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Estija — Sovietų
Sąjungos Meka

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

Žinios iš parapijų
Gargždai. (Klaipėdos raj.).
1987 m. birželio 9 d. 18 vai. į
Gargždų bažnyčią, kurioje vie
tos vikaras kun. Antanas Šeške
vičius egzaminavo apie 40 pir
majai šv. Komunijai besiruo
šiančių vaikų, įsibrovė miesto
vykdomojo komiteto sekretorė
Surplienė.
Čia pat buvo pasirašytas
aktas, po kuriuo kun. A. Šeš
kevičius pasirašyti atsisakė.
Po keletos dienų kun. A.
Šeškevičius paštu gavo sekančio
turinio raštą: „Administracinės
bylos Nr. 23-65 nutarimu 1987
m. birželio mėn. 10 d. Gargždai.
Administracinė komisija prie
Klaipėdos rajono Gargždų
miesto Liaudies deputatų
tarybos vykdomojo komiteto.
Pirmininkė M. Jurevičiūtė,
sekretorė J. Surplienė, nariai: Z.
Lukas, J. Miliauskienė, M.
Vaišnorienė.
Išnagrinėjus atvirame posė

dyje administacinę bylą Nr.
23-65, nustatė, kad Šeškevičius
Antanas , Kazio, gyvenamoji
v i e t a Gargždai, Tilto 1,
darbovietė — Gargždų bažnyčia,
1987 m. birželio 9 d. bažnyčioje
grupe vaikų mokė katekizmą,
t u o būdu pažeidė Liet. TSR ad
ministracinės teisės pažeidimų
kodekso 214 st.
Vadovaudamasi Administra
cinių baudų skyrimo ir iš
ieškojimo nuostatais, komisija
nutaria: skirti Šeškevičiui An
tanui, Kazio, administracinę
nuobaudą įspėti". Seka visų pa
rašai ir antspaudas.
Kunigui A. Šeškevičiui nesi
liovus egzaminuoti vaikus, 1987
m. birželio 24 d. 18 vai. į
bažnyčią įsibrovė nepažįstamas
vyriškis
bei
mokytojos
Poleikienė ir Dapkevičienė ir
įteikė pakartotiną įspėjimą.
Kun. A. Šeškevičius ir šį kartą
po įspėjimu nepasirašė.

Viešas Lietuvos KGB
pasisakymas
Vilnius. — Lietuvos KGB vir užmiršti, kad atsirado nai
šininkas Eduardas Eismuntas, vuolių, kurie patikėjo, jog iš
kalbėdamas su Lietuvos Persi tikro po savaitės, mėnesio ar ne
tvarkymo sąjūdžio atstovais, pa vėliau kaip po pusmečio ateis
sakė, jog „daug buvo diskutuo a m e r i k o n a i , ir mes, girdi,
jama dėl Baudžiamojo kodekso būsime „laisvi".
Jis čia sako, jog ginkluotas
68 straipsnio tikslingumo.
pogrindis
buvo likviduotas apie
Dabar, sakė, peržiūrimi
baudžiamųjų įstatymų pagrin 1952 metus. Latvijoje ir Estijoje
dai, b u s n u m a t y t a nauja t a s p a s i p r i e š i n i m a s b u v ę s
valstybinių nusikaltimų kodi- silpnesnis, ir baigėsi anksčiau,
fikacija. Tai reiškia, kad vals todėl ir deportacijų buvę ma
tybė ir toliau gins savo egzis žiau.
tavimą, neleis pažeidinėti jo
pagrindų".
Ar tikrai partija?
Jis partijos organe rugsėjo 16
d. „Tiesoje" pasako, jog „Keista,
KGB valdovas aiškiai pasako,
bet kai kurie Sąjūdžio dalyviai kad „dar daug kur į sąjūdžius
yra emocionaliai įsitikinę ir žiūrima su didoka nepasitikė
kitus bando įtikinti neva jimo doze". Jam nepatinka,
Tarybų valdžia kalta dėl klasių kad yra žmonių, kurie Sąjū
kovos pokario metais. Doku džiui priskiria Lietuvos gyve
mentais įrodyta, k a d , t i k nimo permainas. „Kažkodėl lyg
atkūrus Tarybų valdžią Lietu ir užmirštama, kad persitvar
voje buržuaziniai vadeivos su kymas visoje šalyje pradėtas
Vokietijos specialiųjų tarnybų Komunistų partijos iniciatyva.
pagalba pradėjo telkti naciona Šiam revoliuciniam procesui
listinį pogrindį, aktyviai jį nau partija ir vadovauja". Jis sako,
dojo diversijų ir šnipinėjimo kad dauguma iniciatyvinės gru
tikslams". Jis toliau aiškina, pės narių yra komunistai,
kad „buvę LAF-o, LLA nariai, pasiryžę nesigailėti pastangų,
vadinamųjų savisaugos lietu kad padėtų partijai įgyvendinti
viškųjų batalionų personalas, p e r s i t v a r k y m o v i s u o m e n ė s
okupacijos metais žudė tarybinį atsinaujinimo kursą, bet nieko
aktyvą Lietuvoje, partizanus jis neužsimena, kad demokra
Baltarusijoje ir degino jos tinėje visuomenėje turi būti
kaimus. Šie žmonės sudarė daugiau partijų, kurios no
banditinio pogrindžio branduolį. minuoja kandidatus į savo vy
Būtent, tokio pogrindžio, o ne riausybę ir iš jų renka parei
partizaninio, kaip kad kas nori gūnus. Sovietinėje sistemoje
jį pavaizduoti dabar".
b ū n a tik viena partija ir tik jos
kandidatai tegali būti išrinkti.
Pogrindis likviduotas
A r tai demokratija?
1952 m.
„Už kokią Lietuvą kovoja
Sąjūdis?
Kokiu keliu jis pasi
Pokario metais buvo skel
biama amnestija, b e t ja ryžęs žengti?" KGB gaunanti
pasinaudojo nedaug asmenų. Jis laiškų tuo klausimu. Jis sako,
sako, kad pogrindyje buvo tie, k a d pradėta naudoti naciona
kurių rankos buvo suteptos linė simbolika kai kieno mintis
krauju. „Ar šiandien turime sumaišė. Jis mano, kad naciona
užmiršti, kokį vaidmenį čia su linė heraldika gali gražiai derin
vaidino ir reakcinė emigracija? tis su valstybine, kurios dabar
Vadinamasis Lietuvos išlais Sąjūdžio renginiuose nesimato,
vinimo komitetas ir panašios pareiškia savo nepasitenkinimą
užsienyje susikūrusios organi Eismuntas. Jis nepatenkintas,
zacijos visokeriopai palaikė kad vadovaujančioje Sąjūdžio
antitarybinį pogrindį, apgau grupėje kurioje yra 36 nariai,
lingais pažadais nuodijo eterį, t ė r a vienas rusas ir vienas
kurstė nepasitikėjimą Tarybų žydas. Pagal jį, turėtų būti
valdžia. Ar šiandien galima daugiau kitų tautybių žmonių.

Estai išrinko savo parlamentą

Praėjusią savaitę Chicagoje lenkų organizacijų pakviestas, prez. R. Reaganas atvyko j Wozniako
Casino patalpas ir čia pasakė kalbą, primindamas, jog respublikonai ..stipriai pasisako už šio
krašto vertybes, kurios nėra liberalinės ir ragino ir demokratus rinkimuose balsuoti už George
Bushą. Toliau matyti ir Illinois gubernatorius J . Thompsonas bei lenkų veikėjai.

Klaipėdos pilis pavojuje
Klaipėda. — Čia veikianti
Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio rėmimo grupė savo biule
tenio „Persitvarkymo naujie
n o s " pirmame
numeryje
skaitytojų dėmesį atkreipia į
apverktiną Klaipėdos pilies ir
jos teritorijos padėtį. 1252
metais pastatyta Klaipėdos pilis
ir pilies teritorija priklauso Ban
domajai laivų remonto įmonei,
k u r i čia neteisėtai įkūrė
lentpjūvę ir sandėlius, o uni
kalius 17-18 amžių požeminius
fortifikacinius įrengimus nau
doja civilinei gynybai.
Pagal 1987 m. Leningrade
paruoštą įmonės rekonstrukci
jos projektą, čia yra numatoma
statyti dvigubai didesnę gamyk
lą. Tai, rašo Klaipėdos „Persit
varkymo naujienos", yra naujas
stambus pramoninis objektas
senamiesčio šerdyje. Mes reika
laujame Bandomąją laivų re
monto įmonę iškeldinti iš
Klaipėdos tvirtovės teritorijos.

išsikovoti tik penktadalį pilies
teritoijos, kurioje yra pradėti
Didžiojo bokšto ir princo
Fridrycho bastiono restauravimo
darbai.
Kita Klaipėdos pilies dalis yra
visiško išnykimo pavojuje dėl
apstatymo naujais pastatais, o
gynybinio kanalo liekanos yra
užpiltos. Uostamiesčio istorija ir
prieš daugiau kaip 700 metų
pastatyta pilis yra neatski
riamos, rašo klaipėdiečiai.
Atstatyta pilis — mūsų miesto
pradžia — turi tarnauti visų
klaipėdiečių kultūriniam ir
rekreaciniam reikalui.

Talinas. — Gauta papildomų
žinių iš Estijos. Prancūzų
agentūra, o taip pat ir New
York Times korespondentas Bill
Keller praneša, jog praėjusį sek
madienį, spalio 2 d., Taline
įvyko t a r s i nepriklausomo
sąjūdžio
už politinę i r
ekonominę autonomiją krikš
tynos. Estija tapo Sovietų
Sąjungos demokratų Meka.
Kaimyninių Latvijos ir Lietuvos
respublikų persitvarkymo sąjū
džių vadai, o taip pat ir toli
mesniųjų Armėnijos, Gudijos,
Ukrainos, Moldavijos ir Kazakst a n o respublikų p a n a š i ų
sąjūdžių atstovai, įskaitant ir
Rusijos Maskvos, Leningrado ir
Kuibyševo miestų sąjūdžių
atstovus, dalyvavo Kultūros
rūmuose ir stipriai plojo 3,000
Estijos Liaudies Fronto dele
gatų, kurie formaliai pradėjo
savo platformos kompaniją.

TRUMPAI
IŠ VISUR

— Belgrade Jugoslavijos Politbiuras turi daug sunkumų su
krašte esančiomis tautybėmis,
kurios reikalauja daugiau
teisių, ypač vyksta daug nesu
sipratimų su serbais ir albanais.
Protestuodami prieš Politbiurio
vedamą politiką, du paties to
Politbiuro nariai pasitraukė.
Nebuvo iki šiol žinoma, kad
kada nors būtų savo noru
pasitraukę komunistų nariai iš
visagalinčio Politbiuro.
— Indijos šiaurvakarinėje
dalyje gyventojai kenčia nuo
pasikartojančių potvynių.
— Afganistano laisvės ko
votojai iššovė daugiau kaip 20
raketų į sostinę Kabulą, kurios
Mirė
užmušė 35 žmones ir daugiau
Jadvyga Tūbelienė kaip 163 asmenis sužeidė,
Matulaičio namuose Put- praneša „Tasso" agentūra.
— Washingtone Atstovų
name, Conn., spalio 4 d. mirė
rūmai
priėmė 388 balsais prieš
buvusio nepriklausomos Lie
tuvos ministerio pirmininko a.a. 16 sankcijų įstatymą prieš
kuris
panaudojo
Juozo Tūbelio našlė a.a. Jadvy Iraką,
nuodingas
dujas
prieš
kurdus,
ga Tūbelienė. Pašarvota Gilmor
Išnykimo pavojus
laidojimo įstaigoje Putname. gyvenančius Irako kaimuose.
Tuo įstatymu bus draudžiama
Klaipėdos visuomenė jau 20 Laidojama po gedulingų pamal
Irakui parduoti ginklus, techni
metų reikalauja pilį atiduoti dų Nekalto Prasidėjimo seselių
nius įrengimus ir chemikalus,
miestui,
tačiau
pavyko koplyčioje ketvirtadienį, spalio
kurie reikalingi cheminių gink
6 d., seselių kapinėse.
Velionė Jadvyga Chodakaus- lų pagaminimui.
— Vak. Berlyne pasibaigė pa
kaitė Tūbelienė buvo gimusi
Lietuvos laisvės kovotojai
saulio
finansininkų konferenci
1892 m. gruodžio 28 d. GavėKGB viršininkas E. Eismun nonyse, Pašvitinio vis., Pa ja. Jų metu vokiečių policija su
tas galop pareiškia, kad jam ne nevėžio apskr. Buvo didelė vi ėmė 226 žmones, kurie pro
suprantama, kodėl Sąjūdžio suomenininke Petrapilyje ir testavo prieš pasaulinio banko
dalyviai palaiko ryšį su paskiau Lietuvoje. Rašė to meto pasitarimus, kurie čia tęsėsi
„Amerikos balso" lietuviškųjų laikraščiuose. 1917 m. per visą savaitę.l0.000 policininkų
laidų redakciją. „Kas tai — Švediją grįžo į Lietuvą ir čia dir saugojo miestą.
— Washingtone generolas
politinė trumparegystė a r toli bo visur kur to meto Lietuvos
James
Abrahamson, kuris buvo
siekianti akcija?", klausia jis. Jį valstybei buvo reikalinga, ypač
taip pat stebina glaudus bendra redaguodama raštus {vairiomis vienintelis prezidento Reagano
darbiavimas su „Lietuvos Lais kalbomis. Iš Lietuvos pasi paskirtas direktorius tvarkyti
vės l y g a " ir kitomis an traukė 1940 m. atėjus bolše strateginio apsigynimo pro
titarybinės pakraipos grupėmis. vikams. Atvykusi į JAV nuo gramai Pentagone, pasitraukė
A. Terleckas, N. Sadūnaitė, V. 1940 m. profesoriavo Washing- iš minėtų direktoriaus pareigų.
Bogušis, A. Grigas ir kiti reika tone iki pensijos. Sveikatai su Jis sako, kad naujasis preziden
lauja atkurti Lietuvą su 1939 silpnėjus išėjo į Matulaičio tas galės pasirinkti kitą ir sau
metų politine santvarka. Ir jis namus Putname. Liko nuliū tinkamą asmenį taip labai svar
primena, kad aiškinti jų kėslų dime duktė su vyru Floridoje. biom pareigom.
— Airijoje lankosi Britanijos
nėra reikalo. „Jeigu tie as
— Miami mieste specialus ministerė pirmininke Margaret
menys viešai pareikš, kad jie už
Tarybų valdžią, už socializmą, Senato prokuroras Jack Blum Thatcher, kuri šia proga pasakė,
aš taip pat viešai pasiryžęs at apkaltino 13 asmenų Amerikos jog jos didžiausias troškimas
siimti savo žodžius", kalbėjo Neutralumo akto sulaužymu, yra, kad čia pasibaigtų teroriz
„Tiesos korespondentui Barysui kai jie padėjo Nikaragvos laisvės mas.
— C a m b o d i j o s princas
šis saugumo pareigūnas, neno kovotojams contrams savo
Norodom
Sihanouk šį mėnesį
rįs nepriklausomos Lietuvos. Jis parama, nes tai reiškia, kad jie
tebevadovauja saugumo komite norėjo nuversti kairiųjų sandi- atvyks j VVashingtoną pasitari
tui, kurio veikla yra žvalgybinė nistų vyriausybę, o tai yra drau mams su prez. Reaganu ir Vals
tybės sekr. G. Shultzu.
džiama įstatymais.
ir kontražvalgybinė.

