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

Žinios iš parapijų 
Kaunas. 1987 m. vasario 13 

d. j namus pas karininką Juozą 
Kazalupską, gyv. Kaunas , 
Mažoji 1-10, atvyko Kauno 
miesto Vykdomojo komiteto pir
mininkas Kazakevičius. Kaza
kevičiaus atvykimo tikslas buvo 
išsiaiškinti, ar tikrai karininkas 
J. Kazalupskas pats rašė raštą 
dėl Klaipėdos bažnyčios ir ar 
tikrai po juo pasirašė. Taip pat 
klausinėjo, ar Kazalupskas 
rinko parašus po pareiškimu, ar 
važiavo kartu su tikinčiųjų dele
gacija i Maskvą. Į visus šiuos 
klausimus J. Kazalupskas atsa
kė teigiamai, dar pridėdamas, 
jog po pareiškimu dėl Klaipėdos 
bažnyčios gražinimo pasirašė 
apie 90,000 tikinčiųjų, tačiau iki 
šiol Taikos Karal ienės 
bažnyčios klausimas dar nėra 
iki galo išspręstas. O tai liudija, 
jog valdžia nesiskaito su ti
kinčiaisiais. 

Kauno miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkui Kazakevi
čiui papriekaištavus, jog be 
reikalo važiavo i Maskvą ir 

trukdė atsakingus darbuotojus, 
J. Kazalupskas atsakė jog, jei 
Klaipėdos bažnyčios negrąžins, 
t a i t ik in t ie j i v i sa i s j iems 
įmanomais būdais kovos tol, kol 
sugrąžins. O i Maskvą delegaci
jos važiavo ir važiuos. 

1987 m. birželio 21 d. pas J. 
Kazlupską j namus atvyko 
rinkimų į vietines tarybas 
komisijos a t s t ovas , ku r i s 
pareikalavo paaiškinti, kodėl 
Kazalupskas nebalsuoja. 

J. Kazalupskas pasakė, kad 
kaip tikintis privalo ginti ti
kėjimą ir tikinčiuosius, todėl 
išreikšdamas protestą, balsuoti 
atsisako, kadangi: 26 metai 
kaip Vilniaus vyskupijos vys
kupas Julijonas Steponavičius 
be kaltės ir teismo nuimtas nuo 
pareigų ir ištremtas į Žagarę. 

Kunigai — Alfonsas Svarins
kas, Sigitas Tamkevičius ir 
Jonas-Kąstytis Matulionis — 
nute i s t i vien už t a i , kad 
rūpinosi, jog žmonės būtų 
blaivūs, dori ir sąžiningi. 

KATALIKAI PASAULYJE 

MOTINOS, NEŽUDYKITE SAVO VAIKŲ 

Lietuvos savilaidos žurnalas 
„Skaista" pateikė sukrečiančius 
duomenis apie abortus Lietu
voje. Pagal sveikatos apsaugos 
ministerijos paskelbtą statis
tiką, Lietuvoje kasmet yra 
nužudoma daugiau negu pusė 
dar negimusių kūdikių. Per 
ketverius metus, nuo 1978 iigi 
1982 metų, buvo sunaikintos 
222 tūkstančių negimusių 
kūdikių gyvybės, tai yra, 44-ri 
tūkstančiai kiekvienais metais, 
per tą patį ketverių metų lai-

SV. RASTAS KINIJOJE 

Krikščionių socialinė orga
nizacija „Amity Foundation" 
pasirašė sutartį su kinų valdžios 
knygų leidykla Šventojo Rašto 
platinimo reikalu Kinijos kny
gynuose. Iki šiol Šventąjį Raštą 
Kinijoje tegalima buvo įsigyti 
tiktai prie bažnyčių. Paskutinis 
Šventojo Rašto leidimas Kinijoje 
buvo atspausdintas 1981 m. 
trijų milijonų egzempliorių 
tiražu. Už galimybę lengviau 
įsigyti Šventąjį Raštą pasisakė 
ir kai kurie nekrikščionys kinai 
mokslininkai, kurie šią knygą 
laiko vienu svarbiausių Vakarų 
literatūros veikalų. 

UŽ GYVYBE 
Žmonių meilės apaštale Moti

na Teresė iš Kalkutos, kalbėda
ma Kanados sostinėje Otawoje, 
dar kartą griežtai pasisakė prieš 
negimusios gyvybės žudymą — 
abortą. Dalyvaudama katalikų 
ir protestantų sąjūdžio „Krikš
čionys už gyvybę'' suvažiavime, 
Motina Teresė priminė, kad jos 
prieš 40 metų ikurta žmonių 
meilės seserų vienuolių kongre
gacija, kovodama prieš abortus, 
priima savo globon tėvų 
nepageidaujamus kūdikius. 
Motinos Teresės įkurtos seserų 
vienuolių kongregacijos šūkis 
yra — tarnauti patiem vargi n-
giausiem tarp vargstančiųjų. Už 
savo veiklą žmonių pagalbos 
srityje, Kalkutos Motina Tere 
sė 1979 m. buvo pagerbta 
Nobelio Taikos premija. 

Armėnų „demokratiniai 
rinkimai 

Ranka įrašytas kandidatas laimėjo 

j f 

kotarpį gimė 262 tūkstančiai 
kūdikių, t.y., 52 tūkstančiai per 
metus. Žurnalas „Skaista" rašo, 
kad įskaitant ir neregistruotus 
abortus, Lietuvoje kasmet yra 
nužudoma t a r p 60 ir 70 
tūkstančių negimusių kūdikių. 
Tai sukrečianti statistika, kuri 
turėtų sukelti kiekvieno lietu
vio didžiausią susirūpinimą. 

Žudydami savo kūdikius, 
žudome patys save, savo šeimas, 
ir savo tautą, rašo savilaidos 
žurnalas „Skaista". Argi gali 
būti didesnis nusikaltimas, kaip 
žudyti nekaltą, dar negimusią 
gyvybę, būsimą savo tautos 
sūnų ar dukterį? Teprisimena 
visi žmonių meilės apaštalės 
Motinos Teresės iš Kalkutos 
karštą ir nepaliaujamą kvie
timą: „Motinos, nežudykite savo 
vaikų". Abortas žmonijai suke
lia didesnę grėsmę už išnykimą 
negu nuo branduolinio ginklo. 

Antrosios diskusijos 
Los Angeles. — Viceprez. G. 

Bushas ir gub. M. Dukakis 
ketvirtadienio vakare antrą ir 
paskutinį kartą diskutavo, besi
ruošdami būti Amerikos prezi
dentu, svarbiausias krašto prob
lemas, atsakydami į keturių 
žurnalistų jiems pateiktus klau
simus. 

Svarbiausieji klausimai buvo 
amerikiečių valstybiniai mo
kesčiai, nusikaltimai, Amerikos 
saugumas bei apsigynimas, mir
ties bausmės reikalas ir socia
liniai senatvės aprūpinimo 
klausimai. 

Diskusijos temos gyventojams 
jau ne kartą girdėtos rinkimų 
kalbose ir praėjusių viešų 
diskusijų metu. Šį kar ta abu 
kandidatai parodė daugiau pasi
tikėjimo savimi ir gerai atsakė 
į klausimus. 

Viceprez. Bushas aiškiai pasą 
kė, jog, jei jis bus išrinktas 
prezidentu, nekels mokesčių 
Amerikos gyventojams. Gub. 
Dukakis į šį klausimą neatsakė 
a i šk ia i , pab rėždamas , kad 
būsimoji generacija bus apsun
k in ta biudžeto nesuba lan-

Estijos Liaudies Fronto kongreso atidarymo iškilmėse, kuris įvyko spalio 1 ir 2 dienomis Talline. 
Estų jaunimas su nepriklausomos Estijos vėliava ir fakelais. 

Visi lygūs, išskyrus jį 
Washingtonas. — Washington 

Post dienraštis praneša, jog 
paskutiniai Kremliaus valdžios 
pakeitimai rodo, kad Gorbačio
vas turi daug didesnę kontrolę 
savo žinioje, negu kad iki šiol 
buvo manyta. Laukiama dar ir 
kitų pakeitimų vyriausybės 
sluoksniuose. 

Atsakingųjų vyriausybės 
pare igų a t skyr imas nuo 
Komunistų partijos pareigūnų 
pareigų ir yra Gorbačiovo 
laimėjimas. Jo rėmėjai dabar 
kontroliuoja pagrindines ide-
oligijos, užsienio politikos ir 
vidaus politikos aukščiausias 
pozicijas, o jo buvę kritikai 
užima jau tik antrines vietas ir 
nebeturi balso sprendimuose. 
Kremliaus oficialieji pareigūnai 
sako, jog Vadimas Medvedevas, 
kuriam pavesta vadovauti parti
jos ideologijai, vadovauja ir pro
pagandai, mokslo įstaigoms ir 
kultūrai. Tuo būdu jis turi daug 
didesnę galią, negu prieš jį 
buvęs ideologas Ligačiovas, 
nežiūrint kad Medvedevas netu
ri partijos sekretoriaus posto. 

Nebėra pirmojo t a rp lygiųjų 

Oficialūs asmenys Maskvoje 
tvirtina, jog, kai Ligačiovas 
buvo aiškus numeris antras po 
Gorbačiovo, dabar tokio nebėra 
ir Gorbačiovas stovi viršūnėje 
vienas be jokio pavaduotojo. Jie 
sako, jog Gorbačiovui nedaly
vaujant Politbiuro posėdyje, kiti 
nariai, kurie vadovauja at
skiroms sritims, praveda posėdį 
tas, kurio sritis yra aptariama. 

savimu. Bushas pasisako už 
mirties bausmę, Dukakis prieš, 
nežiūrint, kad ir jo žmonai būtų 
pavojus. Gynybos klausimu Bu
shas už stiprią Ameriką ir už 
pasitarimus so sovietais, Duka
kis už gynybos lėšų mažinimą ir 
už pokalbius su sovietais. 
Bushas už laisvės kovotojų prieš 
komunizmą rėmimą, Dukakis 
už tai. kad reikia kalbėtis su 
esamais režimais. Bushas prieš 
abortus, nebent motinai grėstų 
gyvybės pavojus, Dukakis, kad 
pati moteris turi nuspręsti abor
to reikalą. Bushas už Sočiai 
Security fondo neliečiamumą, 
kad būtų iš ko mokėti pensijas, 
Dukakis. kad tam tikrais atve
jais fondas galėtu būti panaudo
jamas ir kitam reikalui. 

Po diskusijų pravestais 
apklaus inė j imais su 500 
asmenų, maždaug 47% pasisakė 
už viceprez. Bushą, ir 33<£ už 
gub. Dukakį. 

Taip pat nėra ir antrojo sekre
toriaus. Visi yra lygūs, išskyrus 
Gorbačiovą. Praeityje Ligačio
vas buvo pirmas tarp lygiųjų, 
pasakojo Washington Posto 
reporteriui oficialus pareigūnas, 
pasinaudodamas G. Orvvellio 
„Gyvulių farmos" išsireiškimu, 
kai jis aprašė komunistų visuo
menę. 

Tas, kur i s tarėsi su 
Persi tvarkymo sąjūdžiu 

Iš Medvedevo šaIShių prane
šama, jog Komunistų partijos 
dienraščio „Pravdos" redak
torius Viktoras Afanasyevas 
turės užleisti pareigas kitam. 
Jis yra redaktoriumi dar nuo 
Brežnevo laikų ir pasisakydavo 
prieš Gorbačiovo perestroiką. 
Kitas Gorbačiovo šalininkas — 
Aleksandras Jakovlevas, kuris 
buvo ir Lietuvoje ir kalbėjosi su 
Persitvarkymo sąjūdžio vadais, 
perėmė vdovavimą trim Centro 
Komiteto departamentams, 
kurie vadovauja užsienio 
reikalams. Jis su Užsienio 
reikalų ministeriu E. Shevard-
nadze vadovauja užsienio poli
tikai. Jam dabar priklauso tarp
tautiniai reikalai, kuriems 
vadovavo buvęs ambasadorius 
A. Dobryninas, vadovavimas 
ryšiams su kitų komunistinių 
kraštų vyriausybėms, kuriuos 
anksčiau tvarkė Medvedevas, 
ir kadrų ruošimas užsieniui. 
Vidaus kadrų ruošimas pri
klauso G. Razimovskiui. Taigi, 
Jakovlevui priklauso visas 
užsienio personalas. 

