. 

Viliojamas melodingų choro 
dainų, užlipau ir į Jaunimo 
centro didžiąją klasę ant ram 
aukšte. Čiagi šio spektaklio 
muzikos vadovai: akompaniato-

rė Rasa Šoliūnaitė-Poskočimie
nė pasodinta prie pianino, o Da
rius Polikaitis klasės gale diri
guoja keletai dešimtų susėdusių 
„Dainavos" choristų. Darius Po
likaitis, dar jaunas, bet gabus 
muzikas , neabejo t ina i t u r i 
gražią ateitį . Rasa j au seniau 
prasiveržusi iš parapinių ribų 
muzikos, tautinių šokių bei 
vaidybos veikloje. O „Dainavos" 
ansamblis /gimęs 1945 m. Ha-
nau stovykloje Vokietijoje, tebe
garsina lietuviško meno puose
lėjimą ta rp savų bei svetimųjų. 
Naujos ir senoviškos dainos re
peticijoje nukėlė į senovės užga
vėnes arba kaimo talkos užbaig-
tuves. „Grandies" ansamblio, 

. vadovaujamo Irenos Smieliaus-
kienės, repeticijos vyksta k i tu 
laiku. 

„Dainavos" ansamblio valdy
ba rugsėjo 7 d. LB būstinėje bu
vo sukvietusi meninius vado
vus, spaudos-radijo bendradar
bius ir k i tus . Valdybos pirm. 
Mėta Gabalienė supažindino su 
dalyvaujančiais . Papasakojo 
„Dainavos" ansamblio rūpes
čius bei džiaugsmus. Dr. L. 
K r i a u č e l i ū n a s „ D a i n a v o s " 
globėjas, savo ir žmonos Irenos 
vardu pasveikino vadovus, in
formaciją ir svečius. Pasidžiau
gė „dainaviečių" sugrįžimu į 
mūsų taut inių papročių puose
lėjimą. „Dainavos" ansamblio 
išlaidoms sumažinti čia įteikė 
1000 dol. čekį. Dr. Kriaučieliū-
nas yra didelis liaudies tautinių 
papročių mylėtojas ir rėmėjas. 
Visi buvo pavaišinti puikia va
kariene. 

IŠ ARTI IR T0U 
J. A. VALSTYBĖSE 

— P o e t a s P r a n a s Lember -
t a s , „Tau, sesute" ir kitų dainų 
autorius, rugsėjo 17 d. buvo 
šeimos ir d raugų prisimintas 
gražioje k ū r y b o s popietėje, 
vykusioje San ta Minica, Cal. 
Neseniai iš ok. Lietuvos su vy
ru A n t a n u atvykusi ir Los An
geles apsigyvenusi smuikininkė 
Danutė Griškevičienė subtiliai 
atliko smuiku keletą Lemberto 
dainų. 

— Šv. K a z i m i e r o pa rap i jos 
m o k y k l o j e Los Angeles, Cal., 
rugsėjo 17 d. prasidėjo šeštadie
ninė l i tuanis t inė mokykla, ku
rioje veikia 10 klasių, baigu
siems 10 skyrių kursai , silpnai 
mokan t i ems lietuvių kalbos 
dėstymas. Spalio 16 d. bus didy
sis parapijos balius, kuriame 
meninę programą atliks vyrų 
kvar te tas ir pianistė Raimonda 
Apeikytė, j am akompanuodama 
ir paskambindama savo kompo
zicijų. 

— P r i e Šv. Kazimiero para
pijos Los Angeles veikia Šv. 
Vardo draugi ja . Kas antrą 
mėnesio sekmadienį draugijos 
vyrai tu r i savo pamaldas, o po 
to salėje pusryčius ir trumpą su
sirinkimą. Šiuo metu Šv. Var
do draugijai pirmininkauja Ju
lius Kiškis . 

— A.a . J a n i n a Shepe t ienė , 
74 metų amžiaus , po ilgos ligos 
mirė Los Angeles rugpjūčio 29 
d. Velionė buvo baigusi univer
sitetą, pr ik lausė „Filiae Samo-
gi t iae" korporacijai. Palaidota 
Forest Lawn kapinėse. Nuliūdi
me liko vyras Stasys, dukros 
Irena ir Kr i s t ina su šeimomis. 

KANADOJE 

Dainavos ansamblio valdyba. Priekyje — R. Likanderytė; pirmoj eilėj sėdi: 
D. Ilginytė ir pirm. M. Gabalienė; stovi: J. Vieraitis, N. Rubienė, S. 
Daulienė ir Č. Geležiūnas. 

Nuotr A. Plėnio 

— T o r o n t o P r a n c i š k o n a i 
gavo žinią, kad Izraelyje, kur 
gyveno i r d i rbo , 81 metų 
sulaukęs, mirė brolis Jeronimas 
Pe t rauskas , OFM. Jis palaikė 
ryš ius su laisvojo pasaulio 
lietuviais ir skaitydavo lietuviš
ką spaudą. 

„Dainaviečia i" jau daugiau 
kaip me tus repetuoja šį tautinį 
spektaklį . Paremkime „daina
viečių" ir ki tų ten dirbančių pa
stangas išlaikyti liaudies tauti
nius papročius. Suteikime jiems 
atpildą, pripildydami Marijos 
auditoriją. 

„Dainavos" valdyba: Mėta 
Gabalienė — pirmininkė, Dan
guolė Ilginytė, Juozas Vieraitis, 
Nijolė Rūbienė, Salomėja Dau
lienė, Ri ta Likanderytė ir Čes
lovas Geležiūnas. Be to, tekste 
nepaminėta spektaklio tarnyba: 
dail. J. Daugvila, dail. Ada 
Sutkuvienė , Č. Rukuiža. 

J u o z a s Šlajus 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vyten is Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

TeL 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

! ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

TeL 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 