asmenų parlamentą ir septynių
asmenų valdančią tarybą
vadovauti rinkimams, kad vi
same krašte būtų išrinkti
palankūs asmenys, kurie įvestų
teisinius pakeitimus. Komunis
tų partija su Maskvos palaimi
nimu pritaria šiems įvykiams.
Tuo būdu Estija tampa eko
nominiu ir politiniu modeliu bei
unikumu visoje Sovietų Sąjun
gos sistemoje.
Estijos Komunistų vadas
Vaino Valas abi dienas daly
vavo Fronto kongreso darbuose
ir šeštadienį viešai pritarė jo
programai. Frontas iš savo pu
sės priėmė komunistų narius į
savo eiles. Iš septynių Fronto
išrinktų vadų keturi priklauso
Komunistų partijai.
Pašalinti iš partijos

Užsienio žurnalistai Maskvo
je pabrėžia, kad kitų respublikų
Komunistų partijos vadai nėra
Veidu į vakarus
palankiai nusistatę už nepri
Šį savaitgalį panašus suva klausomą politinę veiklą.
žiavimas turi įvykti Latvijoje, o Maskvos Liaudies sąjūdžio
Lietuvoje — šio mėnsio gale. atstovas Eugenijus Dergunovas,
K l a u s i m a s keliamas, a r dalyvavęs Taline, pasakė, jog
panašūs eksperimentai galės Minske, Kuibyševe, Ukrainoje
vykti ir kitose Sovietų Sąjungos demokratų veikėjai buvo
provincijose. Kas vyksta Estijo pašalinti iš partijos.
Gorbačiovas, kuris k a r t u
je, tarsi kaip nepriklausomos
politikos laboratorijoje, kurią gyveno su Estijos Komunistų
toleruoja Komunistų partija, vadu, studijuodamas teisę ir
y r a tautinis pasireiškimas, kurie kartu dirbo komjaunime,
kokio vis tik dar nėra kitose 14 praėjusį trečiadienį turėjo su juo
respublikų, pastebi užsienio pasitarimą ir, kaip atrodo,
sutiko „šypsodamais su estų
žurnalistai.
Estija turi apie 1.5 mil. gyven įvykiais". Bet apie tai nėra
tojų. Kaip ir Lietuva ir Latvija rašoma sovietų spaudoje, rašo
buvo 1940 metais jėga okupuota New York Times reporteris.
Sovietų Sąjungos po to, kai „Pravda" praėjusią savaitę
gyveno laisvą gyvenimą ir turė pirmą kartą parašė trumpai,
jo savo parlamentą ir tris primindama Estijai, kad nebūtų
politines partijas ir į Vakarus nukrypta nuo socialistinio kelio.
orientuotą ekonomiją ir kultū
rinį veikimą, pastebi minėti
Lietuvoje
korespondentai. Estai visada
Maskvos korespondentas,
turėjo daugiau bendro su rašydamas apie Lietuvos Persi
Suomija ir Švedija, negu su so tvarkymo sąjūdį, jau kelintą
vietais. Estai ir dabar gali kartą, šį kartą primena, kad
žiūrėti suomių televizijos pro Lietuvoje tendencijos y r a
gramas. Švedijoje gyvena daug kitokios, daugiau antikomu
estų.
nistinės. Vietinė spauda labiau
100 asmenų parlamentas
Sekmadienį paskelbta platfor
ma sukuria Estijoje nuosavą
politinę sistemą ir laisvą eko
nomiją. Maskvai bus mokami
mokesčiai už gynybą. Estijos
Liaudies Fronto skyriai veikia
jų fabrikuose, miestuose ir švie
timo įstaigose visame krašte.
Fronto sąjūdis išrinko 100

Pakeistas Rusijos
vadas

ignoruojanti Persitvarkymo
sąjūdį arba jį puolanti. Tai liudi
ja ir mūsų paskelbtos pasikal
bėjimo ištraukos su Lietuvos
KGB viršininku E i s m u n t u
šiame puslapyje.
Gudijoje neleidžiama pardavi
nėti estų laikraščio, praneša
Reuterio a g e n t ū r a . K i t a s
įdomus faktorius yra tai, jog
sudaromas panašus judėjimas ir
ryšiai su kitomis tautybėmis už
Pabaltijo tautų sienų. „Estija
pageidauja išsivadavimo iš
Maskvos dominavimo ir t a i
mums yra suprantama", sako
Dergunovas iš Maskvos fronto
sąjūdžio. „Bet mes jaučiame,
kad mes galime eiti toliau
kartu".

Maskva. — Gorbačiovo tiesio
giniu įsakymu buvo pakeistas
didžiausios Sovietų Sąjungos
respublikos vyriausias vadas.
Rusijos respublikos partijos
vado pakeitimas, kaip atrodo,
taip pat sustiprino Gorbačiovo
kontrolę
perorganizuojant
KALENDORIUS
sovietų vadovybę ir suimant
valdžią į savo rankas. Rusijos
Spalio 6 d.: Brunonas, Fiderespublikos vadovaujančių vadų
lija, Budvydas, Guoda, Renatas,
pakeitimas veda ir į kitų
respublikų asmenų pakeitimus. Vyte nė.
Spalio 7 d.: Augustas, Jus
Rusijos respublikos premjeru
dabar yra Aleksandras Vlaso- tina, Butrimas, Laurencija,
vas, iki Šiol buvęs Vidaus Eivina.
reikalų
ministeriu, kurį
ORAS CHICAGOJE
Gorbačiovas jau tris kartus
paaukštino pareigose. Rusijos
Saulė teka 6:51, leidžiasi 6:26.
partijos vadas tradiciniai yra ir
Temperatūra dieną 551., nak
Sovietų min. pirmininkas.
tį 33 1.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. spalio min. 6 d.

DRAUGAS
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS-161000)

piečiai n e s u p r a n t a , kodėl
planuojama sunaikinti jų religi
nius ir tautinius židinius šioje
laisvės šalyje, kada jie patys
Detroito televizijoje ir spau išsilaiko ir dar vienas kitas
doje buvo paskelbtas Detroito doleris tenka kurijai.
arkivyskupijos planas uždaryti
46 bažnyčias, jų tarpe dvi PARAPIJOS GEGUŽINĖ
lietuvių Šv. Antano ir Šv. Petro.
Šv. Antano parapija spalio 30
Uždaro tas, kurios turi mažiau
d.,
tuojau po pamaldų, rengia
negu 500 parapijos šeimų ir per
gegužinę
po stogu, parapijos pa
m e t u s nesurenka 100,000
talpose.
Jos
rengimu rūpinasi
dolerių. Detroito lietuviai
netektų abiejų savo bažnyčių. a u k ų rinkimo k o m i t e t a s .
Parapiečiai prašomi paremti
Liktų vienintelė lietuviška renginį prisidedant darbu, auka
parapija Detroito priemiestyje ar daiktinėmis dovanomis
— Southfielde, kurią pasiekti laimėjimų stalui.
kai kuriems vyresnio amžiaus
parapiečiams būtų neįmanoma.
BALFO VAJUS
Lietuviai skaudžiai išgyvena
savo
parapijų
bažnyčių
BALFo aukų vajus, prasidėjęs
uždarymą, juo labiau, kad mi spalio 2 dieną, jau susilaukė
nėtos parapijos finansiniai gerai gražaus tautiečių atsiliepimo.
išsilaiko ir išpildo arkivyskupi Vajus vyks per visą spalio
jos rinkliavų kvotas. Minėtą mėnesį. Aukas galima įteikti
planą vykdant, būtų sunaikin rinkėjams prie visų trijų lie
ti lietuvių religiniai ir tuviškų bažnyčių, arba pasiųsti
kultūriniai centrai. Netektume iždininkui Valdui Staškui.
spaudos kiosko, vietos susi
būrimams, minėjimams, paskai MAIRONIO MINĖJIMAS
toms, gero choro ir religinio ap
tarnavimo savo gimtąja kalba.
Detroito Kultūros klubas,
Tai smūgis, ne tik mūsų para vadovaujamas Stefanijos Kaupiečiams, bet ir Lietuvos kata nelienės, spalio 23 d. Šv. Antano
likams, kuriems ateistai gali parapijos patalpose, tuojau po
pasakyti, ko jūs triukšmą pamaldų, rengia Maironio
keliate dėl bažnyčių uždarymo, minėjimą. Paskaitą skaitys
kai pats Detroito kardinolas rašytojas Balys Gražulis.
uždaro 46 bažnyčias!
Šv. Antano parapiečiai, spalio
BALFO DIREKTORIŲ
2-rą dieną po pamaldų buvo
SUVAŽIAVIMAS
susirinkę į parapijos kavinę ap
DETROITE
t a r t i k a i p išgelbėti savo
bažnyčią nuo uždarymo. Parapi
Šiais
metais
BALFo
jos tarybos pirmininkė Birutė direktorių suvažiavimas įvyks
Barauskienė
painformavo lapkričio 5-tą dieną. Pasirinktas
parapiečius apie susidariusią senas Detroito lietuvių religinis
padėtį. Prašė talkos ir maldų. ir tautinis židinys — Šv. Antano
Parapijos klebonas kun. Alfon parapija, kurią su senosios kar
sas Babonas jos informacijas tos imigrantais organizavo ir
papildė ir papasakojo apie bažnyčią statė kunigas Ignas
daromus žygius. Diskusijų metu Boreišis, kuris praėjusiais me
pateikė savo sugestijas ar tais būtų šventęs 100-tąjį gimta
pasiūlymus Robert Boris, Stasys dienį. Jis buvo ir didysis Balfo
Simoliūnas, Stasys Garliaukas, talkininkas. Lapkričio 5-tą
J o n a s Markus, Marijonas dieną prasidės Balfo direktorių
Šnapštys, Stefanija Kaunelienė, posėdžiai. Gi tą pačią dieną 6-tą
V y t a u t a s Čižauskas, Algis vai. vakaro parapijos salėje bus
Zaparackas, Saulius Simoliūnas iškilminga vakarienė. Vietų
ir Kazys Sragauskas. Sudaryta skaičius ribotas, todėl dabar
8 asmenų komisija pagelbėti prašoma iš anksto registruotis
klebonui ir parapijos tarybos pas Vladą Staškų arba Rožę Rap i r m i n i n k e i lietuviškosios žauskienę. Tik užsiregistravu
parapijos ir bažnyčios gelbėjimo sieji galės dalyvauti vakarie
darbe. Algirdas Vaitiekaitis ir nėje.
Genovaitė Bulotienė rinko
Stasys Garliauskas
parašus po peticija arkivys
kupui kardinolui Edmund
Szoka. Vertas dėmesio Algio
TAUTYBIŲ MUGĖ
Zaparacko siūlymas organiza
Tradicinė Tautybių mugė,
cijų pirmininkams rašyti laiš
kasmet
ruošiama Detroito Tarp
kus arkivyskupui ir tuo paremti
parapiečių kovą už savo tautinio instituto, aktyviai da
bažnyčią. „Detroit Free Press" lyvaujant Detroito tautybėms,
dienraštis, specialioje laidoje, šiemet bus spalio 21-23 dieno
atspausdino uždaromų bažnyčių mis imtinai, Southfield Civic
nuotraukas ir aprašymus; Šv. C e n t r e , 26000 Evergreen,
Antano (lietuvių) įsteigta 1920 Southfield. Prie pastato didžiu
m. 3565 West Vernor, 1986-87 lė automobiliams pasistatyti
m. turėjo 130 šeimų, du krikš aikštė.
Lietuvių Kultūros klubas ir
tus, 15 mirimų ir aptarnauja lie
šiemet
turės turtingą tautodai
tuvius imigrantus lietuvių kal
ba. Sv. Petro (lietuvių) bažnyčia lės dirbinių, lietuviškų lipinuįsteigta 1921 m. 8300 Long- kų, knygų, plokštelių ir įvairių
worth, 1986-87 m. turėjo 156 ženkliukų skyrių. Bus išstatyti
šeimas, vieną krikštą, šešias detroitiečių Antaninos Jonyniemirtis ir aptarnauja lietuvių, nės ir Stasės Šimoliūnienės įdo
italų ir meksikiečių šeimas. Dar mūs šiaudelių paveikslai, šiau
pridėjo klebono kun. Kazimiero dinukai, lietuviški margučiai.
B u t k a u s pareiškimą, kad Netrūks įvairių gintaro dirbi
žmonės jaučiasi blogai, nes lie nių: karolių, apyrankių, sagių ir
tuviai išgyveno Rusijos caro ir kt.
Lietuvių skyrius visad būna
komunistų, o dabar reikia
puošnus
ir patrauklus, dažnas
išgyventi savo arkivyskupo
lankytojas
klausia, ar turime ką
pastangomis mūsų bažnyčių
uždarymą. Spalio 2 d. Šv. Petro pardavimui, nes galvoja, kad čia
parapijos salėje vyko parapijos tik paroda.
Šios mugės yra puiki proga
renginys jos išsilaikymui rem
lietuviams
pasigarsinti, primin
ti, k u r su klebonu k u n .
ti
kitataučiams,
kad mes gyvi,
Kazimieru Butkum pokalbį
turėjo „Michigan Catholic" kūrybingi ir energingi. Proga iš
diecezijos savaitraščio korespon dalinti tūkstančius informaci
dentas. Minėtų parapijų para nių lapelių, pademonstruoti mū-
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AR UŽDARYS
LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ
BAŽNYČIAS

Pašto išlaidas nąažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
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Savaitinis (Šešt. pried)

Lietuvos Vyčių Visuotinio suvažiavimo metu dalis atstovų apsilankė Lietuvos pasiuntinybėje
Washingtone. Iš k. pirmoje eilėje — Bernice Skyrius, Estelle Rogers, Pranė Petkus, neatpažinta,
charge d'affaires Stasys Lozoraitis, Ona Chellan ir Sabina Henson. Antroje eilėje — Robertas
Novak, p. Clovis, Pranas Petrauskas, Florence Zalaskas, p. Vaitkus, neatpažinta, dr. Jokūbas
Stukas, svečias iš Lietuvos, Viktoras Mathieu, svečias iš Lietuvos ir Jonas Adomėnas.
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LIETUVOS VYČIU
CHORO ŽINIOS
Nauja choro valdyba
Rugsėjo 14 d. laike repeticijos
„Gintaro" svetainėje, Nomina
cijos komisijos pirm. Stepui
Rudokui pasiūlius, buvo iš
rinkta choro valdyba 1988/89
metų sezonui. Pirmininkė —
Estelle Rogers, vicepirmininkai
— Salomėja Daulienė ir Alber
tas Matulis, sekretorė — Sabina
Henson, iždininkas — Juozas
Juška, iždo globėjas — Albertas
Zakarka, tvarkdarys — Petras
Gagle, archyvo tvarkytoja —
Margareta Narvaišis, gaidų
tvarkytojai — Stasė ir Stepas
Rudokai, korespondentas —
Apolinaras P. Bagdonas.