Maskva. — Armėnijos Ko
munistų partija leido rinkimų 
sąraše įrašyti kandidato pavar
dę, kur is nebuvo partijos 
aprobuotas. Vienas vyresnysis 
vykdomojo komiteto narys buvo 
atleistas iš Komunistų partijos 
ir kitas, labai sąžiningas par
tietis, išstatytas į jo vietą, 
praneša „Tasso" agentūra. Visų 
nustebimui, bet ir džiaugsmui, 
daugiausia gavo balsų tas kan
didatas, kuris nebuvo partijos 
patvirtintas. Partietis tesurin
ko tik 14% balsų. 

Šis rinkimų „skandalas" yra 
tos kovos tarp armėnų oficialių 
pareigūnų ir tautinių kovotojų 
vaisius. Tautinis atgimimas 
armėnuose labai žymus ir jis 
reiškiasi visose jų gyvenimo 
srityse. Kitais metais, kai bus 
rinkimai į įvairius vyriausybės 
postus, armėnai ruošiasi turėti 
savo kandidatus, kurie yra 
priešingi Maskvos diktatui, 
praneša Reuterio žinios. 

Armėnų atmestas kandidatas 
buvo Armėnijos Vidaus reikalų 
ministeris Usik S. Arutunyan. 
kuris vadovauja Komunistų 
partijos įstatymų kontrolės ko
mitetui. (KGB?) Ši žinia pir
miausia buvo pranešta Gruzijos 
respublikoje, tad neliko kitos 
išeities, ir Maskva nebegalėjo 
jos nutylėti. 

Gruzija gruzinam? 

Kitas incidentas įvyko Mar-
neuli regione, netoli Gruzijos 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

— „The Christian Science 
Monitor" dienraštis dar kartą 
aprašydamas įvykius Estijoje, 
pažymi, kad šiuo metu ten gyve
nantys rusai bando 
suorganizuoti savo „tarptautinį 
sąjūdį, kuris išreikštų jų 
pažiūras į dabartinę Estijos 
sampratą. Jie sakosi turį apie 
30,000 narių. Estijos Liaudies 
Fronto veikėjai tai laiko išsišo
kimu ir sako, kad jie laikosi 
stalininio atgyvento nusista
tymo. 

— Sovietų Sąjunga šiais 
metais jau išleido 16.000 žydų sienos su Azerbaidžanu ir 
išvažiuoti į užsienio kraštus, 
praneša Tassas. 

— Indijos teisėjas įsakė 
įvykdyti mirties bausmę dviem 
asmenim, kurie nužudė 1984 m. 
premjere Indirą Gandhį. 

— Sovietų Sąjunga savo 
Užsienio reikalų ministerio pir
mąjį pavaduotoją Yuli Voront-

Armenija, kur įvyko kelių dienų 
protesto demonstracijos, reika
laujančios, kad negruzinai pasi
trauktų iš Komunistų partijos 
vyriausiųjų ir vyriausybės postų 
respublikoje ir tas vietas už
leistų gruzinams. Neatro
do, kad čia būtų buvę susirėmi
mų, bet pats respublikos 

šovą paskyrė naujuoju ambasa- partijos vadas I. Patiashvili 
doriumi Afganistane. Praneši- buvo atvykęs į tą vietą ir prašė 
mas įvyko tuo pačiu metu susilaikyti nuo demonstracijų. 
Kabule ir Maskvoje. Vakarų • 
diplomatu nuomone, paskyri
mas tokio aukšto rango asmens 
reiškia, kad sovietai ir toliau 
skiria svarbų dėmesį Afganis
tano politikai. Dabartinis amba-

- Frankfurte, Vak. Vokie 
tijoje, kur vyksta Ali Hamadi 
teismas, AP pranešimu, Eliza-
beth Howes liudijo, kad teroris
tai visus TWA lėktuvo keleivius 

sadorius tuoj po to atsisveikino terorizavo, o jūreivį Robert 
ir išvyko i Maskvą. 

— Kinijos Komunistu tarybos 
pirmininkas Deng Xiaoping 
pasakė savo svečiui Suomijos 
prezidentui Mauno K oi visto, jog 
kitais metais galėtu įvykti Sino-

Stethem taip žiauriai sumušė, 
jog jis nepajėgė net pats savo 
rankomis paimti maistą. Jį 
vėliau teroristai nušovė ir 
išmetė iš pagroboto lėktuvo. 

— Ispanijos ir Amerikos ats-

— Estijos vyriausybė nutarė 
laiką pritaikinti prie Suomijos 
vartojamo laiko, tai reiškia, kad 
tarp Talino ir Maskvos bus 
valandos skirtumas. 

— Amef ika ir Sovietų 
Sąjunga pasirašė susitarimą 
penkiems metams pravesti 
tyrinėjimus AIDS, narkotikų, 
alkoholizmo ir polio ligų 
laboratorijose. 

— Washingtone Kongresas 
patvirtino bendrą sveikatos 
išlaidu įstatymą, įskaitant ir 
800 mil. dol. kovai su epide
miškai besiplečiančia AIDS 
liga. 

— New Yorke demokratai 
banketo metr. savo kandidato 
Dukakio išrinkimo išlaidoms 
padengti surinko daugiau, negu 
5 mil. dol. B viso demokratai 
nori surinkti 50 mil. dol. rin
kimų propagandai. Jau turi 35 
mil. dol. 

Sovietų viršūnių pasitarimas, tovų derybos New Yorke pasi-
jei jų užsienio ministerio vizitas baigė susitarimu, kad Amerika 
Maskvoje šiais metais bus dar 8 metus galės turėti savo 
sėkmingas. bazes Ispanijoje. 

Prakeikimas tautų žud ikams — užrašas viename latviu plakato, kai 
išvakarėse prieš pradedant spalio 8 ir 9 dienų Latvijos Liaudies Fronto 
kongresą Rygoje, demonstravo latviai prie Aukščiausiojo Teismo rūmu 
pritardami latviu sąjūdžiui 

Tautiniai judėjimai plečiasi 
visoje Sovietų Sąjungoje, 
pastebi žinių agentūros Vaka
ruose. 

Dramos pradžia 
Politinė drama prasidėjo tada, 

kai Armėnijos Centro komitetas 
paskelbė specialius rinkimus į 
t r is vakuojančias pozicijas 
Armėnijos Aukščiausiame 
soviete. Tradiciniai balso ne
turintis įstatymų leidimo ko
mitetas, kitais metais turės 
daugiau teisių, kai bus var
žomasi dėl jų vietų. 

Pagal Babken Ararktyan 
pranešimą, kuris organizavo 
protesto demonstracijas, bio
fizikas Charchik Stamboltsyan 
sutiko kandidatuoti kaip „žmo
nių kandidatas" į minėtą postą. 
Jis visą laiką buvo aktyvus 
armėnų tautininkas. Pirmiau
sia, partijos pareigūnai atsisakė 
jį įrašyti į kandidatų sąrašą, o 
vėliau sakė, kad jis pavėlavo už
siregistruoti. Rinkimų lapuose 
žmonės išbraukė Vidaus reikalų 
ministerio pavardę ir įrašė 
Stamboltsyano pavardę ir jis 
gavo 78% balsų. Vidaus reikalų 
ministeris ir tvarkos prižiū
rėtojas tegavo tik 14% balsų. Po 
to tūkstančiai žmonių susirinkę 
prie Aukščiausiojo Sovieto 
rūmų demonstravo. 

I kalėjimą 
Tada partija paskelbė, jog 

rinkimai buvo neteisėti ir jie 
panaikinami, o paskui sakė, 
kad balsavo mažas skaičus 
žmonių, todėl rinkimai negalio
ja. Tada pasirodė demonstran
tams Aukščiausiojo sovieto pir
mininkas ir pareiškė, jog 
sutinka, kad Stamboltsyan yra 
išrinktas ir užims Aukščiausia
me Soviete jam skirtą poziciją. 
Minia griausmingomis ovaci
jomis pasveikino laimėtoją ir 
išsiskirstė. 

Bet po Komunistų vadų posė
džio Jerevane buvo pranešta, jog 
Komitetas buvo spaudžiamas 
tai padaryti ir todėl Aukščiausio 
Sovieto nutarimu, deklaruoja
ma, kad tas sprendimas negalio
ja, taigi panaikinamas. Ir tuo 
pačiu kredencialų komiteto pir
mininkas Christofer Mandaly-
an, kuris sutiko su rinkimų bal
savimais, išmestas iš partijos ir 
nubaustas už „politinę provo
kaciją" ir įmestas į kalėjimą. 
Kitas partietis — kredencialų 
komiteto vicepirmininkas 
Vladimir Calumyan nubaustas 
sunkia bausme. 

Armėnų tautinio atgimimo 
kovotojai sako. kad kova bus 
tęsiama ir toliau. 

KALENDORIUS 
Spa l io 15 d.: Antiokas , 

Teresė Akvilė, Ina, Galiminas, 
Leonardas, Domante. 

Spalio 16 d.:Galius, Jadvyga, 
Gutautas. Dovaldė, Ambrazie
jus, Marija Margarita. 

Spalio 17 d.: Ignotas. Kin-
tau tas . Gytė, Marijonas, 
Mamelta. 

Spalio 18 d.: Lukas Evange
listas, Vaiva, Trifornia, Kęsmi-
na, Liubartas, Jaugilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:01, leidžiasi 6:11. 
Temperatūra šeeštadienj 72 1„ 

sekmadienį 711., pirmadienį 67 
1. 

» 



2. DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. spalio mėn. 15 d. 

REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
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KANADOJ PO MEDŽIAIS 
GYTIS LIULEVIČIUS 

Studentų Atei t in inkų sąjungos šių metų vasaros s tovyklos 
stovyklavietėje Kanadoje, dalyviai . 

Jau vidurnaktis atėjo ir 
praėjo, krūva Puškino poezijos, 
kurią profesorius uždavė, kaž 
kaip nemažėja. Netrukus gel
tonuoti pradėsiantis uosis už 
lango šlama, mėtosi šiauriniam 
vėjuj iš Kanados. Ir visa tai 
priverčia nušluoti viską nuo 
darbo stalo ir bestebint šakų 
grakščius judesius nors trum
pam pasvajoti apie tai, kas 
įvyko šiaurėj, ten, iš kur vėjas 
pučia — minutėlei prisiminti 
ramybę, išsilaisvinimą, gryną 
džiaugsmą ir beribį optimizmą, 
kurie lydėjo mane toj kelionėj, 
ir kurių grįžęs prisiekiau 
niekad neišduoti. Mat tokia ir 
buvo šių metų studentų sto
vykla — šalia paskaitininkų 
žinių ir Wasagos smėlio buvo 
galima išsivežti vilties ir daug 
žadančios ateities: „Šie metai 
bus jei ne nuostabūs, tai tikrai 
geri", sakė viena stovyklautoja. 

Ši išskirtinė stovykla vyko 
Wasagos vasarvietėje esančioje 
„Kretingos" stovyklavietėje 
š.m. rugpjūčio 26 - rugsėjo 2 
dienomis. Stovyklaujančių 
sudėtis buvo gana įvairi: keli iš 
JAV rytinio pakraščio, daug iš 
Kanados, nedaug iš Chicagos, 
šiek tiek iš Michigano valstijos, 
viena iš JAV vakarinio pakraš
čio, du iš Pietų Amerikos ir du 
iš Lietuvos. Skaičius kasdien 
svyravo, kadangi žmonės 
skubėjo atgal į darbą ar mokslą, 
negalėjo visą savaitę praleisti, 
bet pirmą savaitgalį susilaukta 
38 studentų. Savaitei slenkant, 
liko maždaug pusė tiek, bet 
diskusijos liko gana kaitrios, 
nuomonių netrūko, ir nuotaika 
nežlugo. 

Visiems penktadienio vėlyvą 
vakarą suvažiavus, šeštadienio 
rytą komendantas Vytas Čup-
linskas supažindino susirinku
sius su stovyklos tema — 
„Medis". Tai temai pabrėžti pa-
sodinom savo specmedį — 
klevuką — vėliavų aikštėj, ir 
jisai gana sparčiai augo, nes kai 
studentai vėliavas keliant ar 
leidžiant gieda himnus, atsiran
da nemažai anglies dvideginio. 

Tą rytą Gitą Kupčinskienė su 
šeima pravedė lietuvių liaudies 
dainų pamoką — mokėmės dai
nų apie medžius, išmokom 
kelias sutartines, dainavom 
aukštait iškas, žemaitiškas, 
suvalkietiškas ir dzūkiškas 
dainas. Paskui pasidalinom į 
dvi grupes — vieni grojo sku
dučiais, kiti, su Čuplinskų 
giminaite iš Lietuvos Egle Či
griejūte, mokėsi tautinių šokių, 
žaidimų; paskui apsikeitėm. 

Popietė praleista gretimos 

Georgian Bay (tai burbūt Gru
zinų įlanka) pakrantėse su 
bangom ir žuvėdrom, o prieš 
vakarienę dar spėjom rinktis į 
užsiėmimų būrelius, kurių buvo 
trys: kryžiaus statymas su Vytu 
Čuplinskų, dainavimas — cho
relis su Egle Čigriejūte, ir 
„Ateities" žurnalas su Gyčiu 
Liulevičium. 

Tą vakarą vyko žaidimų vaka
ras, kurį suruošė Gytis Barz-
dukas ir Edas Čepulis — žaidėm 
„Vaizdyną" (Pictionary), kuria
me žaidėjas gauna žodį ir turi jį 
kaip nors kreida ant lentos pa
vaizduoti. Žodį teisingai 
atspėjusi komanda gauna vieną 
tašką — vieną lapą, tiksliau pa
sakius, kadangi čia buvo 
„medžio" stovykla. Taip pat 
žaistas bemaž vienas iš popu
liariausių žaidimų, „Koks 
prots", kurį pravedė Alek
sandras Trebekaitis iš Califor-
nijos. 

„ M e d i s " , v y k u s i o s „ K r e t i n g o s ' 

N u o t r . G y č i o Liu lev i č i a u s 

ūgio atžvilgiu buvo itin realis
tiška. 

Pirmadienio ry tas buvo 
pašvęstas šeimai. Ponai 
Šileikai ir Aušrotai, atstovau
dami dviem kartom, aptarė 
lietuviškos šeimos sąvoką, papa
sakojo savo pergyvenimų iŠ 
šeimyninio gyvenimo. Studen
tai prisidėjo savo klausimais ir 
pastabomis — šiek tiek padis
kutuotas ir mišrių šeimų klau
simas. 

Dieną praleidom sportuodami, 
koldūnus gamindami, dalyvau
dami užsiėmimų būreliuose, 
snausdami smėly prie ežero. 
Vakare visi rinkomės į „Cafe 
Glasnost", kurioje Darius 
Čuplinksas mus supažindino su 
persi tvarkymo reiškiniais 
Lietuvoje, papasakodamas apie 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdį, 
Lietuvos laisvės lygą, ir „Li-
tuanica" — pastarasis, yra 

Stovykloje sus ipaž į s tama ir su ok. Lietuvos spauda. Indrė Čupl inskai tė 
ir Zita P r a k a p a i t ė su dideliu susidomėjimu varto „Tarybine moterį" , o 
Darius Čupl inskas t i r i a naujausią „Sąjūdžio žinių" laidą. 

Nuotr. G y č i o L i u l e v i č i a u s 

Sekmadienį išklausėm šventų 
Mišių, kurias atnašavo tėvas Pi
jus. Taip pat vyko SAS suvažia
vimas — šalia veiklos prane
šimų buvo trumpos diskusijos. 
Tarp kitko pasiūlyta laiks nuo 
laiko suorganizuoti sąskrydžius, 
savaitgalio trukmės, kad būtų 
galima dažniau susieiti vien 
veiklos aptarimams bei projek
tų diskusijoms. 

Pasivaišinę virėjų Tauro Bub-
lio ir Kovo Palubinsko vaka
riene, ruošėmės laužui. Buvo 
gana aukštos kokybės pasiro
dymų: visi turėjo turėti ką nors 
bendro su medžiais, tai atsirado 
„Donahue" programos parodija 
(keli svečiai buvo medžiai), 
„Eglė žalčių karalienė persi
tvarko" (Eglė siekia save ir 
sūnus reabilituoti, lankosi pas 
Lionginą Šepetį ir psichiatrą); 
vienam vaidinime Paulius 
Gražulis vaizdavo medį, tai bent 

VAKARONĖ, SKIRTA AISČIUI 
Jono Aisčio raštų pirmojo to

mo sutiktuvės vyks Jaunimo 
centro kavinėje penktadienį, 
spalio 28 d. Apie Aisčio poezija 
kalbės poetas Kazys Bradūnas. 
Aldona Aistienė pasidalins su 
vakaronės dalyviais prisimini
mais apie poetą ir jo kūrybą. 
Aldona Zailskaitė deklamuos 
Aisčio eilėraščius. Taip pat kai 
kuriuos eilėraščius, virtusius 
dainomis, dainuos Dariaus Poli-
kaičio paruoštas jaunimas. 

Raštai spausdinami ant ypač 
gero popierio, kuris gamintas be 
rūgšties ir todėl gražiai 
išsilaikys daug metų. Aisčio 

raštus galima užsisakyti Atei
ties Literatūros Fonde. 7215 So. 
Sacramento Avenue, Chicago, 
IL 60629. Pirmasis tomas kai
nuoja 15 dol., o ALF nariams tik 
10 dol. ALF nariais gali tapti 
kiekvienas lietuvių literatūros 
mylėtojas, įnešdamas 25 dol. 
metams (studentai tik 10 dol A 
Už įnašą nariai gauna visas 
ALF leidžiamas grožinės lite
ratūros serijos knygas be kitų 
mokesčių. 

Vakaronės metu Aisčio raštus 
užsisakiusieji galės atsiimti pir
mąjį gražiai atspausdintą tomą. 

siūlymas steigti organizaciją, 
kuri palaikytų ryšius tarp 
išeivijos ir tėvynės jaunimo. Tuo 
klausimu buvo gana audringai 
diskutuojama. 

Antradienį kalbėjo praėjusiais 
metais Vakarus pasiekęs doc. 
Vytautas Skuodis. Susėdę 
aplink laužavietę klausėmės jo 
pasakojimų apie jo gyvenimą: 
kaip jis, tapęs geologu, prašė 
leisti jam vykti į Sibirą ir ten 
būdamas lankė lietuvius kali
nius tremtyje. Taip pat suži
nojom apie jo darbą su pogrin
džio leidiniu „Perspektyvos"; 
kartu su juo dirbo Gintautas 
Iešmantas (kuris ligšiol dar 
nepaleistas) ir Povilas 
Pečeliūnas. Doc. Skuodis 
kalbėjo ir apie savo tikėjimo 
vystymąsi, kas labai pravertė 
vakarinės programos rengė
jams, kurie dar nebuvo sugal
voję ką veikti: gavom naudingo 
įkvėpimo. 

Vakare vyko „susipažinimo" 
vakaras — kiekvienas stovyk
lautojas nusibrėžė savo tikėjimo 
lentelę, pažymėdamas ar 
pažymėdama, kada tikėjimas 

kilo ar blėso, kokie įvykiai davė 
akstiną kitimui. Tą atlikę visi 
poromis apie savo tikėjimo raidą 
papasakojo, paaiškino lentelę. 
Po to tėvas Pijus laikė Mišias toj 
vietoj, kur savaitės pabaigoj jau 
turėjo stovėti studentų kryžius. 

Paskui vyko greitomis suruoš
tas pokyliukas, atsisveikinant 
su dviem viešniom iš Lietuvos 
— valgėm, gėrėm, klausėmės 
Vytauto Kernagio muzikos. 

Trečiadienio rytą automobilių 
savininkai buvo įspėti tankus 
pripildyti benzinu ir ruoštis 
išvažiuoti po pusryčių. Ir tiek! 
Pasukę Karaliaus greitkeliu 
Nr. 400 į pietus, ėmėm spėlioti, 
kur čia pagaliau važiuojama — 
pasirodė, kad į kelias vietas. 
Pirma stojom MacMichael meno 
galerijoj, Kleinburg miestelyje, 
visai netoli Toronto (už kalvelių 
matėsi CN bokštas). Ten apžiū
rėję Inuit ir Britų Kolumbijos 
indėnų parodas bei modernesnį 
meną, pietavom lauke ant šlaito, 
patys išsikepdami kotletus. 
Taip pat žaidėme kel is 
žaidimus: „Juoda balta" ir „Pro-
oie". Vakarą praleidom netoli 
esančiam „Canada's Wonder-
land" — tai milžiniškas pasi
linksminime parkas. Kone visi 
nutarėm paaštrinti savo santykį 
su realybe ir gyventi momentu 
— praleidom didesnę dalį vaka
ro besivažinėdami „amerikietiš
kais kalniukais" (roller coas-
ters). Esu pastebėjęs, kad tie, 
kurie jais važiavo, dabar labai 
skirtingai galvoja ir į gyvenimą 
žiūri — kai jais važiuojant tegal-
voji „ar gyvensiu, ar mirsiu?"; 
kai galų gale išlieki gyvas, kyla 
noras savo dėkingumą išreikšti, 
tai griebies, pavyzdžiui, rašyti 
korespondenciją. 

Kaip ten bebūtų, ketvirtadie
nis atvyko — paskutinė pilna 
stovyklos diena.Iš ryto PLJS 
iždininkas Arūnas Pabedinskas 
pranešė apie Sąjungos tikslus ir 
veiklą — visa tai iššaukė 
kontroversines diskusijas, o net 
ir po jų buvo galima valgykloj 
girdėti ginčijantis. 

Po pietų smarkiai dirbo 
užsiėmimų būreliai, o vakare 
virėjai šalia sporto aikštės ant 
iešmo kepė paršiuką (taip, su 
obuoliu snukutyje) . Nors 
visiems to paršiuko buvo šiek 
tiek gaila, bet visi valgėm. Po 
vakarienės Edis Punkris dai
navo, pats sau gitara pritar
damas. Dar ilgai buvo vakaro-
jama — dar buvo daug ką 
papasakoti viens k i t a m , 
sužinoti, kas metų laikotarpy 
atsitiko, kas bus toliau. 

Penktadienio rytą, prieš iš
važiuojant į Dainavą dalyvauti 
Studijų savaitgalyje, bendrom 
jėgom nunešėm savo kryžių į 
paskirtą vietą ir įstatėm. Tarp 

„Kretingos" pušų ir beržų jis 
vienas dabar stovi, mus prižiūri, 
mūsų neužmirš, kaip ir mes 
neužmiršim 1988 metų SAS sto
vyklos. 

Laiškas 
REDAKTORIUI 

PAGARBA 
Tikiuosi, kad Ateitininkų sky

riaus redaktorius mirtinai ant 
manęs neužpyks, jog be jo žinios 
paprašiau p. Regienę įdėti šį 
mano laišką. Priežastis, manau, 
yra svarbi. 