Tradicinis pokylis
Rugsėjo 22 dienos posėdyje
buvo apsvarstytas tradicinis L.
Vyčių choro pokylis, kuris įvyks
1989 m. sausio 14 d. Šaulių
salėje. Pokylio vadove sutiko
būti Sabina Henson, o kitas
pareigas atlikti sutiko visi
valdybos nariai. Maistą patieks
Kupcikevičienės delikatesų
k r a u t u v ė . Gros , , G i n t a r o "
orkestras.
Programą atliks pats Lietuvos
Vyčių choras, vadovaujamas
muz. Fausto Strolios. Įėjimo
auka tik 15 dol. Naujoji valdy
ba imasi energingai tvarkyti
visus choro reikalus, ypač svar
būs yra ir ekonominiai reikalai.
Dirigentas muz. F. Strolia
pranešė, kad choras jau turi

sų tautinius drabužius ir meną.
Ši mugė ne vien Kultūros klu
bo rūpestis, ji turėtų rūpėti
kiekvienam lietuviui. Jei neda
lyvautume mugėje, mus labai
greit pamirštų. Mugę aplanko
televizijos reporteriai ir filmuo• tojai. Daug kartų mūsų skyrių
matėte televizijos ekrane ar vie
tinėje spaudoj.
Tad spalio 21-23 dienomis visi
atvykite į Tautybių mugę.
Mugės valandos penktadienį ir
šeštadienį nuo 10 vai. ryto iki 9
vai. vakaro, sekmadienį nuo
10 vai. ryto iki 7 vai. vak. Kvie
čiami visi Detroito ir apylinkių
lietuviai, ypač lituanistinių
mokyklų mokiniai, mokytojai ir
kt. '
s. k.

lietuviams studentams. Kasmet
vis daugiau ir daugiau reikia
mokėti s i e k i a n t b a k a l a u r o
laipsnio. Lietuviai studentai
gali gauti stipendijas iš Joseph
Tamošiūnas Scholarship Fund.
Stipendijas skiria universitetas
(Student Aid tarnautoja Eleonor
Rappoport duoda aplikacijas ir
joms eigą). Prašantis stipendijos
turi gauti iš Lietuvių kambario
komiteto pirmininkės Stefanijos
K a u n e l i e n ė s rekomendacinį
laišką. Iki šiol visi aplikantai
stipendijas gavo. Vieninteliai
reikalavimai: kad būtų lietuvis
ir pažymių vidurkis būtų nors
vidutiniškas. Dar ne vėlu gauti
stipendiją šiam semestrui.
Pirmininkės telefonas 554-4190.

TAUTOS DAINIAUS
MAIRONIO MINĖJIMAS

WAYNE UNIVERSITETE
LIETUVIU STUDENTU
KLUBAS

Spalio 23 d. 12 vai. Šv. Anta
no parapijos salėje Detroito Lie
tuvių Kultūros klubas ir parapi
jos choras ruošia tautos atgimi
mo dainiaus Maironio minėji
mą.
Apie Maironį, jo kūrybą ir jo
vaidmenį, ruošiant lietuvių tau
tą nepriklausomam gyvenimui,
kalbės rašytojas Balys Gražulis.
Bus meninė dalis ir kitos įvai
renybės.
STIPENDIJOS WAYNE
UNIVERSITETO
LIETUVIAMS
STUDENTAMS
Taurus lietuvis a.a. Juozas
Tamošiūnas, vertindamas mūsų
jaunimo pastangas siekti aukš
tojo mokslo, paliko dalį savo sutaupų stipendijoms Wayne u-te

Praėjusiais metais Wayne
universiteto s t u d e n t ų Lino
Barausko ir Manvydo Šepečio
iniciatyva buvo įkurtas Wayne
u-teto Lietuvių Studentų klu
bas. Įsijungę į šį klubą lietuviai
studentai susirinkimus gali da
ryti Lietuvių kambaryje, Ethnic
Heritage centro kambarys 288.
Klubas, būdamas lietuvių stu
dentų junginys, turi stipresnį
balsą u-tete, t u r i daugiau
galimybių garsinti Lietuvos
vardą, kelti dabartinę Lietuvos
padėtį ir palaikyti artimesnius
ryšius savo tarpe. Ypač ar
timesnis ryšys su to universiteto
studentais aktualus studentams
atvykusiems iš kitų miestų ir
valstijų.
Lino telefonas 258-6535, Man
vydo - CR 45578.

pakvietimą koncertui ir tam jau
pradėjo ruošti naują dainų
repertuarą.
Kviečiami nauji choro nariai
įsijungti į seniausią lietuvių
chorą Chicagoje ir pasidarbuo
ti lietuvybės labui.
A.P.B.
VYČIŲ SEIMO DALYVIAI
DEMONSTRAVO PRIEŠ
SOVIETUS
WASHINGTONE

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

Daugelis demonstracijoje
dalyvavusių jautė, kad tai buvo
vienas suvažiavimo iškilesnių
momentų. Viena senyva dele
gatė pareiškė, jog ji nekantriai
laukianti grįžimo į namus, kad
anūkams galėtų papasakoti
kaip „Močiutė dalyvavo pro
teste, nešė plakatą demonstra
cijoje".
Robertas Boris,
Vertė Aleksandras
Pakalniškis, Jr.

metams
$70.00
$70.00
$70.00
$40.00

Vi metų 3 mėn.
$40.00 $25.00
$40.00 $25.00
$40.00 $25.00
$25.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

UNIVERSITETO
KOPLYČIA
Chicagos universiteto koply
čia, pagrindinai atnaujinama.
Koplyčia buvo pastatyta 1928
m. pagal architekto Bertram
Grosvenor Goodnue planus.
DR. L I N A S A . S I D R Y S
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA
2636 W. 71 st Street
Susitarimui: treč., ketv., šešt.
436-5566

D R . VUAY B A J A I . M . D . . S.C.
Šių metų liepos gale JAV-bių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sostinėje VVashingtone įvyko
Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
75-tasis, jubiliejinis Lietuvos
DR. FRANCIS MAŽEIKA
IR ODOS CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vyčių suvažiavimas. Jo metu
(Augliai nuimami kabinete)
4255 W. 63rd St.
VVorcester, MA, miesto 116-tos Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
2434
W.
71
Street.
Chicago
kuopos narys Andrius Akstin
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Tol. 434-5849 (veikia 24 vai.)
pasiūlė suvažiavusiems nuvykti Pirm., antr, ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v. r
Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297
prie Sovietų Sąjungos ambasa
OI*. 735-4477;
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
dos ir surengti impromptu de
R e i . 246-0067; arba 246-6581
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
monstracijas. Jis, kartu su
DR. E. DECKYS
7722 S. Kedzie A ve..
Chicagos 112-tos kuopos nariu
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Chicago, III. 60652
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
Pirm., antr.. ketv ir penkt.
Mykolu Yukniu (kuris šešis
EMOCINĖS LIGOS
pagal susitarimą
metus tarnavo Taikos korpuse
CRAWF0RD MEOICAL BUILOING
Somalijoje) bei buvusiu Centro
6449 So. Pulaskl Road
Cardiac Diagnosis. Ltd.
Valandos pagal susitarimą
valdybos pirmininku Robertu
Marquette Medical Building
Boris (iš Detroito), sutraukė
6132 S. Kedzie
DR. A. B. GLEVECKAS
Chicago,
IL 60629
beveik 100-tą demonstrantų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel.
436-7700
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
dalyvauti šiame žygyje.
RIMGAUDAS NEMICKAS. M.D
3900 W. 95 St.
A. Akstin ne tik paruošė
Tel.
422-0101
S. PRASAD TUMMALA, M.D
plakatus, bet padengė ir išlaidas
Valandos pagal susitarimą
SURENDER KUMAR, M.D.
susijusias su autobuso nuoma
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Kabineto t o l . — 582-0221
vimu. Sausakimšai prigrūstas
Valandos pagal susitarimą
DR.
JANINA
JAKŠEVIČIUS
autobusas demonstrantus palei
JOKŠA
Namų 584-5527
do netoli ambasados, o milicija
VAIKŲ LIGOS
DR. ALGIS PAULIUS
palydėjo demonstrantus, ne
6441 S. Pulaskl Rd.
ORTOPEDINĖS LIGOS
šančius Lietuvos bei Amerikos
Valandos pagal susitarimą
CHIRURGIJA
vėliavas ir plakatus. Seselė
6132 S. Kedzie, Chicago. III.
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Angelą, CJC, vadovavo rožinio
Tel. 925-2670
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
1185 Dundee A ve.. Elgin, III. 60120
maldai, meldžiant Rusijos atsi
Nechirurgmis išsiplėtusių venų
Tel. 742-0255
vertimo bei Lietuvos laisvės at
ir hemoroidų gydymas
Valandos pagal susitarimą
statymo intencija.
5540 S. Pulaskl Road. Tol. 585-2802
DR. L. D. PETREIKIS
Demonstracijų metu sovietų
Valandos pagal susitarimą
Penkt.
antr..
ketv.
ir
penkt
DANTŲ GYDYTOJA
ambasados pareigūnas pasirodė
Reikalui
esant
atvažiuoju
ir
Į
namus
9055
S.
Roberts
Rd., Hickory Hills, U
prie v a r t ų pasite. -auti de
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
monstracijos priežasčių. Dr.
DR. JOVITA KERELIS
Tel. 398-4055
Dantų Gydytoja
Jokūbas Stukas įteikė jam raš
Valandos pagal susitarimą
2659 W. 591h St.. Chicago. IL
tą, kurį rusų pareigūnas man
DR. FRANK PLECKAS
Tai. 476-2112
dagiai priėmė ir prižadėjo įteikti
(Kalba lietuviškai)
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL
sovietų ambasadoriui.
Tai. 598-8101
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
Vai. pagal susitarimą
Demonstrantai buvo jauni ir
..Contact lenses"
seni Lietuvos Vyčiai, jų tarpe
2618 W. 71 st St. — Tai. 737-5149
Tol. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159
buvęs Centro valdybos pirmi
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč
DR. P. KISIELIUS
ninkas Pranas Petrauskas, dr.
Dr Tumasonio kabinetą perėmė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Leonardas Simutis, Jr. (Chica
1443 So. SOth Ava., Cicaro
T. RAMA, M.D.
gos 112-tos kuopos narys), teisi
Kasdien 1 iki 8 vai vak
Specialybė — Chirurgija
nis patarėjas Saulius Kuprys
šskyrus treč Šešt. 12 iki 4 vai popiet
2454 Wost 71 st Straat
(taip pat iš Chicagos) ir kt.
Tol. 434-1818 — Raz. 852-0889
D R . PETRAS V . K I S I E L I U S
Vai pirm . antr. ketv ir penkt
Vienas rusų kalba paruoštas
3 iki 7 v.v Tik susitarus
D
R
.
E
U
G
E
N
E
M
c
E
N
E
R
Y
plakatas reikalavo atšaukti HitDR.
J
A
M
E
S
B
U
R
D
E
N
lerio-Stalino sutartį, kurioje Lie
DR. ANTANAS G. RAZMA
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
tuva atiduodama sovietams. Ki
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
2636 w. 71 st. St., Chicago, m.
tas plakatas reikalavo, kad
155 N. Michigan Ava., Suite 324 Ir
Tol.: 436-0100
arkivyskupas Steponavičius
5935 8. Pulaskl Rd., Chicago, IL
11800 Southvvest Hlgtmay
Tel. 565-2980 (veikia 24 vai.)
būtų paleistas iš namų arešto ir
Palos Heights, III. 60463
Valandos pagal susitarimą
(312)361-0220
(312)361-0222
t i k i n t i e m būtų sugrąžinta
Vilniaus katedra ir Šv. K a 
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. IRENA KURAS
zimiero bažnyčia.
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
PROSTATO
CHIRURGIJA
Atlikę pagrindinį demonstra
SPECIALISTĖ
2656
W.
63rd
Straat
MEDICAL BUILDING
cijos užmojį, demonstrantai
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
3200
W.
81
st
Straat
pasitraukė į kitą gatvės pusę, į
šešt pagal susitarimą
Kabineto t o l . RE 7-1188;
pavėsį, nes didelis karštis būtų
Kabineto tai. 776-2880, raz. 448-5545
R«zid. 385-4811
sukėlęs sunkumų vyresnie
Dr. Tumatonlo kabinetą parėmė
siems dalyviams. Laukiant
EDMUNDAS VIŽINAS. M.D.. S.C.
DR. S. LAL
autobuso sugrįžimo, buvo sugie
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
dota Lietuvos himnas ir „Mari
Kalbame lietuviškai
2454 W. 71 at Street
6165 S. Archar Ava. (prie Austin)
ja, Marija". Taip pat unisonu
434-2123
Valandos pagal susitarimą
Pirm 2-7 Antr ir
dažnai buvo kartojama: „Da da
Tai. 585-7755
ketv 9-12 Penkt 2-7
— Lietuva, nyet nyet — soviet".

»

PasaulĮ nustebino

LATVIJOS SIEKIMAI
K. BARONAS

PERTVARKYMAI
SOV. RUSIJOJE
Keleri metai, kai vis kalbama
apie M. Gorbačiovo įsigalėjimą
Sovietų Rusijoje ir per
tvarkymus partijos ir valstybės
struktūroje. Drąsiau buvo
kalbama prieš komunizmo san
tvarką, ypač drąsiai ir net pa
niekinančiai prieš Staliną, kuris
Sovietų Sąjungą valdė krauju ir
gyvybėmis klodamas savo dik
tatūrą.
Į pasaulio žodyną įėjo Gor
bačiovo panaudoti žodžiai „glasnost" (atvirumas) ir „perestroika" (persitvarkymas). Buvo
laukiama, kad tie žodžiai
pamažu virs darbais pačioje
komunistų sistemoje, pačioje
biurokratijoje ir partijos narių
turimose privilegijose. Nors
buvo drąsiau kalbama, nors
s t r e i k a i , kaip Armėnijoje,
demonstracijos, kaip Pabaltijo
tautose, buvo viešos ir jau daug
ką pasakė, bet pasikeitimo vir
šūnėse nebuvo. Net senieji
b i u r o k r a t a i rašydavo laik
raščiuose už Staliną ir prieš
persitvarkymą, kaip Ligačiovas, bet niekas nedrįso
pasisakyti prieš patį vadą —
Gorbačiovą.
Pereitos savaitės staigus
komunistų neva parlamento
sprendimas ir prieš tai politbiuro sukvietimas, užsienio reikalų
ministerio Ševardnadzės iš
Jungtinių
Tautų
sesijos
atšaukimas nustebino pasaulio
spaudą ir visus, kurie domisi
Sovietų Rusijos gyvenimu.
Visus nustebino žinios, kad la
bai greitai buvo atstatytas se
niai visiems žinomas komunis
tinės Rusijos užsienio politikos
vadovas ir dabartinis preziden
tas A. Gromyko, Dobrininas ir
kiti. Dar labiau nustebino naujų
narių, daug jaunesnių ir Gorba
čiovo studijų arba darbo draugų
į politbiurą įvedimas. Tokie vi
siems žinomi komunistų veikė
jai, kaip J. Ligačiovas ir V. Čebrikovas, buvo paskirti į kitus
sunkius postus, atstatyti nuo
ideologinio ir saugumo (KGB)
darbo. Šie pakeitimai, jei jie
šiuo metu Vakaruose ir laikomi
rizikingais ir nepaprastais, yra
tikrai nuostabūs ir gali pakeis
ti Sovietų Rusijos ir jos užgrob
tų kraštų gyvenimą bent kai ku
riais atžvilgiais.

Gorbačiovo pasiskyrimas, ofi
cialiai išrinkimas, valstybės
prezidentu ir pasilikimas komu
nistų partijos vadovu — sekre
torium pakeičia santvarką ir su
jungia partiją su valstybės
valdymu, nors ir pirmiau partija
iš tikrųjų valdė Sovietų
Sąjungą. Šiuo metu M. Gor
bačiovas
pasidarė
kaip
Amerikos prezidentas, kuris pir
mininkauja visai politikai vidu
je ir užsienyje. Jo tik negalės
perbalsuoti
vadinamas
parlamentas, kaip gali net pre
zidento veto panaikinti Ameri
kos kongresas — Senatas ir
Atstovų rūmai dviem treč
daliais balsų.
Ekonominis gyvenimas Sovie
tų Rusijoje yra labai opus ir
sunkiai sprendžiamas. Apie jį
kalba, jį planuoja ir jam įsaky
mus duoda iš viršaus. O viršū
nėse ne visuomet sėdi gerai apie
ekonomijos tvarkymą, apie
žemės ūkį. apie gamybą nusi
maną žmonės. I šią vietą paskir
tas Gorbačiovo priešininkas
Ligačiovas. Jis tikrai nemokės
tvarkyti žemės ūkio, nes jis nori
naudoti tik senus metodus ir
gina seną partijos diktatūrą. Jis
mažiau įtakos turės politbiure,
mažiau įtakos turės komunistų
partijoje, o turės parodyti savo

Mūsų korespondentas Europoje

sugebėjimus, k a i p r e i k i a
tvarkyti žemės ūkį, kad Rusijos
ir jos užgrobtų kraštų eko
nominis gyvenimas pakiltų, kad
žmonės jaustų mažiau bado ir
būtų labiau patenkinti. Kaip ši
sritis pasikeis, parodys tik atei
tis. Bet Gorbačiovas ir paskyrė
šiai sričiai tokį, kuris greitai
bus priverstas atsistatydinti.
Taip pat Gorbačiovas savo
reikalams ir savo pertvarkymo
idėjoms labiau pritaikė sau
gumo — KGB postą, pavesda
mas sau a r t i m i e s i e m s , o
Čebrikovą paskirdamas kitam
darbui. Naujas KGB vadas bus
ištikimas Gorbačiovui ir atliks
su KGB tai, kas jo manymu bus
labiau reikalinga. KGB Sovie
tų Sąjungoje po kariuomenės
yra galingiausia įstaiga, bet ji
yra paklusni, kai jos priešaky
stovi pats valstybės vadas ir ją
tvarko savo patikimo įgaliotinio
rankomis. Stalinas daug sau
gumo vadų išžudė, Gorbačiovas
paskyrė tik į kitas pareigas.