Visai neseniai, besikalbant su 
Jonu Žadeikių apie visokias re-
daktorystes ir panašius daly
kus, paaiškėjo, kad „Draugo" 
Ateitininkų skyrius jo rankose 
yra jau 15 metų. Be jokios per
traukos, žiemą — vasarą, be 
atostogų, Ateitininkų skyrius 
kas šeštadienį lanko ateitinin
kus ir jų bendraminčius. Nedir
bančiam spaudos darbo, turbūt 
sunku įsivaizduoti, kiek darbo 
valandų redaktorius turi paskir
ti , ieškodamas bendradarbių, 
prikalbėdamas juos rašyti, su-1 
t v a r k y t i gau tą medžiagą, 
paruošti ją spausdinimui... Ir 
taip per penkiolika metų! 

Mes kartais per daug iškelia
me ir garbiname įvairiomis pro
gomis pasireklamuoti mokan
čius visuomenės veikėjus, bet 
dažnai nepastebime tų tyliųjų 
darbininkų, kurie metai iš metų 
rūpestingai veža nuolatinį ir 
sunkų darbo vežimą. Nenoriu 
mielam Jonui linkėti, kad jis 
dar ir kitus penkiolika metų 
skyrių redaguotų, tik noriu jam 
padėkoti už žemaitišką ištver
mę. 

J . Baužys 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EOMUND E. CIARA 

OPT0METRISTAS 
2709 West 51 st Street 

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

antr ir penkt. 10-4, šešt. 10-2 vai. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Otympia Fields, III. 

Tel. 7480033 
Valandos paga1 susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. rtolf Rd. 

vvestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODCS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Ooss ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 va!) 

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

Dana Grajauskaitė patyrė. kad stovykloje reikės ir dirbti. 
Nuotr. Gyčio Liulevičiaus 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medic»l Chnic 
217 E. 127 St. — Lemom, IL 60439 
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Siiver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tei. 257-226S 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 . 
5780 Archer Ave. 

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

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Susitarimui: treč., ketv., šešt. 

436-5566 

DR. KENNETH J. YERKES DR. MAGDALEN BEUCKAS 
DANTŲ GYDYTOJAI 

Pensininkams nuolaida 
2436 W. Lithuanian Plaza Court 

Tel . 925-8288 

Ofs. te l . 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . LU 5-0343; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . ant r . ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD 7UMMALA, M.D 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Ši'dies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgnis išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585 2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

Reikalui esart atvažiuoju ir Į tarnus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin. I I I . 60120 
Tel. 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. I l | 
1 myiia : vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 998-4055 
Valandos pagai susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikr:na akis. Pritaiko akmius ir 

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

D 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlosn Ava . , Suflė 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tai. 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

Tel 

Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 
434-1818 — Rez. 852-0889 

Vai pirm . antr ketv ir penkt 
3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir,plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago. III. 
Tel.: 4360100 

11800 Southwest Hlgtmay 
Palos Helghts. III. 60463 

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

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 «t Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880. rez. 448-554 5 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D. , S.C. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytoias 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 585-7755 
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Tautinė kultūra 

PRAEITYJE IR 
DABARTYJE 

Vidurinioji ir jaunoji lietuvių 
karta, išaugusi svetimuose 
kraštuose, su tam tikru abejin
gumu žvelgia į Lietuvos praeitį, 
ypač j jos kultūrą. Juozas Bra
zaitis mėgino aiškinti kultūros 
kelią nepriklausomoje Lietuvo
je, nes ji nebuvo žavinga. Ji ėjo 
iš dviejų krypčių — rusiškos 
mokyklos ir vakarietiškų uni
versitetų. Pirmųjų atstovų bu
vo didesnis skaičius, nors jie 
nebuvo pasiruošę nepriklauso
mam gyvenimui. Bet rusišką iš
auklėjimą ir išmokymą savaime 
piršo mokyklose ir sąmoningai 
skiepijo jaunajai kartai. 

Vakarietiška kultūra bent ne
priklausomybės pradžioje buvo 
negausi, nestipri ir mažai te
turėjo įtakos besikuriančiai 
valstybei ir dar mažiau besiku
riančiai mokyklai. Net toks St. 
Šalkauskis nuo pat pradžios 
skelbė sintezę Rytų ir Vakarų 
kultūros, kuriai reikia duoti 
tautinį, lietuvišką turinį ir for
mą. 

Iš tikrųjų nepriklausomoje 
Lietuvoje kultūra jau buvo, tik 
ne tokiam laipsny, kokio norėtų 
dabartinės kartos. Jos nejaučia 
skirtingų įtakų, o pasiduoda tik 
vienai svetimai kultūrai, kuri 
turi savo formą ir savo turinį. 
Jeigu lietuviai išeiviai ir išlaiko 
savoje kūryboje, ypač beletristi
koje ir poezijoje lietuvišką 
turinį, tai jau savinasi svetimą 
formą ir ją taiko savam žodžiui 
ir savai idėjai išreikšti. 

Tokios kultūros nepriklauso
moje Lietuvoje nebuvo. Ji sten
gėsi išsivaduoti iš svetimų įta
kų ir susirasti savą formą. Ir juo 
daugiau metų turėjo nepriklau
somybė, juo ir sava kultūra 
skyrėsi nuo svetimųjų — Rytų 
ir Vakarų įtakos. Vis dėlto 
pabaigoje persvarą turėjo jau 
vakarietiškas idealizmas, vaka
rietiškos idėjos ir noras gyven
ti savu gyvenimu, — labiau lin
ko į Vakarų tautas, o toliau nuo 
rusų, buvusių okupantų ir engė
jų. Tokią kultūrą turi matyti 
dabartinės kartos išeivijoje, jei 
jos nori pažinti tikrąją Lietuvos 
kūrybą ir kultūros žymes, ku
rios Lietuvą skyrė nuo Rusijos, 
nuo Lenkijos ar nuo Vokietijos. 

Praeityje lietuvis rašytojas, 
dailininkas ar skulptorius, lie
tuvis muzikas gręžėsi į kaimą, 
į liaudies kūrybą, kad joje rastų 
idėją savo tautiškumui pagrįsti 
ir priartėti prie tos auditorijos, 
kurią turėjo. Kaimas prapruso, 
bet dar nepasiekė aukštojo Va
karų kultūros lygio. Lietuvis 
buvo prisirišęs prie žemės ir tra
dicijų. Kartu atsirado miestai ir 
sumiesčionėjimas, kurį A. Ma
ceina pavadino suburžuazėjimu. 
Ir prieš tą sumiesčionėjimą, ku
ris pradėjo reikštis nesveikais 
pavidalais, kovojo rašytojai, pe
dagogai, psichologai ir visi ide
alistai, kurie norėjo savo tėvynę 
išlaikyti kuo mažiau paliestą 
svetimybių. 

Tuo metu pražydo ir kultūra, 
pasireiškė kūrėjai visu plotu, 
nors dar ir negalėjo pasireikšti 
vienodai su Vakarų pasauliu. 
Pamažu visas gyvenimas krypo 
į Vakarus ir kultūra žymėjosi 
vakarietiškumu. Pradėjo reikš
tis krikščioniškas idealizmas 
prieš rusišką nihilizmą, pradėjo 
kūryba įgyti tautines formas 
prieš sekimą rusų žymiais rašto 
ar filosofijos autoritetais. Rusi
ja jau buvo sukomunistinta ir 

visai kitokia, negu ją paliko ir 
dar įsivaizdavo vyresnieji tautos 
atstovai. Dėlto ir nepriklauso
mos Lietuvos kultūra jau pada
rė įtakos jaunesniesiems, kurie 
ir išeivijoje jautė savo tautą ir 
jautėsi esą tautos pasiuntiniai 
kaip rašytojai, kaip menininkai 
ir kaip muzikai. 

Ir tai turi pastebėti svetur au
gusi lietuvių karta, kuri domisi 
sava kūryba, lietuviška kultūra 
ir jos plėtimu bei kūrimu. Kul
tūros kongresas šiemet Kanado
je davė tik mažą vaizdą tos kul
tūros, kuria tauta reiškiasi da
bartyje, išeivijoje, jaunojoje kar
toje, naujuose kūrėjuose. Gal 
jaunieji nekurs savo kalba, kal
bant tik apie raštą, bet jų kūry
binė tematika turi būti tautinė, 
lietuviška, artima savo tautai 
išeivijoje ir tėvynėje likusiems, 
nors ir kitose įtakose išaugu
siems ir išsimokslinusiems. Jau 
galima pastebėti, kad dabarties 
kūrėjas, kaip ir anuomet, gyve
na tarp dviejų kultūrų — tarp 
savo ir gyvenamojo krašto. 

Rimties valandėlei 

NESĄŽININGAS 
TEISĖJAS IR NAŠLĖ 

Po daugelio metų, kada užau
go ir subrendo naujos kartos iš
eivijoje ir pavergtoje tautoje, 
kūryba priklauso asmeniui, ku
ris daugiau ar mažiau yra pasi
davęs svetimai įtakai. Kultūra 
pasireiškia visuose kloduose, — 
išeivijoje ir likusioje tautoje, — 
bet skirtingai ir bent dalinai 
priklausant nuo aplinkybių. 
Anot Juozo Brazaičio, „Subjek
tyvi kultūra tai dvasinis lygis 
asmens, kuris kultūrą kuria ar 
kultūros vaisiais naudojasi. Ob
jektyvi kultūra tai žmogaus kū
riniai. Subjektyvi kultūra — tai 
kultūros žydėjimo, dinamikos 
laikas. Objektyvi — tai kultūros 
išbrendę vaisiai, kurie pasiliks 
autoriams išnykus ir kuriais 
naudotis galės kitos generacijos. 
Tai bus joms palikimas" (Raš
tai, IV, 99-100). 

Čia ir susijungia praeitis su 
dabartimi, nepriklausomos Lie
tuvos kultūra, kurios kelias 
buvo nelengvas, su dabartine 
kultūra, kurios pasireiškimas 
yra apsunkintas svetimybių ide
ologiškai ar svetima aplinka. Ta 
praeities kultūra yra palikimas 
dabartinei kartai išeivijoje ir tė
vynėje, palikimas visiems, kurie 
nori naudotis ne tik lietuvišku 
žodžiu, bet ir lietuvišku turiniu 
bei forma. Tai nesunku pastebė
ti išeivijos ir pavergtos tėvynės 
talentą turinčiuose rašytojuose. 
Jie negali atitolti nuo savo ka
mieno — nuo praeities istorijos, 
nors ją ir iškraipo, nuo praeities 
beletristų ir poetų, nors ir 
stengiasi rasti savo kelius. 

Išeivija pradeda prarasti savo 
prisirišimą prie žemės, prie 
miesto, nors ten dar tebegyve
na šeimos artimieji. J ie jau 
nedaro įtakos. Anais laikais 
savo keliu nuėję bajorai nedarė 
įtakos valstiečiams, o jie be ba
jorų šviesuomenės atkūrė savo 
valstybę ir joje savaip tvarkėsi. 
Vėl reikia trokšti, anot J. Bra
zaičio, „kad kultūrinė dinamika 
taip laimingai persiristų iš 
vienos kartos į kitą, svarbu, kad 
dvasinis palikimas iš Lietuvos 
būtų nuolat palaikomas idėjos 
kurstytojų, kelių rodytojų žo
džiuose, kad jų žiburys nė vie
nam momentui nebūtų užgesin
tas" (t.p. 110). Praeities kultū
ra išliks, jeigu atsispindės da
bartyje. 

P r . Gr . 

Dr. Jonas Račkauskas iš Chicagos sveikinasi su Šv. Tėvu Jonu Paulium II Romoje po arkiv. Audrio 
J. Bačkio šventimų. Nuotr. Felici 

VOKIEČIAI APIE LIETUVA 
Lietuvos vokiečių žiniaraštis 

„Die Raute — Rūta" daug vietos 
spalio mėn. laidoje skiria mūsų 
tėvynei ir sostinei. Jau antrame 
psl. telpa rašinys apie Vilnių 
(greičiausiai kybartiečio red. A. 
Ungerio — K.B.),apie Gedimino 
sapną, kurį išaiškino vyriausias 
krivaitis, pareikšdamas Lietu
vos kunigaikščiui, kad tai yra 
dievų valia pastatyti Neries ir 
Vilnelės santakoje pilį ir miestą. 

Lietuvos vokietis E. Stelke 
rašo savo kelionės įspūdžius. 
Per Hanoverį, Berlyną, Poznanę 
ir Varšuvą jis pasiekė Balstogę, 
Gardiną ir Gedimino miestą. 
Visi išvykos dalyviai buvo 
pa t a lp in t i pirmos klasės 
, J^ietuvos" viešbutyje. Vokiečių 
jau laukė labai gerai paruošta 
vakarienė, patarnaujant jau
noms lietuvaitėms. Jos buvo ap
sirengusios baltom trumpikėm 
ir juodais sijonėliais, labai man
dagios, gražiai atrodančios, 
tačiau gan rezervuotos. Maistas 
įvairus, labai dažnai lietuvių 
tautiniais patiekalais. Po ilgų 
metų Lietuvos vokiečiui jis 
labai patiko. Išvykos dalyviai 
aplankė Vilnių, Kauną, Klai
pėdą, Palangą, Trakus, Šilutę. 
Vadovavo jauna lietuvaitė, ger
manistikos studentė. 

Priešais „Lietuvos" viešbutį 
yra didelis aikštynas, labai gra
žiai papuoštas, prižiūrėtas. Ap
link nauji pastatai, apsipirkimo 
krautuvės, daugiaaukščiai na
mai. Neries krantas gražiai 
išdėstytas akmenimis. Tiltas, 
kuris karo metu buvo sugriau
tas (tai Žaliasis tiltas — K.B.), 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

yra naujai atstatytas ir veda į 
senamiestį. 

Negalima lyginti prekių 
pasiūlos krautuvėse su vakarų 
pasauliu. Taip pat keičiasi 
miesto vaizdas, žygiuojant 
senamiesčio pusėn. Matomi 
pataisymų reikalingi namai ir 
juose įvairūs trūkumai. 

Visai kitą vaizdą sudaro 
Klaipėda. Čia vadovė akcentavo 
jos hanzentinę praeitį, kadangi 
ir miesto emblema liko ta pati, 
prieškarinė. Palangoje vasaroja 
apie 100 tūkst. žmonių, Tiške
vičiaus rūmuose įrengtas Gin
tarų muziejus. Puikiai atrodo 
parkas. Iš Vilmaus į Klaipėdą 
per Kauną veda gera autostra
da, nežiūrint kad dar sutinkami 
šiaudais dengti namai,tačiau ir 
jie atrodo labai tvarkingai. 
Autorius sako: visgi mūsų sena 
tėvynė buvo graži! 

Džiaugiasi vokietis, aplankęs 
gegužės mėn. 17 d. savo gimtąjį 
Kauną, kuris jam sukelia daug 
jaunystės prisiminimų. Kaune 
jis gyveno iki 14 m. amž., vėliau 
persikeldamas su tėvais į 
Šančius. Tėvai buvo prekybinin
kai, turėjo dvi krautuves tarp 
vokiečių knygyno ir Soboro. Jo 
mėgiamiausia miesto dalis buvo 
Daukanto ir Laisvės Alėjos 
kampas, priešais Metropolio 
viešbutį, kur šiandieną yra 
įrengtas trykšlys. Laisvės alėja 
skirta tik pėstiems, gerai 

prižiūrėti medžiai, žydi pirmos 
pavasarinės gėlės, o suolai 
kviečia poilsiui. Įsimylėjusios 
porelės, laikydamos rankutes, 
vaikšto kaip senais laikais. 
Krautuvės atrodo gan turtingai, 
gyventojai gražiai apsirengę. 

Nepažino vokietis gyventų 
Šančių, negalėdamas surasti 
Mažeikių g-vės,kur buvo kinas 
„Lyra". Įsukęs iš Vokiečių g-
vės, kuri šiandieną vadinasi M. 
Melnikaitės, jis ieškojo savo 
namo, kurį būtų visiškai 
aplenkęs, nes du mediniai 
namai ir vienas mūrinis sudarė 
apleistos, laukiniškos aplinkos 
vaizdą. Jis filmavo visą aplinką 
(juk tai jaunystės prisimini
mai), o atėjusios moterys 
prakalbino vokietį, pasiūlyda
mos alaus, įteikdamos net mažą 
suvenyrą. Grįžęs "į miestą jis 
nerado kapinių (Vytauto 
prosp?. — KB) kur palaidoti 
seneliai ir motina. 

Grįždamas atgal į Vokietiją 
buv Lietuvos gyventojas sako, 
kad jis nerado tos pačios 
buvusios tėviškės. Gal tik 
keliose nuotrupose ar nuo
laužose. Tačiau jos turi visiškai 
k i tą pobūdį. Tačiau sena 
Lietuvos vokiečių tėviškė dar ir 
dabar yra jų širdyse, su 
lietuviška nuotaika, kalba, 
papročiaisdainom, šokiais. Visa 
tai kaimynai vokiečiai gerai pa
žinojo. Autorius duoda ir atsa
kymą sakydamas, kad tai dalis 
jų pačių. „Manding, esame tuo 
surišti ir savo širdyse nešiosime 
kaip brangų prisiminimą", 
baigia autorius. 

Kristus nori savo mokinius 
pamokyti , kad visuose 
reikaluose reikia kreiptis į 
Dievą, nuolat melstis ir nepa
liauti, melstis visuomet su 
viltimi, nes esame vargšai ir be 
Dievo pagalbos nieko gero nepa
jėgiame padaryti. Tą Kristus iš
dėstė palyginimu. 

„Jėzus pasakė jiems (moki
niams) palyginimą, kaip reikia 
visuomet melstis ir nepaliauti. 
Jis pradėjo: .Viename mieste 
gyveno teisėjas, kuris nebijojo 
Dievo ir nesidrovėjo žmonių. 
Tame pačiame mieste gyveno ir 
našlė, kuri vis eidavo pas jį ir 
prašydavo: ,Apgink mane nuo 
skriaudiko!' Jis ilgai spyrėsi, bet 
pagaliau tarė sau: ,Nors aš 
Dievo nebijau, nei žmonių nesi
droviu, vis dėlto, kai šita našlė 
tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos 
teises, kad, ko gero, ji manęs 
neapkultų' ". Ir Viešpats pri
dūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė 
tas nesąžiningas teisėjas. Tad 
nejaugi Dievas neapgintų teisių 
savo išrinktųjų, kurie jo šaukias 

Kultūrinėje dalyje pranešama 
apie Lietuvos vokiečių kultūros 
dienas Arnsberge bei spalio 
mėn. 21-23 d. Miulheime ruo
šiamas svarstybas. 

Liūdni pranešimai . Mirė 
žinomas nepriklausomos Lie
tuvos futbolo rinktinės žaidėjas 
Fr. Tiopferis. Nežiūrint vokiečių 
tautybėsjis buvo mėgiamas visų 
futbolo „sirgalių". Prieš keletą 
metų velionis aplankė Jūsų 
Europos korespondentą, papasa
kodamas daug įdomių įvykių iš 
Lietuvos futbolo gyvenimo. 
Labai pergyveno žmonos mirtį. 
Fr. Tiopferis mirė Kaselyje š.m. 
birželio mėn. 29 d.,eidamas S0 
m. Taip pat pranešama kun. 
A.E. Gelžinio mirtis. Platus 
nekrologas ir nuo t r auka , 
pa ta lp in ta ir l ietuviškoje 
spaudoje. 

Malonu, kad Lietuvos 
vokiečiai gražiai atsiliepia apie 
savo gimtąjį kraštą, ko pasigen
dama iš Klaipėdos kraš to 
vokiečių. 

„Die Raute — Rūtos" žinia
raščio viršelį puošia Vilniaus 
katedros ir varpinės vaizdas. 
Tačiau apgailestauti reikia, kad 
įrašas labai klaidina skaityto
jus, pavadinant mūsų šventovę 
paveikslų galerija Gedimino 
aikštėje. Jūsų korespondentas 
redaktor iui parašė laišką, 
prašydamas sekančiame nr. šią 
didelę klaidą ištaisyti. 

per dienas ir naktis, ir delstų 
jiems padėti?! Aš sakau jums: 
netrukus jis apgins jų teises. Bet 
ar atėjęs žmogaus Sūnus beras 
žemėje tikėjimą?" (Lk. 18, 1-8). 

Šiame palyginime pabrėžiama 
tai, kas palyginimo pradžioje 
pasakyta, būtent, kad reikia vi
suomet melstis ir nepaliauti. 
Šitą tiesą pabrėžia apaštalas šv. 
Paulius laiške tesalonikiečiams: 
„Be paliovos melskitės" (I Tes. 
5, 17). 

Panagrinėkime palyginimo 
detales. Tas teisėjas buvo ne tik 
nesąžiningas, bet ir nemanda
gus, atmesdamas našlės pra
šymus. Rytuose, taigi ir pas žy
dus, teisingumas niekad nesto
vėjo deramoje aukštumoje. Tai 
matyti iš Mozės įstatymų ir iš 
pranašų barimo. Pranašas Izai-
jas taip charakterizuoja teisėjus: 
„Tavo kunigaikščiai (taigi tei
sėjai) maištininkai, vagių sėb
rai: visi mėgsta dovanas, bėga 
paskui kyšius; jie nedaro teisy
bes našlaičiui, ir našlės byla jų 
nepasiekia (Iz. 1, 23). 

Taigi Kristus apie tokius savo 
palyginime sako, kad nebijo 
Dievo. Bet tas nesąžiningas tei
sėjas lygiai nesidrovi nė žmonių. 
Nepaiso, ką žmonės apie jį 
mano. Paprastai nesąžiningi, 
nebiją Dievo bent žmonių paiso. 
Jie nori, kad žmonės apie juos 
turėtų gerą nuomonę. Bet šiam 
nesvarbi žmonių nuomonė. Tai
gi tikrai visais atžvilgiais blogas 
teisėjas. 

Pas jį ateina vargšė, visų ap
leista našlė, kurią skriaudžia 
kitų godumas. Ji nieko kito ne
reikalauja, kaip tik apginti jos 
teises. Senajame Testamente 
yra daug nuostatų našlių nau
dai ir jų apsaugai, nes jos 
daugiausia nukenčia nuo ne
dorų žmonių. Našlės tokiuose 
nuostatuose imamos drauge su 
našlaičiais, keleiviais, kurie 
dažnai neranda, kas juos gintų. 

Palyginimo našlė nuolat ei
davo pas teisėją ieškoti teisybės, 
savo teisių: apginti nuo skriau
diko. Tačiau anas teisėjas nesi
ima ginti skriaudžiamos našlės, 
nenubaudžia skriaudiką. Gal jis 
laukė iš našlės kyšio? Tokius 
nedorus teisėjus smerkė 
pranašas Izaijas šiais žodžiais: 
„Vargas tiems, kurie leidžia ne
teisingus įstatymus, ir rašti
ninkams, kurie rašo neteisybę, 
kad prislėgtų teisme beturčius 
ir skriaustų mano tautos 
mažųjų teisės, kad našlės būtų 

(Nukelta į 6 psl.) 

BALTASIS BANGINIS 
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Kiekvienas entuziastingas 
asmuo, kuris turi tris kartus 
daugiau energijos, negu eilinis 
žmogus, ir kuris ją pilnai panau
dos, pasidarys genijus. 

O. A. Batistą 

Daugelis renka branga
kmenius ir jais puošia sienas su 
dideliu rūpestingumu, tačiau 
nepajuda iš vietos, jei pamato 
plikus elgetos sąnarius. 