Pasikeitimai
ir
persi
tvarkymai yra t i k r i . J i e
pakeičia
komunistinę
valdymosi struktūrą Sovietų
Rusijoje, bet nepakeičia komu
nizmo idėjos, nepakeičia jo eko
nominės sistemos ir nepaleng
vina gyvenimo žmonėms, kurie
kenčia tik dėl skirtingos nuo
monės. Komunizmas yra tikėji
mas, turįs savo neklystamą
doktriną ir reikalaująs, kad visi
tuo tikėtų. Iš tikrųjų tai yra
daugiau negu bet kuris tikė
jimas istorijoje, nes apima arba
stengiasi apimti visus savo val
dose žmones, palaiko išrinktųjų
biurokratų privilegijas ir padaro
save ir kitus komunizmo sis
temos vergais, — vergais ne tik
gyvenime, bet ir šiuo metu
pačiame prisitaikyme.
Gal ateityje pamatysime, kad
komunizmas tikrai ieško naujų
kelių, naujo gyvenimo būdo iš
raiškos ir naujos pagalbos
žmonėms, kuriuos jis valdo. Po
septyniasdešimt metų bandymų
ir komunizmo užkietėję fana
tikai turėjo suprasti, kad jis turi
klaidų savyje, kad jis jau sa
vaime yra prieš žmogiškumą ir
žmogų, kad jis yra prieš valsty
bę. Čia valstybė juk valdoma tik
išrinktųjų pataikūnų, o ne spe
cialiai tam darbui pasiruošusių.
Specialistai, jeigu jie nėra nau
dingi komunizmui, iki šiol buvo
ne tik n i e k i n a m i , bet ir
naikinami. Toks pasikeitimas
ar persitvarkymas kaip dabar
nieko neatneš, gražesnės muzi
kos neparodys, nors bus kitaip
susodinti muzikantai.

metines, jis į Vilnių ir Rygą
pasiuntė savo patikėtinį, politbiuro narį Jakovlevą, išklausyti
„vietinių gyventojų" skundų.
Latvijos Mokslo Akademijos
narys Stradins pasakė, kad Lat
vijos kultūrai daug pasidarbavo
Baltijos vokiečiai, kurių kultūrą
perėmė latviai. Jaučiamės esą
dalis visos europietiškos kultū
ros, nepamirštant, kad jau nuo
caro Petro laikų, buvome Ru
sijos langu į Vakarų pasaulį" —
pasakė latvis.
„Sovietinio valdymo metais
Lietuva". Inž. Antanas Girnius
latvių
gyvenimas nepalengvėjo,
„Laikas kaip ketvirtoji di
mensija". Prof. dr. Jonas B. tačiau latvių tauta pergyvena
Genys „Sovietų biologija Ly- trečią tautinį atgimimą. Mes
senkos laikotarpiu, 1936-1965 norime, kad Latvija turėtų
metais". Dr. Povilas Rėklaitis ūkinį suverenitetą.
Muzikologas Klotins A. Ja
„Šv. Kazimiero ikonografija".
kovlevui
pasakė, kad Maskva
Trečiadieni, spalio 5 d., prof.
dr. Birutė Ciplijauskaitė, „Gam sulaikė žemės ūkio plėtotę,
tos rolė Krėvės ir Vaižganto raš norėdama bet kokia kaina Lat
tuose". Prof. dr. Birutė Žindžiū- vijoje įkurti sunkiąją pramonę.
tė-Michelini, „Pastabos dėl Į Latviją atvežami iš gimtųjų
Bretkūno .Postilės' leksikos di namų išplėsti rusai, kurie jokio
džiajame ,Lietuvių kalbos ryšio su nauju kraštu neturi.
žodyne' ". Dr. Pietro U. Dini, Latvijos komunistų partiją
„Lizijaus 1719 metų .Katekiz sudaro svetimtaučiai, nes latvių
mo' slavizmai". Lietuvos atsto yra tik 30% — pareiškė kultū
vas Stasys Lozoraitis, „Lietuvos ros komiteto pirm. Kesbers.
ir Lenkijos santykiai". Inž. An Reikia dėti visas pastangas ir į
tanas Rudis, „Nepriklausomos partijos eiles įtraukti kuo dau
Lietuvos konstitucinių teisių giausia vietinių gyventojų.
kaita". Dip. ekon. Ričardas BačLatvijoje gyvenanti rusė poetė
kis, „1992 metų Europa: galu Liudmila Asarova pasakė, kad
tinis bendrosios rinkos įgyven ji asmeniškai latvių tautai
dinimas". Kun. prof. dr. Paulius jaučia atsakomybę bei kaltumą,
Rabikauskas, SJ, „Naujausi girdėdama tramvajuose savo
Lietuvos istorijos šaltinių lei tėvynainių keiksmus, vadinant
diniai tėvynėje ir išeivijoje". Dr. latvius „fašistais". Ji prašė
Rasa Mažeika, „Lietuvių preky Aleksandrą Jakovlevą prieš šią
binių santykių poveikis į už baisią
ligą
— tautinę
sienio politiką XIV amžiuje". neapykantą ar antagonizmą,
Dr. Milda Danytė, „Vatikano ir rasti kokius nors vaistus.
Laisvosios Europos radijų lie
Rašytojas Bels bijo rinkimų,
tuviškųjų programų siekiai". kadangi latviai bus nustelbti
Mons. dr. Vytautas Kazlauskas, atvykusių rusų, Jis reikalavo
„Visuotinio tautų solidarumo suteikti latvišką pilietybę tik
enciklika". Dr. Adolfas Darnu tiems, kurių tėvai gyveno dar
sis, „Lietuvos gyventojų 1940 m. šiandieninės Latvijos
skaičiaus kaita". Prof. dr. Bro sienose ir buvo Latvijos pilie
nius Kasias, „Šių dienų tarptau čiai. Tik tie gyventojai turėtų
tinės teisės pobūdis".
turėti balsavimo teisę.
Aleksandras Jakovlevas visus
Ketvirtadieni, spalio 6 d. Dr.
tuos
reikalavimus tuoj pat
Kęstutis Kazimieras Girnius,
„Tautiškumas ir dorovė". Dr. atmetė. Jo nuomone — tai šovi
Algirdas Statkevičius, „Bendra nizmo reiškiniai. Atmetė jis
žmogiškos kultūros teorija". pageidavimą įsijungti Lat\ ijai į
Doktor. Andrius Valevičius JT narių eiles. Girdi, t a m
„Prof. Maceina tarp filosofijos ir reikalingas visų JT sutikimas.
poezijos". Prof. dr. Algimantas Jis pritarė tik vienam punktui:
Norvilas, „Kalba ir tautinė jeigu ne šiandieną, tai gal rytoj,
sąmonė". Dr. Milda Budrienė, be jokių abejonių, bus leista pa„Vaikų gydymas, socialinė glo skiroms sovietinėms res
ba ir sanitarinė būklė Lietuvoje publikoms pasirinkti valdymosi
prieš nepriklausomybės laikus". formą. Tačiau ir į šį reikalą
Dr. Saulius Girnius, „Prel. Ado reikia žiūrėti realiai, didele
mo
Jakšto-Dambrausko atsakomybe, neduodant konser
vatyviems „perestroikos" prie
minėjimas"
Algis Sodonis šams stiprių argumentų.

Bonnos dienraščio „Die Welt"
korespondentas Vienoje, po įvy
kusių demonstracijų Pabalti
jo valstybėse, plačiai nagrinėja
rusinamo klausimą Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje, daugiausia
sustodamas prie mūsų šiaurinės
kaimynės Latvijos.
Korespondentas Karolis Gus
tavas Štromas rašo, kad M. Gor
bačiovas buvo numatęs (nujau
tęs) šį ekspliozyvų įvykį, tad
prieš Hitlerio-Stalino sutarties

Kardinolas Vincentas Sladkevičius su Šv. Tėvu Jonu Paulium II Romoje.

LIET. KAT. AKADEMIJOS
SUVAŽIAVIMAS
Spalio 3-6 dienomis vyksta ke iki griežtųjų mokslų. Akademija
turioliktasis Lietuvių Katalikų leidžia suvažiavimo darbus,
Mokslo akademijos suvažia svarbiųjų mokslininkų rinkti
vimas Romoje. Suvažiavimai nius raštus,' ypatingų lietu
yra pagrindiniai LKMA rengi viškoj kultūroj nusipelniusių
niai, kurie vyksta kas treji mokslininkų biografijas bei ki
metai skirtinguose miestuose. tus svarbesnio pobūdžio moks
Pirmieji trys suvažiavimai buvo linius veikalus.
Milžinišką leidinių redaga
Kaune, nepriklausomoj Lie
tuvoj, o paskiau įvairiuose Eu vimo darbą bei kitus svarbiau
ropos bei Šiaurės Amerikos sius akademijos darbus atlieka
LKMA pirmininkas nuo 1959
miestuose.
LKMA buvo įkurta 1922 m. m. kun. dr. Antanas Liuima, SJ,
Kaune bendrai kelti Lietuvos profesorius popiežiškame G regomokslinį lygį bei krikščioniš rianumo universitete Romoje.
Įskaitant darbus išleistus
kąją kultūrą.
Po penkiolikos metų pertrau Kaune, LKMA yra iš viso išlei
kos vėl atsikūrė LKMA Romoje, dus 45 leidinius, tai daugiau
daugiausia dr. Stasio A. Bačkio 25,000 puslapių. Per visus
iniciatyva. Nors veiklos būdas suvažiavimus akademija yra su
Vakaruose savaime pasikeitė, rengus 205 paskaitas, kuriose
akademijos tikslas liko tas pats: lankėsi d'ugiau 2800 dalyvių.
14 suv .iavimas ir išeivijoje
puoselėti akademinį gyvenimą
lietuviškame, katalikiškame ; i antras suvažiavimas rengia
pasaulyje. Tam ir pasidarė itin mas Romoje. Romoje įvyko pir
svarbūs Akademijos suvažia mas išerijoj suvažiavimas 1957
vimai bei knygų leidimas. m. Kiti suvažiavimai yra vykę:
LKMA stengiasi Vakaruose at du kartus Chicagoj, New Yorke.
stovauti vardui bei kultūrai ir Vasario 16-tos gimnazijos pa
išgarsinti Lietuvą visose moks talpose Vokietijoj, Toronte. Bos
lo srityse, siųsdama savo lei tone, Detroite, St. Petersburg
dinius nemokamai garsiau Beach ir Los Angeles. Šiais
sioms pasaulio bibliotekoms bei metais suvažiavimas rengiamas
u n i v e r s i t e t a m s . Akademija be bendros temos, nors ir anks
siunčia kiekvieną išleistą knygą čiau yra buvę — 11 suvažia
maždaug šimtui universitetų vimas Chicagoj buvo skirtas
bei žurnalų dešimtyje kraštų. minėti Vilniaus universiteto
LKMA knygų apimtis ir su 400 metų sukaktį.
važiavimų yra visuotinė: nuo Suvažiavimas vyks Domus
teologijos, literatūros ir istorijos Paeis patalpose Romos priemies

tyje, kur yra gyvenimo kamba
riai, valgykla bei patogios
kongreso salės. Suvažiavime
planuojama 23 paskaitos
dešimtyje mokslo sričių. Šalia
paskaitų, bus paroda visu aka
demijos bei akademijos narių
asmeniškų leidinių.
Laimingu būdu suvažiavimas
sutampa su prel. dr. Audrio Bač
kio konsekracija į arkivys
kupus. Spalio 4 d. visa popietė
paskirta šioms iškilmėms.
Vakare visi suvažiavimo daly
viai važiuos į Šv. Petro baziliką,
kur Šv. Tėvas Jonas Paulius II
konsekruos
prel.
Bačkį
vyskupu. Po konsekracijos bus
priėmimas Vatikano patalpose
arkiv. Bačkio giminių, draugų
bei suvažiavimo dalyvių. Ry
tojaus dieną vakare rengiamas
banketas arkiv. Bačkiui pagerb
ti. Banketo meninei programai
atvyksta dainuoti Vasario
16-tos gimnazijos berniukų ir
mergaičių choras. Ketvirta
dienį, spalio 6 d., dar yra ren
giama privati audiencija pas Šv.
Tėvą suvažiavimo dalyviams.
Numatyta tokia paskaitų
programa:
Pirmadienį, spalio 3 d., kun.
prof. dr. Jonas Juraitis, „Reli
gijos ir teologijų sąveika: į du
Vatikano II dokumentus
pažvelgus".
Antradieni, spalio 4 d. kun.
dr. Valdemaras Cukuras „Iš
laisvinimo sąjūdžio teologija ir