Šv. Jonas Auksaburnis 

XXVI. Riteriai ir bajorai 

Stubbas buvo antrasis šturmanas. Jis buv > kilęs 
iš Codo iškyšulio ir vietos papročiu būvu vad namas 
iškyšuliečiu. Jis buvo giedras vyras, nei nars ;s, nei 
bailys, abejingai žiūrėjo į pavojus, kai jie pasitaikyda
vo, ir pavojingiausiais medžioklės momentais veikęs 
ramiai ir šaltakraujiškai. Gerai nusiteikęs, n» rūpes
tingas, vadovavo savo eldijai tarsi žiauriausi susitiki
mai tebūtų tik puota, o įgula — kviestiniai svečiai. Kai 
atsidurdavo akis į akį priešais banginį lemiama kovos 
akimirką, savo jietį jis sviesdavo šaltai ir ramiai, 
niūniuodamas dainelę. Kas žino. ką jis gah apie 
mirtį? Jeigu tik kada apie tai galvojo. 

Visa tai, gal kartu su kitais dalykais, darė Stubbą 
nerūpestingą ir nejautrų vyrą. Ta jo geros nuotaikos, 
beveik nepadorią išvaizdą jam teikėjo pypkė, nes kartu 
su nosimi pypkė sudarė jo veido dalį. Jis turėjo visą 
eilę pypkių, nuolatos prikimštų tabako, kurias laikė 
ant lentynos, lengvai pasiekiamas ir prieš atsigulda
mas, išrūkydavo visas ligi paskutinės ir tada vėl jas 
prikimšdavo, nes atsikėlęs pirmiausia iškasdavo 
pypkę, užuot movęsis kelnes. 

Man rodos, kad šis paprotys tolydžio rūkui turėjo 
paveikti susidaryti tokiai ypatingai jo nuotaikai, nes 
visi žinome, kad žemės oras, — o sakydamas h mos, taip 
pat turiu galvoje ir jūrą, — yra rimtai užkrėstas vargais 

nesuskaitomųjų mirtingųjų, kurie juos išalsavo ir pa
našiai, kaip choleros metu yra žmonių, vaikščiojančių 
su kamparu pavilgyta nosine ir ją laikančia prie bur
nos, taip Stubbo pypkės dūmai veikė kaip desinfekcinė 
priemonė. 

Trečiasis karininkas buvo Flaskas, kilęs iš Tisbu-
rio. Tai buvo rudas, žemas, kresnas jaunas vyras, labai 
karingai nusiteikęs banginių atžvilgiu taip, jog rodėsi 
turįs asmeninę ir paveldėtą bylą su jais. Jis buvo 
visiškai nejautrus bet kokiam pagarbos ir susižavėji
mo jausmui, kokį gali įteigti tos milžiniškos masės. 
Taip pat jis nejautė jokios baimės dėl galimų 
susidūrimų su panašiais įvykiais pavojų. Jam tas 
nuostabusis banginis tebuvo vien tik ištįsusi pelė ar 
vandeninė žiurkė, kuriai sugauti reikėjo kai kurių 
pasiruošimų ir truputį triūso. Tas nenusimanantis ir 
nesąmoningas baimės neturėjimas jį darė truputi 
žaismingu banginių atžvilgiu. Kelionė aplink Horno 
iškyšulį, užtrunkanti ketverius metus, jam tebuvo 
niekas daugiau, kaip linksmas pokštas, tiek laiko 
nusitęsiąs. 

Šitie trys karininkai — Starbuckas, Stubbas ir 
Flaskas — buvo labai svarbūs asmenys laive, nes 
vadovavo „Peųuodo" trims eldijoms. Puikioje kautynių 
tvarkoje, kurioje greičiausia kapitonas Ahabas išrikiuo
tu savo jėgas j banginio medžioklės žygį. šitie trys va
dai būtu tarsi kuopų kapitonai. Ginkluoti ilgomis, 
aštriomis ietimis sudarė savotišką trijulę rinktinių ieti-
ninkų, lygiai, kaip perstekininkai buvo perstekių 
sviedėjai. 

Ir kadangi šitoje garsioje žūklėje kiekvienas kari
ninkas, tarsi koks vidurinių amžių riteris, vyksta 
lydimas savo vairininko ar perstekininko, įpareigoto 
jam pateikti naują ietį, kai pirmoji lieka sulankstyta 
ar susukta puolimo metu, ir kadangi tarp karininkų 

bei jūreivių, bendrai imant, klesti artima draugystė, 
reikalinga, kad aptartume ,.Pequodo" perstekininkus 
ir pažymėtume, kuris jų buvo priskirtas prie kurio 
karininko. 

Pirmoje vietoje stovi Quequeegas. kurį pasirinko 
Starbuckas. Bet ji jau pažįstame. 

Kitas yra Taštegas. raudonodis indėnas iš Gay 
Head. Taštego ilgi ir juodi plaukai, jo atsikišę žandi
kauliai ir jo juodos žibančios akys jį rodė. kaip tikrą 
palikuonį išdidžių karių medžiotojų, kurie beieškodami 
stambiųjų Naujosios Anglios briedžių su lanku rankoje 
išvaikščiojo žemyno pirmines girias. Tačiau, užuot 
sekęs girios laukinių žvėrių pėdsakais. Taštegas dabar 
medžiojo didžiuosius jūros banginius. Taiklioji sūnaus 
perstekė sėkmingai pakeitė taiklųjį tėvų lanką. Taš
tegas buvo Stubbo skydnešys. 

Trečiasis perstekininkas buvo Daggoo. milžiniškas 
suodinai juodas laukinis negras. Jo ausyse kabojo du 
auksiniai auskarai, tokie dideli, jog jūreiviai juos 
vadino rinkėmis ir sakydavo prisirisią prie jų burių vir
ves. Savo jaunystėje Daggoo savanoriškai įsirašė į 
banginininkų laivą, sustojusi jo gimtosios šalies vienoje 
vienišų įlankų. Jis nebuvo buvęs niekur kitur, išsky
rus Afriką. Nantucketą ir kai kuriuos uostus, bangi
nininkų laivų lankomus. Daugelį metų vedęs pavojingą 
banginių medžiotojų gyvenimą laivuose, kurių savi
ninkai rūpestingai atrinkdavo samdomus vyrus, Dag
goo išlaikė visas savo laukines dorybes. Ištįsęs kaip 
žirafa, vaikščiojo po denį su šešių pėdų ir penkių colių 
aukščio iškilmingumu. Baltasis žmogus šalia jo atrodė 
balta vėliava, atėjusia į tvirtovę maldauti paliaubų. 
Įdomus dalykas, kad tas karališkas negras Asueras 
Daggoo, buvo skydnešys mažojo Fiasko, kuris šalia jo 
atrodė kaip šachmatų pėstininkas. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 

L. ŠIMUČIUI VALANDĖLEI 
SUGRĮŽUS 

Kai praeitos vasaros karštą 
popietę užsukau į Sheraton-Wa-
shington viešbutį, kur vyko su
kaktuvinis Lietuvos Vyčių 
seimas, paskaitą buvo bebaigiąs 
iš Chicagos atvykęs Lietuvos 
Vyčių organizacijos narys dr. 
Leonardas Šimutis. Jis kalbėjo 
apie savo tėvą, vyčių garbės 
narį, žinomą amerikos lietuvių 
veikėją, buvusį ilgametį Ameri
kos Lietuvių Tarybos vykdomo
jo komiteto pirmininką ir 
„Draugo" redaktorių Leonardą 
Šimutį, mirusį 1975 m. balan
džio 17 d. Chicagoje ir palaido
tą Šv. Kazimiero liet. kapinėse. 

Kadangi L. Šimutį daugelį 
metų pažinau ir ketverius 
metus teko kartu „Drauge" 
dirbti, labai gailėjausi, kad 
negalėjau visos paskaitos 
išgirsti. Ir aš buvau daugelio 
žmonių tarpe, kurie Leonardą 
Šimutį nuoširdžiai gerbė už tai, 
kad jis, ištikus Lietuvą okupa
cijoms, sugebėjo ideologiškai 
labai susiskaldžiusius Amerikos 
lietuvius kovai už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę su
jungti į vieną bendrą Amerikos 
Lietuvių Tarybą, savo laiku 
atlikusią didžios vertės uždavi
nius, ypač išgavusią Amerikos 
vyriausybės teisinį Sovietų 
Sąjungos įvykdytos Lietuvos 
okupacijos nepripažinimą, kaip 
unikumą tebegaliojantį ir 
dabarties dienose. L. Šimučio 
pastangas sujungti kovai už Lie
tuvos laisvę įvairių pažiūrų 
Amerikos lietuvius taikliai 
nusakė poetas K. Bradūnas 
1975.IV.26 „Draugo" kultūri
niam priede tuojau po L. 
Šimučio mirties paskelbtame 
straipsnyje, pastebėdamas, kad 
„Šimučiui kompromisai turėjo 
būti principingi. Jis stengėsi 
savo oponentų ir kitų principus 
ne paversti pelenais, bet tik juos 
įjungti į bendrąją lietuvių veik
lą lietuvių tautos labui. Todėl 
vargu ar be Šimučio angažavi
mosi ir be jo lemiančio autori
teto būtų buvę taip įspūdingai 
ir vaisingai sujungtos visos de
mokratinės išeivijos lietuvių 
grupės sovietinės okupacijos 
akimirkoje dirbti bendrą darbą 
Lietuvos išlaisvinimui..." 

PRABILO PRIEŠ 75 METUS 

Sugrįžęs į Chicagą dr. L. 
Šimutis netrukus man atsiuntė 
dovaną — jo ir žmonos Zitos 
išleistą savo tėvo ir uošvio L. 
Šimučio (L. Šilelio) eilėraščių 
rinktinę „Ilgesio valandėlės". 
Tai solidni 227 psl. knyga, 
kurioje telpa apie 170 eilėraščių 

Lietuviai Californijoj 

KONCERTAS 

Operos solistės — primadonos 
Lilijos Šukytės rečitalis įvyksta 
sekmadienį, lapkričio 6 d., 1 vai. 
p.p., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Programoje tarptautinės 
ir lietuvių dainos, baladės, ari
jos. Akompanuos pianistas — 
virtuozas Vytenis Vasyliūnas, 
kuris yra ir solistės vyras. Tai 
pirmas tokio meninio lygio me
nininkų pasirodymas Los 
Angeles lietuviams. Bendrai 
kalbant, tokia meniškai stipri 
pora koncertų auditorijose yra 
retenybė. Galime didžiuotis, 
turėdami ir savo tarpe dar jauną 
ir ypač dideliais gabumais pa
sižymėjusią solistę, kuri atliks 
gražiausią sopranų repertuarą. 
Koncertą ruošia Lietuvos Duk
terų draugijos Los Angeles 
skyrius. Visus maloniai kviečia 
atsilankyti į šią meno šventę. Po 
koncerto vaišes ir malonus visų 
pabendravimas su menininkais 
svečiais iš tolimos Europos. 

su autorių 45 metus pažinusio 
Amerikos lietuvių veikėjo Juozo 
Laučkos parašytais biografi
niais metmenimis ir Apolinaro 
Bagdono paruoštu L. Šimučio 
poezijos aptarimu. Knyga išleis
ta 1988 m. data. Tai labai pras
mingai parinkta data, nes pir
muosius eilėraščius L. Šimu-
tis-Šilelis parašė I pasaulinio 
karo išvakarėse 1913 m., taigi 
lygiai prieš 75 metus. 