Ahabas bus visiškai sveikas, kai tokia bus mano kairio pasirašyta ir teįvyksta, kas turi įvykti. Šiaip ar taip
ji ranka, ne anksčiau.
visa nuspręsta ir atlikta, ir jeigu ne jūs, atsiras kiti,
— Ka tamsta žinai apie jį?
kurie išplauks šituo laivu. Tegul Dievas pasigaili jų!
—
Ką
jie
jums
pasakojo
apie
jį?
Pirma
jūs
man
atSudiev, bičiuliai! Atleiskite, kad jus sutrukdžiau.
HERMAN MELVILLE
sakvkite.
— Klausyk, drauguži, jeigu turi ką svarbaus
ROMANAS
— Labai mažai. Tik tiek, kad jis esąs puikus ban pasakyti, sakyk, bet jeigu nori mus prigauti, veltui
g i n į medžiotojas ir geras kapitonas savo įgulai.
pastangos.
Išvertė P. Gaučys
— Tai tiesa... abu dalykai tikri. Bet kai įsakinėja,
— Tai bent kalba! Matau, esi vyras, kokis jam
27
reikia paklusti žaibo greitumu. Bet ar jums nieko patiktų. Tad sudiev, bičiuliai, sudiev! O kai atsidur
•
Iš tikrųjų reikia bent dalinai
nesakė apie tai, kas seniui atsitiko prie Horno site ant laivo, pasakykite, kad aš pasiryžau nevykti
tikėtis, kad Gorbačiovas nori pa
— Apie ką?
čiam komunizmui ir savo vals
— O gal jūs iš viso jų neturite, — jis tarė paskubom. iškyšulio?.. Kai jis išgulėjo kaip negyvas tris dienas su jais.
tybei gero. Jis ir pertvarko tuos, — Pagaliau nelabai svarbu. Aš pažįstu daugelį jos ir tris naktis? Nieko jums nepasakė apie mirtiną kovą
— Eime. Quequeeg. — tariau — palikime tą apkvai
kurie yra pasenę, kad užimtų neturinčių — tegul laimė juos lydi! — ir dėl to jiems su ispanu priešais altorių Santoje? Nieko apie tai šėlį. — Ei, lukterk, ar negalėtum pasakyti savo vardo?
negirdėjote, ką? Ir apie sidabrinę kalabasą, į kurią
mažiau atsakingas vietas ir kad nėra blogiau. Siela yra penktas vežimo ratas.
— Elijas.
prispjaudė?
Ir apie jo prarastą koja, kaip tai buvo
juos būtų lengviau net atstatyti,
— Drauguži, apie ką tamsta kalbi?
Ir žingsniuodami pirmyn kiekvienas savaip aiški
jeigu būtų reikalas. Gal iš tik
— Jis turi pakankamai aprūpinti visus ko kitiems išpranašauta. Nieko jums nesakė apie tai ir dar apie nome tą apdriskusį seną jūreivį.
rųjų Gorbačiovui parūpo ir žmo trūksta, — kalbėjo nepažįstamasis, stipriai pabrėžda kai kuriuos dalykus. ka° Aišku! Kaip jums galėjo pa
Sutarėme, kad jis yra apgavikas, norįs mus pagąs
pasakoti! Bet gal jūs girdėjote kalbas apie jo koją ir kaip dinti. Bet nenuėjome gal nė šimto žingsnių, kai, pri
nių gerovė, kuri iki šiol priklau mas žodį ,jis".
sė nuo komunizmo pareigūnų
— Quequeeg! — tariau. — Eime! Tas žmogus bus jis jos neteko? Taip. tariuos esate girdėję apie tai. puolamai atsisukęs, pamačiau Eliją mus besekant, nors
malonės ar nemalonės. Dau iš kur nors pasprukęs. Kalba apie kažinką ir kažkurį, Aišku, ne visi tai žino. Aš noriu pasakyti, kad jis teturi ir iš tolo. Nežinau kodėl, bet jo vaizdas mane blogai
tik vieną koją ir kad banginis nusinešė kitą.
gelis kentė vargus, skurdą, gavo ko mes nežinome.
nuteikė, nieko nepasakiau Quequeegui ir toliau ėjau
— Bičiuli, — atkirtau, — kuriems galams visa šitą šalia savo draugo, nerimaudamas žvilgterėti ar nepa
už darbus mažus užmokesčius,
—Sustokit! — suriko nepažįstamasis. — Jūs dar ne
tarškalynė 9 Aš nieko nežinau, nei man įdomu. Man žįstamasis pasuks skersai ta pačia gatve kaip ir mes.
buvo kalėjimuose ir ištrėmime, matėte „Griaustinio", tiesa?
jeigu tik pasireiškė netikį ko
— Kas yra tas „Griaustinis", — paklausiau, pri atn do. kad sveikas esi truputį nekeptas. Tačiau, jeigu
Jis pasuko! Man pasirodė, kad jis mus seka, bet
nori kalbėti apie ano laivo, apie .,Pequodo'" kapitoną
munizmu. Jei bus bent komu blokštas liguisto jo kalbos rimtumo.
negalėjau
įsivaizduoti kuriuo tikslu. Si aplinkybė kartu
Ah;?bą,
leisk
man
pasakyti,
kad
aš
visa
žinau
apie
ko
nizmo ekonominė sistema
— Kapitonas Ahabas.
su jo dviprasmiška kalba atskleisti viską nutylint,
jos netekimą.
pakeista, pasikeis ir ekonominis
— Kaip? Mūsų laivo, „Peųuodo" kapitonas?
sukėlė manyje daugybę abejonių ir baimės dėl „Pežmonių gyvenimas. Bet mes
— Taip, tarp kai kurių mūsų senų jūros vilkų jis
— Visa žinai, e? Esi tikras? Visa?
quodo" kapitono Ahabo, jo netektos kojos... jo priepuolio
laukiame, kad pasikeistų ir žinomas šita pravarde. Tamstos jo dar nematėte, ar ne
— Gana tikras.
žmogaus vertinimas, žmonių tiesa?
Pirštu rodydamas ir atkreipęs akis į „Peųuodą". prie Horno iškyšulio ir sidabrinės kalabasos ir dėl to,
teisės ir laisvė, kad specialistai
— Ne, dar ne. Sakoma sergąs, bet jau sveikstąs ir nepažįstamasis kurį laiką stovėjo susimąstęs. Paskui, ką man aną dieną buvo pasakęs kapitonas Pelegas, ir
dėl kelionės, kuriai įsipareigojome ir dėl šimto kitų
dirbtų specialius darbus žmonių kad netrukus visiškai pasveiksiąs.
atsisukęs ir lengvai virpėdamas, tarė:
ir tautos gerovei.
— Netrukus visiškai pasveiksiąs!.. — karčiu juoku
— Jūs esate pasirašę, ar ne tiesa? Jūsų pavardės dalykų.
(Bus daugiau)
P . S. nusijuokė nepažįstamasis. — Tad klausykite, kapitonas įtrauktos j sąrašus? Gerai, gerai! Kas pasirašyta —

BALTASIS BANGINIS

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1988 m. spalio mėn. 6 d.

DEMONSTRACIJOS
HARTFORDE
Č. MASAITIS
Rugpiūčio 23 dieną Hartforde
demonstravo beveik pusantro
šimto estų. latvių ir lietuvių,
iškeldami niekingą Stalino ir
Hitlerio suokalbį. Šį susirin
kimą organizavo pernai įsistei
gusi Connecticut valstijoje gyve
nančių pabaltiečių sąjunga
(ELLA — Estonian, Latvian and
Lithuanian Alliance of Con
necticut i. kurios pirmininkas ir
vienas iš steigėjų yra Jaunutis
Nasvytis iš Hartfordo.
Demonstrantai susirinko pie
tinėje valstijos kapitoliaus
pusėje ir su juodais raiščiais ant
rankų, su savo tautinėmis vėlia
vomis bei plakatais gatvėmis
žygiavo aplink kapitolį. Rengė
jai paruošė storos juodos gran
dinės maketą, kuriuo surišo vie
ną estą. latvį ir lietuvį, nešan

čius savo tautines vėliavas. De
monstrantų nešami gausūs pla
katai (anglų kalba) skelbė juo
dojo kaspino dienos tikslą šito
kiais žodžiais: Pabaltijo tauto.*
nori laisvės, rugpiūčio 23 — gė
dos diena, pasauli, išgirsk
pavergtuosius ir kiti. Eisena ir
plakatai buvo gausiai fotogra
fuojami spaudos atstovų ir
filmuojami televizijos stočių.
Vienas demonstrantas dėvėjo
marškinukus su sovietų oku
puotų kraštų sąrašu ir datomis,
kada tie kraštai buvo okupuoti.
Šiame sąraše buvo Pabaltijo
valstybės, Rytų Vokietija,
Čekoslovakija, Vengrija, Afga
nistanas ir kitos valstybės.
Sąrašo gale angliškai buvo
klausimas: Kas sekantis? Šis
sąrašas buvo žinių atstovų

įvairių pavergtų tautų vėliavos demonstracijoje Hartforde.

Courant, Norivich Bulletin ir
New Haven Register dar prieš
demonstraciją atspausdino išsa
mius straipsnius apie Ribbentropo-Molotovo paktą, paminė
dami ir ruošiamą juodojo kas
pino dieną. Vienas tų straipsnių
buvo parašytas dr. Vaišnienės,
kitas — latvės Inaros Pungos, o
trečiajam (Norwich Bulletin laik
raščiui) medžiaga taip pat buvo
pateikta pabaltiečių. Rytojaus
dieną po demonstracijos visi šie
dienraščiai įsidėjo teigiamus ir
objektyvius šio įvykio ap
rašymus. Didžiausią tiražą
turintis The Hartford Courant
įdėjo ir dvi dideles, spalvotas
demonstracijų nuotraukas.
Šio įvykio reportažus pateikė
ir trys Hartfordo televizijos
kanalai, būtent S, 26 ir 30. Dau
giausiai klausytojų t u r i n t i
Hartfordo radijo stotis WTIH
net penkis kartus (rugpiūčio 23
d. vakare ir 24 d.) per žinias
pranešė apie šią demonstraciją
ir paskaitė Nasvyčio baigiamojo
žodžio tekstą.

Ši demonstracija ne tik kėlė
pakartotinai filmuojamas ir
dvidešimtojo amžiaus vergijos
fotogr afuoj amas.
Prie demonstrantų prisijungė kūrėjų niekšiškumą, bet buvo ir
būrys praeivių ir visi suėjo į patiems dalyviams tarytum
kapitolių pro šiaurinį įėjimą į malda už nekaltų kūdikių kan
iškilmių patalpą, kurioje lai čią ir bado mirtį, už visos istori
koma Amerikos laisvės varpo jos labiausiai nužmogintos ver
kopija. Čia buvo pasakytos gijos aukas. Romos imperijos
kelios trumpos, bet įspūdingos laikais, hunų ir vandalų siautė
kalbos. Kalbėtojų tarpe buvo jime pavergtieji tarnavo savo
Amerikos kongreso atstovas ponų namuose, dirbo jų žemės
J A V KNYGOS
Bruce A. Morrison, kuris kartu ūkiuose, o Sovietų imperijoj
MASKVOJE
su kitais 57 atstovais ir 28 sena vergai turėjo mirti nuo bado ir
toriais buvo pasiuntęs laišką šalčio Igarkoj ir Laptevo jūros
Spalio mėnesį Maskvoje ati
Gorbačiovui, ragindamas ne negyvenamoj saloj. Todėl kai daroma amerikietiškų knygų
trukdyti panašių susirinkimų kurie demonstracijos dalyviai parduotuvė Tarptautiniame Pa
Pabaltijo valstybėse. Savo kal šluostė ašaras, prisimindami rodų centre. Šioje parduotuvėje,
boje Morrison minėjo žmogaus Sibiro tremtinių kančią, ir visi kurios 120,000 dol. nuomą ap
teisių pažeidimus Pabaltyje ir žygiavo eisenoje susikaupę ir moka 345 JAV leidėjai, bus iš
laisvo šių tautų apsisprendimo rūstūs, nešdami širdy skausmą, statyta per 4,000 JAV-ėse išleis
reikalą. įspūdingą žodį tarė dr. kad ir dabar Pietų Afrikos tų knygų. Pirkėjai turės knygas
Ilona Vaišnienė, viena ELLA Mandela spaudoj ir televizijoj užsisakyti paštu per vieną leidė
steigėjų ir šios organizacijos minimas tūkstantį kartų, o ją Connecticut valstijoje ir
valdybos narė, gyvenanti New milijonai Sibiro kankinių retai pirkinį apmokėti užsienietiška,
Havene. Ji pabrėžė pavergtų teprisimenami ir už jų mirtį ras ne rusiška valiuta. Manoma,
žmonių kančią ir jų laisvės sie tas tik vienas atpirkimo ožys — kad knygas daugiausiai užsisa
kimą. Demonstrantai, jai pritar žiaurusis Stalinas, tarytum jis kys žurnalistai, mokslininkai,
dami, pakartotinai šaukė: Pa vienas pajėgė nužudyti tūkstan mokytojai ir bibliotekų vedėjai.
sauli, išgirsk juos! Dr. Vaišnie čius tūkstančių nekaltų žmonių,
Savo leidinius ten išstačiusių
nė buvo ir viena iš pagrindinių tarytum tie patys KGB bude tarpe yra Time-Life, Doubleday,
šios demonstracijos vadovių. Už liai, kurie kartu su Stalinu žu Norton, Bantam ir World Book
baigiamąjį žodį tarė J. Nasvytis, dė nekaltus kūdikius ir kūrė enciklopedija.
Pastarosios
ELLA valdybos pirmininkas. Jo sau privilegijuotą gyvenimą, leidėjo
Demonstracijoje Hartforde. Conn.. motina su vaikais.
atstovas
George
žodis buvo rezoliucijų formoje, tarytum dabar jie jau su panie Ferguson, vykstąs į Maskvą šios
reikalaujančių
panaikinti ka ir pagieža nebekalina įstaigos atidarymui, pasakoja,
gėdingojo dviejų nuožmių dik Iešmantų ir Petkų ir nebe
jog „glasnost" pasekmėje su juo
tatorių suokalbio pasekmes ir sinaudoja Stalino laikais sovie
derybas vedusieji sovietinių
atstatyti laisvę Sovietų impe tinei nomenklatūrai sukurtomis
leidinių, spausdinių bei knygų
rijos pavergtiesiems su ra specialiomis parduotuvėmis ir
verslo komisijos pareigūnai
Daytona Beach, Fla. Miami universitete, kuriame ginimu valdžios atstovams kelti kitomis privilegijomis.
profesoriauja pusseserė Audro
buvę labai malonūs ar atsiliepė
šiuos klausimus tarptautiniuose
SVEČIAI IŠ LIETUVOS
nė Barūnaitė-Willeke. Jos dėka
Demonstracija užtruko apie teigiamai, net ir Fergusonui
forumuose.
APIE AMERIKĄ
susipažinau su Amerikos stu
pusantros valandos. Nors daly paaiškinus, jog kai kuriuose
dentų mokymusi ir gyvenimu.
Kalboms pasibaigus, visi vių skaičius buvo, pi /ginti, ne tomuose sovietinė politinė sant
Inž. Kazimieras ir Jadvyga Taip pat lankiausi Cincinnati demonstrantai numetė prie lais didelis, bet šis renginys susilau varka, visuotinis skurdas bei
Barūnai. gyveną Ormond universiteto Medicinos centro vės varpo kopijos savo juo kė didelio dėmesio. Jos organi nepasisekusi „beklasė sistema"
Beach. Fla.. yra Daytona Beach farmacijos kolegijoj. Čia duosius kaspinus, trenkė ten zatoriai rado būdą patraukti ir Stalino žudynės atvaizduoja
lietuvių kolonijos aktyvūs kul susipažinau su dekanu Viktoru vergiją vaizduojančią juodą spaudos, televizijos ir radio ats ma negatyviai, bet kad nežiū
tūrininkai. Jadvyga turi gražų D. Varneriu, su kuriuo maloniai grandinę ir po to pasikeisdami tovų dėmesį. Trys žymiausi rint to, turėsią būti išstatyti
soprano balsą, dainuoja muz. pasidalinome patirtimi stu skambino laisvės varpą.
dienraščiai The
Hartford visi 22 tomai arba nė vienas.
Antano Skridulio vadovauja dentų mokymo, mokslinio dar
mame ..Sietyno" chore. Inž. bo, laisvalaikio ir kitais
Kazimieras Barūnas, aktorius, klausimais.
dalyvauja kultūrinių renginių
Esu sužavėta šiuo kraštu,
programose, jas ruošdamas ar visada besišypsančiais, manda
joms vadovaudamas, nuolatinis giais žmonėmis, su kuriais teko
šv. Mišių lietuviškose pamal bendrauti. Už viską nuoširdžiai
dose skaitinių skaitytojas. Abu dėkoju mielai Barūnų šeimai.
Barūnai yra aktyvūs ir Daytona
Edvardas Bolisas: Esu
Beach lietuvių klubo nariai. Jų aplankęs Rytų Europos šalis,
dėka ir pastangomis iš Lietuvos Egiptą. Amerikoje viešiu pirmą
pas juos atvyko Kazimiero Ba- kartą. Svečiuojuosi pas tetą Jad
rūno brolio duktė iš Kauno. Ji vygą ir dėdę Kazimierą Barū
yra farmacijos mokslų kandida nus. Daug pamačiau. Įspūdis
tė, docente, dirba Kauno medi geras, nors gyvenimo būdas ir
cinos institute, dėsto studen- ritmas skiriasi nuo mūsų. Žavi
tams-farmacininkams farma- mandagumas, geros žmonių
kognoziją <t.y. mokslas apie nuotaikos, šypsenos ir eko
vaistus, gaminamus iš augalų). nominis gyvenimas. Smagu ste
Dirba mokslinį darbą šioje sri bėti žmones, kurie, jeigu ilsisi,
METINIS
KURSAS
INDĖLIS
ty. Jadvygos Barūnienės bro
PRIEAUGIS
tai ilsisi tikrąją to žodžio
lio sūnus iš Kauno gimė ir
prasme, o jeigu dirba, tai dirba.
augo Alytuje, baigė Kauno
Malonu aplankyti matytus,
8.243%
$50,000
8.00%
politechnikos institutą ir įsigijo
susipažinti su nematytais gimi
pramoninės civilines statybos nėmis. Jūsų šalis didelė, graži,
inžinieriaus specialybe. Dirba įdomi ir turtinga. Yra ko
7.7140/0
10,000
7.50%
Kaune eksperimentinio direkto pasimokyti, tačiau „visur gerai,
riaus pavaduotoju statybos bet namuose geriausia". Tėvynė
klausimais.
Kombinatas lieka tėvyne. Grįžtu į Lietuvą
7.555%
5,000
7.35%
gamina Lietuvos statybi spalio 15 d. su daugybe gerų
ninkams mechanizacijos prie
įspūdžių, kurių tiek daug susi
Kursas galioja nuo rugsėjo 22, 1988, tačiau gali būti pa
mones, palengvinančias jų
keistas bet kuri'io metu. Anksčiau certifikatus išėmus—
telkė beviešint Jūsų Amerikoje
darbą.
atitinkama pabauda.
Svečiai Irena ir Edvardas ma
Šiek tiek žemesniu kursu certifikatus galima išpirk
Kaip Jums atrodo Amerika,
lonūs pokalbininkai, atvirai
ti su $1,000. Paskambinę sužinosite detales. Taip pat
ar daug ką pamatėte, kas patiko
kalba apie savo tėvynės pro
pas mus gaunama „Postage-paid Save-By-Mail Kit".
ir kuo domėjotės? — užkalbi
blemas, bet mylintys Lietuvą.
name svečius.
Viešėdami Floridoje susipažino
Founded 1924
su šios valstijos įdomiausiomis
Irena Baranauskaitė: At
vietomis, o taip pat arčiau
vykau į svečius pas gimines
pažino ir Amerikos lietuvių
Jadvygą ir Kazimierą Barūnus.
Offices: 2700 W. 59th St.. Chicago. IL 60629. Pt). 436-4100
visapusišką gyvenimą. Irenai ir
Plačiau su Amerikos lietuvių
5400 S Kedzie Ave.. Chicago. IL 60632. Ph. 776-4400
Edvardui linkime laimingai su
gyvenimu susipažinau Santa
grįžti savon tėvynėn ir joje dar
ros-Šviesos suvažiavime, kuris
HELPING YOU GROVV.
buotis jos šviesesnei ateičiai.
vyko Tabor Farmoje, MichiJurgis Janušaitis
gane. Lankiausi Ohio valstijos
• The American Way

LIETUVIAI FLORIDOJE
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Security Federal

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REAL ESTATE

RE/MAX
GREIT
REALTORS ! PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950

raMis,

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąiiningai patarnaus

636-6169

J . BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
INCOMB TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per £tą įsta.gą prašome
paminėti, Kad esate arbarorite būti
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybes įkam'avimas nemokamai.

For Sale. 2 bedrm. condo, 2nd fl.
Vicinity 83rd & Kedzie. Call ERA
Konie, & Co. 636-9500. Ask. for
Eieanor.

Otrtojy,

21

KMIECIK REALTORS
7 9 2 2 S. PULASKI RD

KOMPIUTERIŲ

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI- PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai (kamuotame jūsų nuosa
vybe, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas
BUDRAITIS REALTY
6 6 0 0 S. Pulaski

767-0600

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER
HELP VYANTED
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščerbaltel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo

Namai apžiūrėjimui
SekmadienL spalio 9 d., 1-4 v.p.p.

Restaurant
Opportunities
The Olive Garden Italian
Restaurant, with its lively
spirit and unique garden setting, is now hiring:
•VVAITERS &

6110 S. Major — 5V2 kamb. mūrinis su 3
VVAITRESSES
miegamais kamb 13/i modern. vonia. Liuk
• HOSTS &
sus virtuvė su medžio spintelėmis. Gražus
HOSTESSES
įrengtas rūsys. Centr. oro vėsinimas
Aluminum trim. ^V^ garažo su automatiniu
Please apply 2pm-4pm, daily,
atidarymu. Labai geram stovy, labai švari
at:
nuosavybė Paskubėkit!
3510 W. S8th St. 3 mieg.. gražus įrengtas
rūsys; 2V& prausyklos; didelė virtuvė; indų
plovimo mašina; 2 auto garažas su automa
tiniu atidarymu; centr. šaldymas; alurninio
..trim"; ..related living"; puikiai ištaikytas
Greit parduodsime. skambinkite dabar.
11248 S. St. Louis. visai naujas 3 mieg.
mūrinis ..bi-level" namas su 1-3A prausyk
los; L formos valgomasis. įrengtas rūsys
šeimos kamb su židiniu. ..Thermal" lan
gai; alumimo ..trim", daug priedų. Skubė
kite.

No. 320 — 84th & Hamlin. 6 kamb.
mūrinis namas; 3 mieg. kamb.; ištisas
rūsys; aiuminio „trim"; atvira veranda;
didelis kiemas; 11/2 autogaražas; nau
jas stogas; puikiai išlaikytas. Pama
tykite dabar.

The Olive Garden
1211 Butterfield Rd.. r
Dcvvners Grove
An Equal Opportunity Employer
THE OLIVE GARDEN
The Accent's On Success
Mušt speak fluent English
Inžinerijos bendrovė
ieško
„receptionist-clerk-typist". Darbo
vietė Hariem ir North Ave. apyl. Valan
dos 8:30—5 p.p. Geras draudimas,
apmokamos atostogos ir „Profitsharing". Skambint 386-8001.

MISCELLANEOUS

A

AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
sėkminga; jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės
\Jamo įvertintmui skambinkite skubiai —
iabar
O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

VILIMAS
M O VI N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.
FRANK

ZAPOUS

3208V2 W e s t 9 5 t h Strot
T e l . — GA 4-8654

FOR RENT
t.

.

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

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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Tunu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS
N A M Ų APŠILDYMAS
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens
šildytuvus.
ALBIN BANYS
447-8806

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS
STASYS YLA
Iliustravo dailininkės—
ZITA SODEIKIENĖ ir
IRENA MITKUTĖ
182 psl.. didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys.
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei
•
dykla (Lithuanidn Librarv Press). Spau
dė M o r k ū n o spausruvėje.

UETUVIŲ ŠBMOSIfltfKlpS

Sis leidinys skirtas šeimų tradicijoms, kurios yra turtingiausios
ir reikšmingiausios visose visų tautų kultūrose, čia apsiribojama
šeimos kūrimo vyksmais, pradedant nuo pažinties, einant prie
sutarties ir santuokos, baigiant santuokiniu vaisiumi — kūdikiu
bei jo ugdymu.
Kaina su persiuntimu 22 d o l . Užsakymus siųsti:
DRAUGAS. 4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629
Illinois zyventojji dar prideda 8"v> va/sf. mokesčio.

RENGINIAI CHICAGOJE
Spalio 7 d- — Kamerinės mu
zikos koncertas Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejuje.
Spalio 8 d. — Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos vaka
ras Jaunimo centro didž. salėje.
— Jūrų šaulių „Klaipėda"
kuopos metinis pokylis Šv. An
tano parapijos salėje Cicero.
Spalio 8-10 d- — Lietuviškų
juostų paroda Balzeko Lietuvių
Kultūros muziejuje.
Spalio 8,15,22 ir 29 d. lietuviškų audinių audimą
Balzeko Lietuvių Kultūros
muziejuje demonstrauoja Lie
tuvių Tautodailės instituto
audėjos.
Spalio 9 d. — Spalio 9-tosios
— Vilniaus pagrobimo minėji
mas Jaunimo centre. Rengia
Vilniaus krašto lietuvių są
jungos Chicagos skyrius.
— Anastazijos ir Antano
Tamošaičių knygos „Lithuanian Sashes" supažindinimo
kultūrinė popietė Balzeko
Lietuvių Kultūros muziejuje.
Rengia Lietuvių Tautodailės
institutas.
Spalio 12 d. - Paskaita
„Seklyčioje".
Spalio 14 d. — „Lietuvių
meno 66" parodos atidarymas
Balzeko Lietuvių Kultūros
muziejuje. Paroda tęsis iki
lapkričio 12 d.
Spalio 15, 22, 29 d. Lietuviškų juostų audimo pamo
kos, Lietuvių Tautodailės insti
tuto pravedamos Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje.
Spalio 16 d. — Putnamo sese
lių rėmėjų madų paroda
Jaunimo centre.
Spalio 19 d. — Paskaita
„Seklyčioje".
Spalio 21 d. — Metinis Lie
tuvių Foto parodos atidarymas
Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre. Rengia Budrio vardo
Foto archyvas. Tęsis iki spalio
30d.
Spalio 22 d. - Lietuvos Duk
terų draugijos Rudens balius
Jaunimo centro didž. salėje.
— Anglijos Lietuvių klubo
Chicagoje balius Šaulių namuo
se.
— Amerikos Lietuvių Tarybos
metinis seimas Tautiniuose
namuose, Chicagoje.
— „Puota jūros dugne" — tra
dicinis Chicagos jūrų skautijos
pokylis, ruošiamas Pasaulio
Lietuvių centre, Lemonte.

Spalio 22-23 d. - LITHPEX
XXII, Chicagos Lietuvių Fila
telistų draugijos „Lietuva"
paroda, Jaunimo centro maž.
salėje.
Spalio 23 d. Australijos
„Svajonių aidai" koncertas Jau
nimo centro didž. salėje.
— Visuomenės supažindi
nimą su knyga „Lietuviai tau
tininkai — komunistų kanki
niai" Lietuvių Tautiniuose na
muose 3 vai. p.p. rengia Ameri
kos Lietuvių Tautinė sąjunga.
Kalbės ALT s-gos garbės narys
Vytautas Abraitis.
— Šv. Kazimiero seserų rėmė
jų metinė vakarienė Pressman
salėje, prie 57-tos ir Kedzie.
— Filatelistų pobūvis Jauni
mo centro maž. salėje.
— Lietuvių Misijos centro korporacijos visuotinis narių
susirinkimas Pasaulio Lietuvių
centre, Lemonte, 12 vai. — tuoj
po šv. Mišių.
Spalio 25 d. — Vyresniųjų
Lietuvių centro savanorių
pietūs „Seklyčioje".
Spalio 26 d- - Dr. Lino Bie
liausko paskaita 2 vai. p.p.
„Seklyčioje".
Spalio 28 cL — Jono Aisčio
„Raštų" pirmojo tomo sutik
tuvės Jaunimo centro kavinėje.
Ruošia ateitininkų sendraugių
Chicagos skyrius.
— Julijos Zdanienės siuvinėtų
paveikslų parodos atidarymas
Jaunimo centro maž. salėje.
Ruošia Lietuvos Dukterys.
Paroda tęsis iki spalio 30 d.
Spalio 29 d. — Metinis Lie
tuvių Golfo klubo pokylis
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejaus „Gintaro" salėje.
— „Žiburėlio" ir „Vaikų
namelių" Montessori mokyklė
lių metinis „Spalibalis" St. Constantine ir Helen salėje.
Spalio 30 d- — Dainavos an
samblio „Užgavėnių" spek
taklis Marijos aukšt. mokyklos
salėje.
— Vėlinių minėjimas $v. Ka
zimiero lietuvių kapinėse prie
steigėjų paminklo. Rengia
Bendruomenės Pasauliečių
komitetas ir Sklypų savininkų
draugija, garbės sargyboje daly
vaujant Vytauto Didž. šaulių
rinktinės šauliams, šaulėms ir
visuomenei.
Lapkričio 4 d. — Vakaronė ir
foto parodos premijų įteikimas
Jaunimo centro kavinėje.

Rengia Budrio vardo Foto
archyvas.
L a p k r i č i o 4, 11, 18 i r 25 d.
— lietuvišku kalėdinių šiaudinukų pamokos Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje. Dėstys
Elena Pijūtė.
L a p k r i č i o 5 d. Lietuvių
operos tradicinis balius, koncer
tas ir laimingų bilietų trau
kimas Jaunimo centro didž.
salėje.
— „Lietuvių Balso" laikraš
čio v a k a r a s Lietuvių Tau
tiniuose namuose.
L a p k r i č i o 5, 12. 19 ir 26 d.
— Tradicini lietuvišką audimą
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje demonstruoja Lietuvių
Tautodailės instituto audėjos.
L a p k r i č i o 6 d. — Kr. Do
nelaičio lit. mokyklos madų pa
roda J a u n . centro didž. salėje.
— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaunimo centro maž.
salėje.
— Marijonų bendradarbių
žaidimų popietė Marijonų vie
nuolyno salėje.
L a p k r i č i o 12 d. — Lietuvių
Fondo vajaus pokylis Martinique salėje.
— „Grandies" balius Jau
nimo centro didž. salėje.
— LB Brighton Parko apylin
kės metinis pokylis Saulių
salėje.
— Lemonto apylinkės Rudens
balius Amber Shires salėje.
L a p k r i č i o 13 d. — Tilžės
Akto — Maž. Lietuvos susi
jungimo
su
Didžiąja
paskelbimo, 70 metų sukak
ties minėjimas Šaulių salėje. 2
v. p.p. Rengia Maž Lietuvos
Rezistencinis sąjūdis.

MOSU KOLONIJOSE
talpose minėjimas. Juozas Bru
žas iš VVoodstock, Conn., rodys
Worcester, MA
dvi vaizdajuostes: pirmoji „Nebeužtvenksi upės bėgimo" apie
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS liepos 9 d. demonstracijas VilMINĖJIMAS
, niuie. Antroji — „Kelionė į kry
Lapkričio 27 d., sekmadienį, žių kalną". Po jų bus trumpa pa
skaita, kavutė ir pyragaičiai.
Dr. Vinco Kudirkos šaulių
Rengėjai kviečia skirti minėtą
kuopa, kartu su „Nevėžio" ir
„Neringos" tuntų skautais,-mis sekmadienį pagerbimui žuvusių
ruošia Lietuvos kariuomenės karių, šaulių, partizanų, o jų
žuvo labai daug kovose dėl
šventės minėjimą.
Lie
10 vai. ryto šauliai ir skautai
tuvos laisvės, ne tik per
su vėliavomis organizuotai daly- pirmąjį, bet ir antrąjį pasaulinį
vaus šv. Mišiose, Šv. Kazimiero k a r ą - Dalyvaukime pamaldose,
parapijos bažnyčioje. Po Mišių minėjime, prisiminkime juos vivyks trumpos žuvusių pagerbi- s u s - Susimąstykime, pagalvokimo iškilmės prie paminklo šven- m e a r v i s ką darom, kad jų kartoriuje.
žygiškos aukos nebūtų veltui...
3 vai. p.p. Maironio Parko pa«*• M.

Rolandas Poška prie vieno savo kūrinio.

L a p k r i č i o 19 d. - Chicagos
Aukšt. Lituanistinės mokyklos
— ČALM metinis pokylis Jau
nimo centro didž. salėje.
— Lemonto Lietuvių centro
Rudens balius.
L a p k r i č i o 20 d. — „Nauji
vardai — nauji balsai II" koncertas Jaunimo centre. Rengia
„Margutis".
— Kariuomenės šventės mi
nėjimas Jaunimo centro maž.
salėje.
L a p k r i č i o 24 d. — Jaunimo
šokiai J a u n . centro didž. salėje.
R e n g i a Lietuvių J a u n i m o
sąjunga.
Lapkričio 25 d. — Kazio Bradūno paskaita „Išeivijos litera
tūros aspektai" ir jo poezijos
rečitalis Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejuje.
L a p k r i č i o 26 d. - Futbolo
klubo „Lituanica" tradicinė se
zono užbaigimo vakarienė ir šo
kiai Lietuvių Tautiniuose na
muose.
- ANTRO KAIMO sukaktu
vinis 25 m. spektaklis Jaunimo
centro didž. salėje (su šiandieni
niais ir veteranais vaidintojais).