Ši eilėraščių rinktinė, turinti 
gal ne tiek literatūrinės, kiek 
istorinės vertės, vingiuoja per 
kelis istorinius autoriaus gim
tosios Lietuvos skirtingus laiko
tarpius. Apie juos kalba ir 
skyrių pavadinimai: Pirmojo 
karo audrose, Lietuvai 
besikeliant, Kai švietė laisvė, 
Okupacijos retežiuose. Visų šių 
skyrelių eilėraščių tematika 
kaip tik ir atsiliepia į to laiko
tarpio istorinių įvykių raidą. 40 
m. L. Šimutis būdamas „Drau
go" redaktorius, beveik kasdien 
rašė vedamuosius, komentuoda
mas dienos politinius ir visuo
meninius klausimus. Tie klau
simai vienaip ar kitaip liesdavo 
ir Lietuvą. Tad po tarnybos 
valandų į namus sugrįžęs ir 
poilsiaudamas, tas temas , 
kurios tuo metu degdavo jo 
širdyje, sueiliuodavo ir taip gim
davo, sakyčiau, daugiau publi-
cistinės-istorinės vertės 
eilėraščiai. Anų dienų išeivija, 
nestatydama didelių reikala
vimų, tokią poeziją mėgo, ją 
skaitė, o kai kurie kompozito
riai, tarpe jų ir sūnus dr. Leo
nardas , L. Šilelio žodžius 
panaudoję sukūrė dainas. 

Šalia patriotinės-istorinės 
poezijos vienas skyrius — 
Gamtužės prieglobstyje — skir
tas gamtai apdainuoti, o kitame 
skyriuje sutelkti įvairūs pro
giniai bei šventiniai eilėraščiai. 

Aptardamas įviariaspalvę L. 
Šimučio-Šilelio poeziją, A. 
Bagdonas rinktinėje paskelbta
me straipsnyje teisingai rašo: 
„Didesnę savo amžiaus dalį jis 
pergyveno šiame krašte, tačiau 
visa jo veikla, pastangos ir dar
bai buvo skirti gimtajai Lietu
vai. Jis pergyveno jos laimėji
mus ir pralaimėjimus, ypač pa-
starąją žiaurią raudonųjų 
okupaciją. Visas jėgas jis skyrė 
tam, kad Lietuva vėl atgautų 
laisvę. Tad nestebėtina, kad jo 
poezijoj atsispindi tie politinių 
kovų ir kiti visuomeniniai, 
patriotiniai motyvai. Žodžiu, jo 
poezijoj atsispindi daugiau ar 
mažiau tos pačios idėjos, kaip ir 
jo publicistikoje". 

AR TAI TIK KOSMETIKA... 

Maždaug tuo pačiu metu atėjo 
„Draugo" 1988.X.4 nr. su ten 
paskelbtu b.kv. vedamuoju 
„Bažnyčia tebėra prirakinta 
prie valstybės" ir vilniškio 
„Gimtojo krašto" š.m. nr. 39. 

PROF. BALIUI VITKUI 
MIRUS 

Pamaldos į palaimintąjį arkiv. Jurgi Matulaitį prie Marijampolės bažnyčios. 

Pastarąjį skaitydamas (o dabar 
tarybinę spaudą tikrai įdomu 
skaityti), radau du straipsnius, 
liečiančius Lietuvos bažnyčias ir 
tikinčiuosius. 

Pirmajame išjų — „Koncertas 
bažnyčioje" — rašoma: „Šešta
dienį (data neminima, bet tik
riausiai tai*buvo š.m. rugsėjo 
mėn. — H) Raseinių bažnyčioje 
įvyko labdaros koncertas „Mai
ronis ir muzika". Dainas poeto 
teksta is dainavo Kauno 
valstybinis choras. Maironio 
eiles skaitė aktorius Laimonas 
Noreika... Raseinių bažnyčios 
klebonas Vytautas Griganavi-
čius pasakė pamokslą..." 

Toliau strapsnyje paminima, 
kad tokie gedulingi labdaros 
koncertai stalinizmo aukoms at
minti įvyks Jurbarko bažnyčio
je, Kauno katedroje ir Vilniaus 
paveikslų galerijoje, kuri dar vis 
tebėra iš tikinčiųjų atimtoje Vil
niaus katedroje. 

Tuo tarpu kitas „Gimtojo 
krašto" straipsnis „Linkmenų 
kryžius" papuoštas naujai pa
statyto kryžiaus ir prie jo susi
rinkusios minios žmonių nuo
trauka su parašu „Linkmenyse 
(Ignalinos r.) rugpjūčio 14 d. 

pašventintas kry-
pastatė ,Vilties' 

iškilmingai 
žius, kurį 
kolūkis". 

Straipsnyje, pateikus Linkme
nų istorijos metmenis, rašoma: 
„1938 m., minint Lietuvos Res
publikos 20-metj, kirdeikiečiai 
Linkmenų miestelio pakraštyje 
pastatė ąžuolinį kryžių.. . 
Kryžius per tą laiką sunyko. 
1986 m. į Linkmenis atvyko 
dirbti naujas ūkio vadovas A. 
Kirkilą. Jo rūpesčiu buvo sut
varkytos iki tol l iūdnai 
atrodžiusios kapinės. J i s 
parūpino, kad iškiltų naujas 
kryžius, panašus į senąjį. 
Kryžių padarė vietos meistrai, 
nusižiūrėję į išlikusias nuo
traukas. Rugpjūčio 14 d. kryžius 
buvo pristatytas visuomenei. Po 
ūkio vadovo A. Kirkilos žodžio 
vyko religinės apeigos. Toliau — 
skambėjo kalbos, eilėraščiai, 
dainos". 

Kažkaip nesinorėtų tikėti, 
kad šie du įvykiai ( o tokių Lie
tuvoje yra it- žymiai daugiau) 
būtų buvę suruošti tik kosmeti
niais sumetimais. Ypač, kad 
pats kolūkio vadovas su kolcho-
zininkais ryžtųsi pastatyti kry
žių. 

CHICAGOS ŽINIOS 
KILS MOKESČIAI 

Chicagos mero Savvyer suda
rytas ateinančių metų biudžetas 
siekia 2.91 bilijoną dolerių. Nu
matomas mokesčių pakėlimas 
už vandenį ir kai kuriuos kitus 
dalykus. 

COOK APSKR. LIGONINĖJ 
Cook apskrities gail. seserys 

patvirtino naują sutartį. Joms 
per dvejus metus atlyginimas 
bus pakeltas 13%. Šioje ligoni
nėje dirba 1,025 balsavimo teisę 
turinčios gail. seserys. 

Naujas kapas ir kryžius iš
dygsta Šv. Kazimiero kapinėse 
toli nuo Šventosios krantų, 
kuriuos prof. Balys Vitkus 
nuolat savo mintimis lanky
davo. Okupantas dar siautėja 
tose žemėse, klasta ir apgaule 
naikindamas žmones ir žemę. 
Balio Vitkaus kapas amžiams 
primins, kad Lietuva yra žiau
raus sovietinio okupanto 
pavergta. 

Lietuvių tautai sukilus 1941 
m. birželio 23 d., Lietuvių 
Aktyvistų fronto pašauktas būti 
laikinosios Lietuvos vyriau
sybės Žemės ūkio ministeriu iš 
tolimos provincijos atskubėjo į 
Kauną užimti savo pareigas, 
savo drąsa ir žvalumu prasi
skverbdamas per ugningas karo 
fronto linijas. Kaip žemės ūkio 
ministeris pradėjo darbą jau 
suardytam sovietiniam ūkiui 
Lietuvoje atstatyti. Ir naujasis 
okupantas, hitlerinė Vokietija, 
nebuvo suinteresuotas Lietuvos 
ūkio a ts ta tymu ir t rukdė. 
Vokiečiai, užplanavę Lietuvos 
kolonizaciją ir lietuvių ūki
ninkų išvarymą iš didesniųjų 
ūkių, buvo patenkinti sovietų 
pradėtu darbu. Žemės ūkio 
ministeriui teko ypatingas 
rūpestis: priešintis okupantui, 
bet nesustabdyti ūkininkų 
kūrybos. 

Nualintas ūkis reiškė badą 
Lietuvoje. Ūkio našumas ne tik 
turėjo nesustoti, bet turėjo būti 
didinamas tiek, kiek pajėgiama, 

nes karas badaujančių skaičių 
diena iš dienos gausino. 
Vokiečių akys žibėdavo, pama
čius „Specke und Butter". Ne
stoti į SS, nesiduoti išvežtam 
priverčiamam darbui, bet kar
tu išnaudoti kiekvieną žemės 
pėdą, kad ji neštų kuo derlin
giausią vaisių, tai buvo prof. 
Balio Vitkaus rūpestis, tai bu
vo ir pagrindinės gairės Lie
tuvos rezistencijos prieš okupan
tus. Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas jungė lie
tuvius vieningai kovai prieš 
okupantus ir jungia iki šios 
dienos ir toliau priešintis 
okupantui visomis įmanomomis 
priemonėmis ir nestabdyti 
kūrybos, plėsti visas kūrybines 
galias. 

Kaip katalikas, Balys Vitkus, 
palikęs laikinai savo kūną 
žemės prieglobsčiui iki 
prisikėlimo, savo dvasia atsisto
ja Aukščiausiojo akivaizdoje 
„nuolat regėdamas Lietuvą 
laisvą". Kovai už valstybinę 
Lietuvos laisvę aukojo savo 
gyvenimą, pradėdamas Lie
tuvių Aktyvistų fronto pašau
kimu į vyriausybę ir vėliau įsi
jungdamas į Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą. 

Pavergtoje Lietuvoje ir už Lie
tuvos ribų esantieji lietuviai su 
didžia rimtimi atiduoda pa
garbą a.a. Baliui Vitkui, di
džiam lietuviui. 

Pilypas Narutis 

INTERNATIONAL ^ 

^ 

J * I N T E R N A T I O N A L 
*I INDUSTRIES 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 4300074 

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

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

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

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

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

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 
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tf midkind Padarai 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

INDĖLIS 

$50,000 

10,000 

5,000 

KURSAS 

8.250% 

7.900% 

7.700% 

METINIS 
PRIEAUGIS 

8.509% 

8.137% 

7.925% 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BR!DGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

ISOC 
E3U1H0USMG 
LEN0ER 

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

Founded 1924 
ąįmerican Security Federal 

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

FSEE 

HELPING YOU GROW. 
• The American Way > 

• * 



ATVAŽIUOJA 
SVAJONIŲ AIDAI 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. spalio mėn. 15 d. 
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Re<L Ri ta L ikande ry tė , 6556 S. Ta lman, Chicago , IL 60629. Tel. 312-737-9057. 

ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS CALIFORNIJOJE 
Midway aerodrome susirin

kome jau penktadienio pavaka
rėje. Po ilgos mokslo dienos, 
skubėjome atsisveikinti su šei
mos nariais ir draugais ir iš
skristi į „egzotiška" Kaliforniją. 
Nekantriai laukėme šio savait
galio Kalifornijos lietuvių tarpe 
ir gastroliavimo Lietuvių Die
nose Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijoje. Kai pagaliau atida
vėme savo bagažą, kuriame 
buvo ir dalgis, ir javų vainikas, 
ir 24 poros tautinių drabužių, 
sėdome j lėktuvą ir pakilome 
virš debesų. Keliauninkai, skri
dę drauge su mumis, teiravosi 
kokia kalba kalbame ir kodėl 
mūsų tiek daug skrenda kartu. 
Mes jiems paaiškinome, kad 
esame jauni lietuviai iš Chi' 
cagos, priklausą Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto Etnogra
finiam ansambliui. Pasakojome, 
kad vykstame į Los Angeles 
gastroliuoti Lietuvių Dienose 

RIMA POLIKAITYTĖ 

mais tas ir l ietuviškos 
dovanėlės. 

Pasidžiaugę šil tu oru ir 
malonia nuotaika, grįžome į 
viešbutį, pasimaudyti baseine ir 
pagulėti šiltoje saulėje. Tačiau, 
daug laiko neturėjome, nes 
šeštadienio vakaro šokiuose 
reikėjo pasiruošti pravesti 
liaudies žaidimus. Prie žaidimų 
prisidėjo daug jaunimo, kuris po 
to smarkiai šoko ir smagiai 
bendravo. 