— BLKM Moterų gildijos 20
m. sukaktuvinis pokylis Bal
zeko Lietuvių Kultūros muzie
juje.
— L a p k r i č i o 15 d. — sausio
15 d. — metinis lietuviškas
kalėdinis išstatymas Balzeko
Lietuvių Kultūros muziejuje.
(Eglutė su natūralių šiaudų ir
gintaro puošmenimis, prakartėlė ir kt.).
Lapkričio
18
d.
—
Lietuviškos Skautybės 70 m.
sukakties minėjimas Jaunimo
centre. Rengia chicagos skautininkų,-kių Ramovė.

Rockford,

111.

LIETUVIO DAILININKO
PARODA
Rockfordo lietuviai turės pro
gą susipažinti su dailininko
R o l a n d o Poškos v ė l i a u s i a
kūryba šią savaitę jo visoj šaly
išgarsėjusioje Fishy Whale
Press studijoje. Dailininkas lai
kys „Atvirus n a m u s " (Open
House) paminėjimui 25 metines
nuo studijos įsteigimo. Studija
bus atidarą svečiams penkta
dienį, spalio 7 d., nuo 5 iki 9 vai.
vakaro. Šeštadienio, spalio 8 d.,
bus nuo 10 vai. ryto iki 9 vai.
vakaro, sekmadienį, spalio 9 d.,
studija priims lankytojus nuo 12
vai. vidudienio iki 5 vai. vakaro.
Sukaktį pagerbs ir žinoma
Bergren Galerija, 6116 Mulford
Village Drive, su specialia
Kilnojamo Muziejaus paro
da, kur bus išstatyta daug
Rolando Poškos kūrinių. Ši
paroda prasidės tą pačią dieną,
kaip ir atviri namai studijoje,
bet tesis iki spalio 29 d.
Fishy Whale Press studijos
adresas yra 411 Lincoln Ave.,
netoli lietuvių Šv. Petro ir
Povilo bažnyčios.
Dailininkas R. Poška prieš
įsteigimą savo studijos mokė
meną^ Rockfordo kolegijoj,
Layton School of Art ir buvo
bendras steigėjas Milwaukee
Meno instituto.
Jis y r a Marijos ir pernai
mirusio Antano Poškų sūnus. Jo
m a m y t ė gyvena Rockforde,
netoli sūnaus studijos. Reikia
pažymėti, kad šio Škotijoje gi
musios d a i l i n i n k o k ū r i n i ų
šiandien galima rasti daugely
šalies meno muziejų ir galerijų.

Gruodžio 10 d. - A. Kairio DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. spalio mėn. 6 d.
dramos premjera Jaunimo centro didž. salėje. Ruošia Krikš
čionybės jubiliejaus komitetas.
— Balzeko Lietuvių Kultūros
muziejaus metinis banketas
muz. „Gintaro" salėje. Bus pa
gerbiami — „Margutis", Petras
Petrutis ir Valdas Adamkus.
Gruodžio 11 d. — A. Kairio
dramos pastatymas Jaunimo
centre. Atlieka Los Angeles Lie
tuvių Dramos sambūris. Ren
gėjas — Lietuvos Krikščionybės
jubiliejaus komitetas.
— Šiaudinukų darymo pamo
ka vaikams Balzeko Lietuvių
Kultūros muziejuje .
— Lietuvių Centro Lemonte
madų paroda savo patalpose,
buv. De Andreas seminarijos pa
talpose.

Gruodžio 25 d. — Jaunimo
šokiai Jaunimo centro didž.
salėje. Ruošia akademikai
skautai.
Gruodžio 31 d. — Lietuvių
Operos Naujų Metų sutikimo
balius Jaunimo centro didž.
salėje.
— Dainavos meno ansamblio
L a p k r i č i o 27 d. - ANTRO Naujų Metų sutikimas Jaunimo
KAIMO 25 m. jubiliejinis centro kavinėje.
spektaklis Jaunimo centre didž.
Sausio 15 d. — Maž. Lietuvos
salėje, dalyvaujant daugiau
minėjimas
Šv. Antano parapijos
negu 20 vaidintojų.
salėje, Cicero. Rengia šauliai.
G r u o d ž i o 2 d. - Ateitininkų
Sausio 28 d. — Pedagoginio
sendraugių Chicagos skyriaus Lituanistikos instituto absol
v a k a r o n ė Jaunimo centro ventų vakaras Jaunimo centre.
kavinėje.
Sausio 29 d. - Lietuvių
Gruodžio 3 d. — Šeštoji meti mokytojų pagerbimas Lietuvių
nė pamoka vaikams — lietuviš Tautiniuoe namuose. Kalbės
kos pirkelės statymas, Balzeko Lietuvos pasiuntinybės atstovas
S. Lozoraitis.
Lietuvių Kultūros muziejuje.
Vasario 12 d. Lietuvos Ne
G r u o d ž i o 4 d. — Jaunimo priklausomybės paskelbimo su
centro metinė vakarienė didž. kakties minėjimas Šv. Antane
salėje.
parapijos salėje. Ruošia Altas.
— Kalėdų Eglutė Chicagos ir
Balandžio 9 d. — „Laiškų
apylinkių lietuvių vaikučiams Lietuviams" metinė šveątė Jau
Jaunimo centro maž. salėje.
nimo centre.

Juodojo Kaspino dienos demonstracijos Chicagos miesto centre rugpjūčio
pabaigoje.
N u Q t r _ R a s o s s _ Miliauskaitės

GAIDAS-DAIMID
E U D E1KI S
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IK CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenuc
Telefonai - 523-0440 ir 523-0852
1005-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas - 927-1741-1
4348 S. California A v e n u e
Telefonas - 523-0440

'

PADĖKA
A.tA.
Dr. PRANAS E. GALINIS

PETKUS

M i r ė 1988 m. rugsėjo 16 d. Wareham,
Massachusetts.
Gimė Lietuvoje 1902 m. sausio mėn. 12 d.
Amerikoje gyveno nuo 1913 metų.
Velionis buvo pašarvotas Joseph W. Casper lai
dotuvių namuose, So. Boston, MA ir palaidotas rug
sėjo 20 d. Mt. Benedict kapinėse, W. Roxbury MA.
Nuoširdžiai dėkojame So. Bostono liet. Šv. Petro
bažnyčios klebonui kun. Albertui Kontautui už
maldas laidotuvių namuose, ypatingai gilų atsisveiki
nimą su velioniu Šv. Mišių metu bažnyčioje ir už
maldas kapinėse. Ačiū kun. Antanui Baltrušūnui už
dalyvavimą šv. Mišiose.
Esame nuoširdžiai dėkingi Bostono Liet. Bend
ruomenės pirm. inž. Bruteniui Veitui už atsisveiki
nimo pravedimą laidotuvių namuose, už atsisveiki
nimą Bostono Bendruomenės vardu ir dr. inž. Jurgiui
Gimbutui už atsisveikinimo žodžius.
Nuoširdžiai dėkojame visiems a.a. Prano drau
gams, mūsų draugams ir šeimos artimiesiems
atsilankiusiems laid. namuose, dalyvavusiems Šv. Mi
šiose ir palydėjusiems velionį j amžino poilsio vietą.
Ačiū už Šv. Mišių aukas, už gėles, užuojautas ir aukas
Lietuvių Fondui.
Didelė padėka Joseph W. Casper už labai rūpes
tingą laidotuvių pravedimą.

MARQUETTE FUNERAL HOM'K
TĖVAS IR ŠONUS
2533 VVest 71 St., ( h i e a g o
Telefonas — 170-23 15
1410 So. 50th A v.. C i c e r o
Telefonas — 8 6 3 - 2 1 0 8

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAVVKZ
LAIDO IV V11,'

DIREKTORIAI

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213
11028 S o u t h u e s t Hvvy. - T o l . 974-4410
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700

BUTKUS - PETKUS

Nuliūdę pusbroliai ir pusseserė: J u o z a s Galinis,
L e m o n t . Illinois, B r o n i u s G a l i n i s , Norwell,
Massachusetts, P r a n ė Baszkiewicz, Wareham,
Massachusetts ir jų šeimos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e
Cicero, Illinois
T e l e f o n a s - 652-1003

$ a j| v

DonaM M.. -Ir.

Mielam Broliui

A.tA. VYTAUTUI

VANCE

Lietuvoje mirus, dr. GEDIMINUI BALUKUI ir jo
šeimai reiškiame gilia užuojautą ir kartu liūdime.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI

Prima
Sofija
Elena
Elena

ir Aleksas Vaškeliai
Salienė
Zimavičiūtė-Carter
ir Adolfas Miliai

1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois
PATARNAUJA CHICAGOJE BF.I PRIF.MIKSČHOSE
Tel. 652-5245
L

•

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. spalio mėn. 6 d.

x Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis susirinkimas bus
spalio 22 d., šeštadienį. Lietuvių
Tautiniuose namuose Chicagoje. Metiniam susirinkimui
rengti išrinktas komisijos pirmi
ninku dr. Leonas Kriaučeliūnas. Išvakarėse bus svečių
priėmimas Altos būstinėje. Jau
nimo simpoziume dalyvaus Gin
tė Damušytė iš New Yorko. Gin
ta Palubinskaitė iš Washingtono ir Rita Likanderytė iš Chicagos.
x Šv. Šeimos vila, kuri yra
123 St. tarp Bell ir Will-Cook
Rd., turės kalėdinį bazarą ir
laimėjimus. Bus galima įsigyti
arba laimėti rankų dirbinių,
augalų, namie darytų gėrybių ir
kt. Taip pat bus lietuviškų
valgių, tarp jų ir kugelio. Tą fes
tivalį rengia vilos seserys,
gyventojai ir personalas sekma
dienį, lapkričio 5 d. nuo 9 vai.
ryto iki 4 vai. p.p.

x Ses. M e r c e d e s turės
tapybos klasę nuo spalio 17 d.
kiekvieną pirmadienį. Pamokos
bus nuo 1 iki 4 vai. p.p. Ses.
Mercedes yra žinoma daili
ninkė, baigusi akademiją ir pa
dariusi daugelį paveikslų. Norį
tapymą studijuoti prašomi pra
nešti ses. Mercedei tel.
776-1324.
x „Nerijos" jūrų skaučių
tunto sueiga bus šį sekma
dienį, spalio 9 d., 11 vai. ryto
Jaunimo centro mažojoje salėje.
Visos narės raginamos sekma
dienio religines pareigas atlik
ti savo parapijose arba prieš
sueigą dalyvauti 10 vai. ryto Jė
zuitų koplyčioje aukojamose šv.
Mišiose. Dalyvaujama pilnose
išeiginėse uniformose. Tėveliai
ir svečiai kviečiami.
x „Aušros Vartų" skaučių
tunto sueiga bus šeštadienį,
spalio 8 d., Brombereck mo
kyklos patalpose. Sueigos pra
džia 1:30 vai. p.p. Visos sesės ir
vadovės dalyvauja pilnose uni
formose. Kviečiami tėveliai ir
svečiai, ypač kitų tuntų sesės ir
broliai.

x Muz. Petras Aglinskas.
gitaristas, dalyvaus kamerinė?
muzikos koncerte penktadien;
Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus salėje 7:30 vai. vak
Visi kviečiami pasiklausyti. Pc
programos bus vaišės.
x Cicero Altos valdybos
posėdis bus spalio 14 d. 6 vai.
vak., o bendras metinis valdy
bos ir tarybos posėdis tą patį
vakarą 7 vai. įprastoje vietoje.
Dalyvaus ir Altos centro val
dybos pirmininkas inž. G.
Lazauskas.
x Minint Gen. T. Daukanto
jūrų šaulių kuopos 25 metų
veiklos sukaktį Chicagoje spalio
16 d., sekmadienį, 10 vai. ryto
Jėzuitų koplyčioje Lietuvos Šau
lių sąjungos kapelionas kun. J.
Borevičius laikys Mišias už mi
rusius kuopos narius ir po
pamaldų dalyvaus apeigose prie
Lietuvos Laisvės kovų pamink
lo.
x Metinis Cicero jūrų šau
lių pobūvis įvyks spalio 8 d. nuo
7 vai. vak. Šv. Antano parapijos
salėje. Meninėje programoje
solistė Birutė Kemežaitė ir
muzikas M. Motekaitis.
x Marijai — Rožinio Kara
lienei pagerbti, rožinis ir šv.
Mišios bus aukojamos š.m.
spalio 7 d., penktadienį, 6:30
v.v. (iki 7:30) Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Visi kviečiami dalyvau
ti.
(sk)
x Chicagos Lietuvių me
džiotojų ir žuvautojų klubas
rengia rudeninį pikniką š.m.
spalio 9 d., sekmadienį Šaulių
salėje, 2417 W. 43 St. Svečiai
bus vaišinami skaniais užkan
džiais ir gėrimais. Gros Evaldo
Knoll orkestras. Pradžia 12 vai.
Klubo valdyba
(sk)

x Vaizdajuostės iš rugpjū
čio 23 d. masinių demonstra
cijų Lietuvoje prieš Lietuvos
priverstinį įjungimą j Sovietų
Sąjunga bus rodomos penkta
dienį, spalio 7 d., 7:30 v.v. Jau
nimo centro mažojoje salėje.
Taip patjtema „Lietuvos de
mokratinio sąjūdžio problemos
ir perspektyvos" kalbės Ant.
Buračas, Lietuvos Mokslu Aka
demijos narys ir Lietuvos Per
sitvarkymo sąjūdžio atstovas.
Rengia Santara-Šviesa.
(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutual Federal Savings.
2212 West Cermak Road - Tel.
. VI7-7747.
(ski

x Rimas S t a n k u s pasi
žymėjo kaip vienas iš gabiausių
nekilnojamo turto pardavėjų
RE/MAX First Realtors in Palos
Hts. Jis per rugpjūčio mėnesį
pardavė nuosavybių už tris ket
virčius milijono dolerių. Taip
rašo South Economist Newspaper rugsėjo 23 d. R. Stankus
mielai patarnauja lietuviams,
remia lietuvišką spaudą, lankė
si „Drauge" su savo sužadėtine
Christine Lynn Kuzma ir įteikė
100 dol. auką. Nuoširdus ačiū.
x Tradicinė „Puota jūros
dugne" bus pirmasis lietuviš
kas pokylis naujajame Lietuvių
centre Lemonte. Pokylį spalio
22 d. 7 vai. vak. ruošia jūrų
skautininkų,-kių „Grandis",
talkinama ..Lituanicos" ir
„Nerijos" tuntų jūrų budžių ir
gintarių. Visuomenė kviečiama.
x LDK Birutės Draugijos
narių metinis susirinkimas, dėl
susidėjusių aplinkybių, įvyks
..Dainos" restorano mažojoje
salėje, spalio 9 d. 11 v. ryto.
(sk)
x Šlutų prekyboje PATRIA gausus elektronikos ir dovaninių prekių pasirinkimas.
Svečiai iš Lietuvos ar važiuojan
tys i Lietuvą, kviečiami apsilan
kyti ir apsirūpinti dovanomis.
Čia gaunama: gausūs gintaro
papuošalai, šimtai muzikos ka
sečių, vartojimui Lietuvoje pri
taikyti video ir audio magne
tofonai, Zenith televizoriai, siu
vimo „overlock" mašinos, įvai
rūs namuose naudojami elektro
niniai aparatai. Viskas pritai
kyta 220 v. elektros srovei. Pro
fesionalus patarnavimas, aiški
nimas ir demonstracija. Prista
tome ir į kitus miestus. Patria — vienintelė lietuviška
elektroniniu reikmenų, tinka
mų vartojimui Lietuvoje, par
duotuvė: 2638 W. 71 st. St., Chicago,
IL
60629,
tel.:
312-778-2100.
(sk)

Margučio surengto „Nauji vardai — nauji balsai I" koncerto atlikėjai. Iš kairės pianistas Manigirdas Motekaitis, sol. Julianne Barnes, sol. Algis Valiūnas ir sol. Edward Zelnis.
Nuotr. Jono Tamulaičio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DR. A. RAZMA IŠRINKTAS pat buvo sudaryta 7 asmenų
nominacijų komisija. Dr. A.
JAV LB PIRMININKU
Razma padarė XI-tos tarybos
JAV LB XII-tos tarybos pir apyskaitos pranešimą už
moji sesija vyko rugsėjo 30 1986-87 metus.
Pagaliau 2 vai. buvo sudary
spalio 2 dienomis Holiday Inn,
tas
kvorumas ir po trumpų
Chicagoje. Rugsėjo 30 d. 11 vai.
prasidėjo dalyvių registracija. diskusijų priimta darbotvarkė.
Dar tebevykstant registracijai Dr. P. Kisielius pasiūlė kandi
gretimoje salėje buvo parengti datus į tarybos prezidiumą. Jo
gausūs užkandžiai. Chicagos ir pasiūlytas penkių asmenų
jos priemiesčių LB vadovai ir sąrašas buvo iš Los Angeles.
darbuotojai vikriai sukosi, kad Inž. Č. Mickūnas pasiūlė, kad
viskas sklandžiai praeitų. Visur demokratijos vardan reikėtų ir
matėsi Vid. Vakarų apyg. pirm. antro sąrašo. Tuomet jis sudarė
Birutės Vindašienės rūpestinga vadinamą Bostono sąrašą. Buvo
balsuojama ,,en bloc" laimėjo
ranka.
Su nežymiu pavėlavimu buvo Kalifornija 30:24.
Po trumpos pertraukos prasi
pradėta sesija. Sesiją pradėjo
dėjo
antrasis posėdis ir savo vie
Alg. Rugienius, XI-tos tarybos
tas
užėmė
naujai išrinktas tary
prezidiumo pirm. Sol. Daliai
Kučėnienei vadovaujant buvo bos prezidiumas. Už stalo sėdosi
sugiedoti himnai. Invokacijai Angelė Nelsienė, tarybos prezi
sukalbėti buvo pakviestas kun. diumo pirm., ir nariai Alg.
Pr. Garšva. Trumpą atidaro Raulinaitis, Almis Kuolas, Dan
mąją kalbą pasakė šios sesijos guolė Navickienė ir Romas Nelšeimininkė Birutė Vindašienė. sas. Buvo sudarytos įvairios
Po invokacijos, himnų ir atida komisijos ir atskirai vyko komi
romosios kalbos, sesijos vado sijų posėdžiai.
Šeštadienį Algis Rugienius
vavimo vairą stipriai į savo
perskaitė
dr. Vaidoto Kvedaro
rankas paėmė Alg. Rugienius.
laišką
apie
praėjusią šokių šven
Tolimesnėje sesijos eigoje
aiškiai matėsi, kad jis šiose pa tę. Pasidžiaugė sėkmingai pra
reigose jautėsi „kaip žuvis van ėjusia švente ir dėkojo JAV LB
denyje". Dalyvių su balsavimo už paramą ir talką. Kitos jo
teise
užsiregistravo
63 laiško pagrindinės mintys yra
asmenys (iš 69 galimų). Tai kad, jo manymu, tokios šventės
rekordinis skaičius. Beveik pusė aukos neturėtų būti sujungtos
šios sesijos dalyvių buvo daly su kitais renginiais, taip pat
vaujantieji pirmą kartą. Progra pati šokių šventė neturėtų būti
mos vykdymas kiek užsitęsė, rengiama kartu su kitais
nes nebuvo reikiamo dviejų renginiais.
Garbės teismo pranešime pa
trečdalių kvorumo. Nesudarius
aiškėjo,
kad pereitos kadencijos
kvorumo nebuvo galima priimti
metu
bylų
nebuvę. Br. Juodelio
pasiūlytos darbotvarkės, tad per
tą laiką buvo pristatyti tarybos finansinis pranešimas daugiau
nariai ir spaudos atstovai. Taip siai lietė Tautinių šokių festi
valių korporacijos ir lėšų
' telkimo reikalus. Tautinių
x Tautinių šokių šventė ek šokių i n s t i t u t a s oficialiai
rane — šį penktadienį, spalio 7 nebuvo rengėjų tarpe. Tautinių
d., 7 vai. vak. visus į Jaunimo šokių š v e n t ė s . vandalizmo
centro kavinę kviečia Jaunimo nuostoliai apie 2200 dol.
tautinis ansamblis „Grandis".
Kava ir užkandžiai ir praėjusios
didingos šventės vaizdai. Visi
kviečiami, visi laukiami.

Dr. Vyt. Bieliausko žodis yra
PLB pirm. ir LB tarybos atsto
vas. PLB centras ir įstaiga bus
perkeliama į Torontą. Ryšiams
su kraštu reikia vadovautis
principu: palaikyti ryšius su
tauta, bet ne su okupantu ar jo
patikėtiniais. Iškėlus klausimą
apie ryšius su veiksniais, pa
aiškino, kad PLB davė manda
tą turėti ryšius su VLIKu lygy
bės principu.
Toliau buvo sveikinimai žo
džiu ir raštu, kurių buvo daug.
Buvo artėjama į kulminacinį
tašką — r i n k i m u s . Turėjo
būti išrinkti: Kontrolės komisi
ja, Garbės teismas ir LB krašto
valdybos pirmininkas. Visu
dėmesys krypo į pirmininko
rinkimus. Į Kontrolės komisiją
buvo išrinkti Č. Mickūnas, A.
Petrutis, M. Žiaugra ir kand. G.
Čepas. Garbės teismo sąraše iš
rinkti A. Rugienius, V. Kutkus,
Gr. Kamantienė, Kriaučiūnienė
ir V. Petrulis.
Visą dieną salėje ir ypač kori
doriuose sklido gandai apie
svarbiausių varžybų galimas
pasekmes. Įvairūs „polsteriai"
darė apklausinėjimus ir savas
išvadas. Vieni teigė, kad Ingr.
Bublienė veda keliais balsais, o
kiti priešingai. Šiaip ar taip abu
kandidatai stiprūs. Tarybos
narių tarpe keletas buvo neapsi
sprendusių ir „sėdinčių ant tvo
ros". Kandidato neapgalvotas
žodis ar žingsnis galėjo būti le
miamas. Ingr. Bublienę pristatė
Asta Banionytė-Coner ir M.
Drunga. Kandidatė savo žodyje
kalbėjo apie savo veiklą ir Bend
ruomenės viziją. Apie tai, kad
mūsų veikloje nėra jos kartos
žmonių, supažindino su savo bū
simos valdybos k a n d i d a t ų
sąrašu. Dr. A. Razmą pristatė
Linas Norusis. K a n d i d a t a s
išryškino savo pagrindinius
punktus, kuriais jis remtų savo
veiklą. Išeivija yra pašaukta

didelei misijai. Išlaikyti gyvą
lietuvybę išeivijoje ir padėti Lie
tuvai išsilaisvinti iš okupacinio
jungo. Informacijai remtis Lie
tuvių informacijos c e n t r u
Brooklyne. Po to buvo galima
kandidatams statyti klausimus
(laiko ribose).
A. Vakselis pastatė kandi
datei klausimą apie bendruome
ninių darbų rėmimą. Rašanty
sis šiuo reikalu smulkesnių
detalių nežino, tačiau kandidatė
su pagrindu ar be jo įsižeidė ir
atsikirto. Toks savivaldos pra
radimas jai kainavo balsą ar du.
Alg. Gečys užatakavo dr. A.
Razmą. Jis pradėjo seną nuval
kiotą giesmelę Sužiedėlio
rašomos istorijos reikalu.
Klausėjo nuomone kandidatas
neturėjo nervų ir drąsos. Ar jis
turėtų drąsos daryti sunkius
sprendimus?
Dr. A. Razmai šaltai atsakius
ir vykusiai atsikirtus, balansas
pakrypo jo naudai. Teko girdėti,
kad šis susikirtimas jam pridėjo
gal penketų balsų. Pasekmėje
laimėjo dr. A. Razma rezultatu
34:27.
Tarybai jis pristatė savo bū
simos valdybos preliminarinį
sąrašą. Šis sąrašas yra šios
sudėties: Regina Kučienė —
švietimo reikalams, dr. Jonas
Račkauskas — pavad. švietimo
reik., Bronius Juodelis —
finansų, Aušra Zerr — politin.,
Arvydas Barzdukas — poli
tiniams, Donatas Skučas — poli
tiniams, Dalia Kučėnienė —
kultūros, Pranas Joga — kultū
ros, dr. Paulius Kęst. Žygas —
kultūros, Birutė Jasaitienė —
organizac. reikalai, Danguolė
Valentinaitė — socialiniams,
Darius Sužiedėlis — jaunimo
reik., dr. Petras V. Kisielius —
ryšiams su tauta, doc. Vytautas
Skuodis — ryšiams su tauta,
Linas Norusis — spec. reik.,
Ramunė Kubiliūtė — informa
cijai, Ramoną Steponavičiūtė —
informacijai. Iš šio sąrašo bus
sudaryta galutinė valdybos
sudėtis.
Telieka pasveikinti laimėto
jus, o pralaimėjusieji neturi
nusiminti. Dar bus daug pava
sarių ir daug rinkimų. Kaip to
je dainelėje: „Po kiekvieno gruo
džio ir vėl gegužis ateina"!
J. Ž.
MARGUČIO KONCERTAS

Jaunimo centro didžiojoje
salėje Margučio spalio 2 d. su
r u o š t a s solistų koncertas
pasižymėjo naujumu. Pirmasis
pasirodė bosas baritonas Algis
Valiūnas, padainuodamas S.
Čerienės kūrinius Raudą, Kada
girdžiu aš dainą, Klajonę. Sod
rus balsas rodė solisto pajė
gumą. Jo dainos publikos buvo
šiltai sutiktos.
Susirinkusius maloniai nu
teikė ir sopranas Julianne Bar
nes, pajėgiai padainuodama Ne
p l a u k , K a s t y t i (Banaičio),
Tyliau, tyliau (Gailevičiaus),
Spindulėlis vakarų (Jakubėno),
Skaidrus solistės balsas, įsi
jautimą rodantis dainininkės
veido išraiška laimėjo klausy
tojų susidomėjimą.
Tenoras Edv. Zelnis irgi atėjo
su lietuviškų dainų repertuaru.
Dainavo Koks vakaras ramus
(Banaičio), Pradalgiuos (Ba
naičio), Dainius (Gruodžio).
Solisto dainos rodė jo pasiruo
šimo scenai pastangas. Visiems
solistams darniai pritaikytą
palydą fortepijonu sudarė muz.
x Patikslinimas. „Draugo"
M. Motekaitis.
rugsėjo 29 d. šaulių nuotraukoj
Visi trys solistai iš Chicagos.
buvo netyčia praleista Vlado
Puiku, kad Margutis juos išve
Išganaičio pavardė. Už klaidą
dė į lietuvišką sceną. Solistai
atsiprašome.
Barnes ir Edv. Zelnis dar pirmą
kartą lietuvių koncerte. Solistai
x Lietuvių šokių šventė
sų pasiruošimu. Jul. Barnes
Kanadoje — video filmas Alvupasiekusi magistro laipsnį De
do pažmonyje Lietuvio sodyboje
Paul universitete, Edv. Zelnis
šį sekmadienį nuo 2 v. p.p. Gail.
su magistro laipsniu iš Northsesers Elenos Peržinskienės
vvestern universiteto. Jis diri
pranešimas apie paralyžių. Pro
guoja ir orkestrus, važinėjęs po
gramoje dalyvauja kun. Juozas
užsienio kraštus su koncertais.
Juozevičius. Gydytojas praneša
Prieš šį koncertą su jais yra
apie prostatos vėžį. Alvudo gėry
Dr. Antanas Razma per „Draugo" banketą Martinique pokyliu salėje, kaip padirbėjęs muz. M. Motekaitis,
bėmis pasivaišinama. Krau
Lietuvių Fondo Pelno skirstymo pirmininkas. įteikia „Draugui" 3000 dol.
pasiūlydamas repertuarą ir
jospūdis matuojamas. Visiems čekį paramos
parepetuodamas.
Solistai
įėjimas laisvas. Visi laukiami.
Nuotr J. D u o b o s

i

IS ARTI IR TOLI
KANADOJE
— Henrikas Lapas, gyvenas
Toronte, kaip Lietuvos pa
siuntinybė Washingtone, D.C.
praneša, Lietuvos atstovui J.
Zmuidzinui paprašius ir S. Lozo
raičiui p r i t a r u s , Lietuvos
Diplomatijos šefo dr. Stasio A.
Bačkio paskirtas generalinio
konsulo pavaduotoju.

J. A. VALSTYBĖSE

— Elvira Viktorija Kavaliūnaitė-Shannon baigė Western
State universiteto Teisių
mokyklos kolegiją gegužės 30 d.
Jai buvo įteiktas Juris Doctor
(teisės daktaro) diplomas.
Sveikina Elvirą V. Kavaliūnaitę-Shannon ir dr. Michael
W. Shannon jų sūnus Michael ir
duktė Vanessa, tėvai Pranas ir
Fridą Kavaliūnai, uošviai dr.
Gail ir Helen Shannon. Taip pat
laimėjimu džiaugiasi jos sesuo
Regina Martin su šeima ir linki
sėkmės advokatės profesijoje.
parodė ryžtą, nusistatę paruoš
ti jiems dar neįprastą lietuviš
ką repertuarą.
Antroji koncerto dalis buvo
skirta tarptautinio garso kūry
bai. Prie šio repertuaro solistai
labiau įpratę ir skambiai,
drąsiai reiškėsi Alg. Valiūnas
dainavo ariją iš Mozarto Figaro
vestuvių, taip pat Mozarto iš
„Zauberfloete"
ir Boito
mefistofelišką dainą. Visos
dainos originalia kalba. Buvo
ryškus solisto išlavinto balso
švarumas. Solistas susilaukė bis
šauksmų.
Solistė Julianne Barnes pra
dėjo arijomis. Mimi iš „La
Boheme'' (Puccini) ir apie
vienatvę liūdesio dienose iš
Wagnerio
„Lohengrin",
pagaliau buvo daina apie dailią
sias naktis (Floydo). Solistė
lengvai paėmė ir didelio aukš
tumo gaidas.
Sol. Edv. Zelnis pasirodė su
svajonių arija iš Massenet
Verterio, ariją apie draugus iš
Donizetti ,,La fille da regiment", pagaliau Ponchielli
kūrinys apie dangų ir jūrą.
Antrojoj daly skambėjo dainos
italų, prancūzų, vokiečių, anglų
kalbomis. Solistai nesusigundė
bisų kvietimams. E. Zelnis
antroje dalyje pasirodė dar
stipresnis.
Pabaigai buvo maloni staig
mena — visų trijų solistų trio,
lietuviškai padainuojant Mozar
to: „Ar, branguti, aš nebetu
rėčiau Tavęs daugiau matyti".
Reikia pažymėti, kad muz. M.
Motekaitis , akompanuodamas
tokiai gausybei įvairių sunkių
kūrinių, parodė aukštą savo
pasiruošimo lygį, o P. Petrutis
sugeba ne tik pravesti puikią
radijo programą, bet ir sėkmin
gai organizuoja koncertus.
Juoz. Pr.

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

TeL _ 776-8700
Darbo ML n u o 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.