Sekmadienio rytą kėlėmės 
anksti ir kartu dalyvavome šv. 
Mišiose Šv. Kazimiero parapi
joje, po kurių dar kar tą 
pasirodėme. Tuoj nulipus nuo 
scenos, greitai atsisveikinome 
su giminėmis ir draugais ir 
išskubėjome į aerodromą. 
Skrydis į namus buvo nuotai
kingas, bet ir bauginantis, nes 
mūsų visų laukė dar neatlikti 

Etnografinio ansamblio narės Aušra Jasaitytė ir Vida Brazaitytė su kino 
žvaigžde Rūta Kilmonyte-Lee. 

namų darbai, o grįžę nenorė
jome išsiskirstyti. 

Už šį įspūdingą savaitgalį 
esame daug kam dėkingi. Viso 
Pedagoginio Lituanistikos Ins
tituto Etnografinio ansamblio 
vardu norėčiau padėkoti Kali
fornijos Lietuvių Dienų rengimo 
komitetui už mūsų pakvietimą. 
Taip pat, didelį ačiū tariame 
viliui Zolpiui, kad mus taip 
gražiai globojo mūsų viešnagėje . 
Angelų mieste. Ačiū ir lietu
viškam jaunimui, kuris su 
mumis bendravo ir mus visą 
savaitgalį vežiojo. 

Pati didžiausia padėka tenka 
mūsų ansamblio vadovei, Daliai 
Polikaitytei, kuri su mumis 
gražiai dirba. Ačiū ja i už 
kantrybę ir rūpestį. 

„Besibaigiant XX amžiui, per 
šimtmečius sukurti rugiapjūtės 
papročiai, apeigos ir dainos, kar
tu su brangia lietuvių liaudies 
pasaulėjauta, Lietuvoje baigia 
išnykti. Tačiau per pastaruosius 
du dešimtmečius Lietuvoje 
pradėta rūpintis lietuvių tauto
sakos lobių išlaikymu ir patei
kimu gryna, .neapšlifuota' for
ma. Etnografiniai ansambliai 
išdygo visur, kaip grybai po lie
taus. Šia tradicija užsikrėtė ir 
išeivijos jaunimas. Užleisdamas 
pirmą vietą Bostono „Sodauto" 
ansambliui , Pedagoginio 
Lituanistikos Inst i tuto Et
nografinis ansamblis yra an
trasis tokios rūšies vienetas". 
Tais žodžiais mus apibūdino dr. 
Arvydas Žygas. 

Tikimės, kad per mūsų pasi
rodymus lietuvių visuomenė 
savyje ras lietuvį žemdirbį ir 
užsikrės meile lietuvių liaudies 
dainai, apeigai ir žodžiui. 
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Šis jaunas, garsus ir gabus 
vienetas, po sėkmingų gastrolių 
Australijoje, Pietų Amerikoje ir 
įvairiuose Amerikos miestuose 
(Clevelande, New Yorke, Water-
bury, Bostone, Los Angeles) 
paga l i au atvažiuoja ir į 
Chicagą. Juos čia atlydės 
praėjusių koncertų pasisekimai 
bei jaunatviškas entuziazmas, 
su kuriuo jis uždegs ir kitus 
žmones. 

„Svajonių Aidai" — tai keturi 
Australijos lietuvių jaunimo 
atstovai, keliaujantys per trijų 
kontinentų dešimt šalių ragi
nantys jaunimą tęsti VI Pas. 
lietuvių jaunimo kongreso pra
dėtus darbus ir neužmiršti tėvų 
žemės. Jie tikisi lietuviškos dai
nos pagalba pagyvinti Pasaulio 
l ie tuvių jaunimo sąjungos 
veiklą, išjudinti aplankytų 
vietovių jaunimą ir pagarsinti 
1991 m. Pietų Amerikoje įvyk
siantį VTI PLJ Kongresą (jis jau 
ne per toliausia). 

„Svajonių aidų" grupė savo 
pradžią gavo iš sėkmingos „Sva
jonių" grupės (mergaičių trio iš 
Australijos), kuri prieš porą 
metų gastroliavo Australijoje, 
Kanadoje ir Amerikoje. Po pra
ėjusio PLJ Kongreso Australi
joje, Melbourne susidarė voka
linė ir instrumentinė grupė 
„Svajonių aidai", kuri siekė 
įgyvendinti kongreso nutarimus 
ir pagyvinti tarpkongresinę jau-
nimo sąjungos veiklą. 
Šiuometinę „Svajonių aidų" 
grupę sudaro dvi merginos ir du 
vy ruka i . Abi merginos — 
Virginija Bruožytė ir Zita 
P rašmuta i t ė , yra buvusios 
Svajonės ir ne vienas turbūt jas 
atsimins iš ankstyvesnių kon
certų. Virginija — tai „Svajonių 
aidų" muzikinė vadovė. Jos 
švelniu balsu džiaugiasi visikas 
tik ją yra girdėję. Grupės vadovė 
ir akompaniatorė yra Zita Praš
mutaitė. Abi šios panelės yra 
veiklios lietuvių tarpe Mel
bourne, bet dabar išėjusios ir į 
tarptautinę plotmę. Per skautus 
ir t au t ines stovyklas, bei 
jaunimo k įgresus jų pavardės 
yra dažnai linksniuojamos ne 
ti: istralijoj bet ir Amerikoje 
ir K a n a ^ į e . 

Muzikinėms veteranėms Vir
ginijai ir Zitai „Svajonių 
Aiduose" talkina ir Virginijos 
brolis Arūnas Bruožis, kuris 
nuo mažens dainuoja ir groja 
gitara. Per šiuos koncertus jis 
nee tik pritars dainoms su 

(kurios vyko spalio 1-2 
dienomis), padainuoti lietu
viškų liaudies dainų ir pašokti 
liaudies šokių bei žaidimų. 
Svetimtaučiai domėjosi ir buvo 
nustebę, kad šių dienų jaunimas 
dar vis domisi savo kultūros 
išlaikymu. 

Po ilgo skrydžio su sustojimu 
Denver mieste, pagaliau atvy
kome į Los Angeles. Mus labai 
draugiškai sutiko didelis būrys 
lietuviško jaunimo ir nuvežė į 
Lietuvių Tautinius Namus susi
pažinimo šokiams, kur smagiai 
praleidome vakarą su kalifor-
niečiais draugais. 

Šeštadienio ry ta s buvo 
laisvas! Turėjome progos iš
simiegoti, viešbučio baseine 
pasimaudyti ir apsilankyti 
neetolimame krautuvių centre. 
Nuvykę į Šv. Kazimiero 
parapiją, iškilmingų paradu 
pradėjome Lietuvių Dienas. 
Parade dalyvavome kartu su 
Los Angeles LB „Spindulio" 
tau t in ių šokių grupe ir 
„Aušros" tautinių šokių grupe 
iš Omahos Nebraskoje. Šioje 
šventėje dalyvavo lietuviai iš 
visų Kalifornijos kampų ir 
kampelių. Visą dieną vyko pro
gramos lauke pagrindinėje 
scenoje. Ten mes pasirodėme 
tris kartus, šoko „Spindulys" 
bei „Aušra", vyko lietuviška 
mankšta „aerobics". ir pan. 
Įvairiose salėse buvo parodos, 
rankdarbių pademonstravimai, 
o lauke buvo pardavinėjamas 

„NAUJO KRAUJO" NAUJOS DAINOS 
PETRAS AGLINSKAS 

Kas tas „Naujas kraujas"? 
Tai linksma Kalifornijos estra
dinės muzikos trupė, kuri iššau
kia klausytojo nesuvaldomus 
judesius, kaip pvz. „Patinka 
P a t i n k a " dainos žodžiais: 
„Nepatinka, kad tėvas bara. Bet 
kojos ir rankos —jos savo daro". 
Jų muzika kviečia visus 
klausytojus įsijungti šventiškon 
nuotaikon: „Kas atsitinka, jei 
vienas kaip pirštas? Šok į patį 
vidų ir nebūsi užmirštas". 

Naujas Kraujas — tai 
naujoviška roko grupė iš 
Orange County, pietinėje Kali
fornijoje. Ar tai jauni ame
rikiečiai, kurie negali gyventi be 
smagios ir trankios rock n' roll 
muzikos? Ar tai lietuvių tautos 
dainiai, kurių lūpomis kalba 
mūsų protėvių aistros ir kuriuos 
išpranašavo Maironis? 

Loreta Grikavičiūtė, 27 m. jau 
septynerius metus reiškiasi 
amerikiečių roko klubuose, kaip 
kad .,The Roxy" ir „The 
Whiskey", su savo roko an
sambliu „The Signals". Jos 
dainavimas įkvėpė Andrių 
Kulikauską, 23 m., parašyti 
tekstus keturiolikai dainų, iš 
kurių ir susidarė juostelė 
„Patinka Patinka". O jo brolis 

Jonas Kulikauskas, 20 m.Juos-
telę apipavidalino ir sukūrė 
plakatą — jisai šįmet baigia 
studijas Otis Parsons Meno Ins
titute. Dainuoja visi trys Nau
jo Kraujo nariai — Loreta, And
rius ir Jonas. 

Naujo Kraujo juostelėje 
„Patinka Patinka" yra keli 
visai skirtingi stiliai: „Rockabil-
ly", „Folk Rock", ir vienas visai 
trenktas valsas. „Rockabilly" 
(„rock and roll' su „hillbilly" 
muzikos mišinys) pasirodė 
Amerikos muzikos estradose 
1950 dešimtmetyje, išpopulia
rintas tokių artistų kaip Carl 
Perkins, Eddie Cochran, ir 
jauno, dar tuomet neplačiai ži
nomo dainininko Elvis Presley. 
Naujo Kraujo „rockabilly" 
dainos aiškiai semia savo 
įkvėpimą iš šių muzikantų 
kūrybinio šulinio. 

Tas stilius, išpopuliarintas da
bart inės muzikos arenose 
„Stray C a t s " grupės 
plokštelėmis, labai atitinka 
Naujo Kraujo dainininko An
driaus Kulikausko vokalinę 
išraišką ir humoristinį, kartais 
beprasmišką, dainų tekstą: „Du 
ratai. Du batai. Viską sako 
rezultatai. Pučia vėjas laisvą 
rūbą, porą mylių kelia ūpą — 
superduper ūpą". Toks efek
tingas lietuviškų ir angliškų 

„Svajonių aidai" Zita Prašmutaitė. Arūnas Bruožis, Tomas Zdanius ir Virginija Bruožytė kviečia 
visus j jų koncertą Chicagoje spalio 23 d. 

žodžių mišinys bei savotiškas 
tautinis pajautimas išreikštas 
mano mėgiamiausioje šio įrašo 
„rock" dainoje „Lietuva yra 
Okay": „Ką pasakytų Vincas 
Kudirka, Lietuvoje laikrašti nu
s ipirkęs? Naujas caras 
vainikuotas, bet Lietuva tebėra 
okupuota. Ei! Ei! Lietuva yra 
okay. Okay. Okay. Okay!'* 

Kiekvienas šeštadieninės 
mokyklos lankytojas/ja tuojaus 
pradės suole nerimauti išgirdęs 
gramat ikos klasės įkvėptą 
dainą „Ko ne Ko": „Įsižiūrėjo. 
Pasižiūrėjo. Prisižiūrėjo. 
Atsižiūrėjo. Patsai nesuprasi: Įsi 
... Pasi. . . Prisi... Atsi...!" Nau
jo Kraujo „rockabilly" dainos 
reikalauja bent vienos iš dviejų 
sąlygų pilnutiniam jų muzikos 
pergyvenimui: arba greitai 
vairuoti mašinąkurioj jų įrt las 
pilnu garsu veržiasi per garsin
tuvą, arba šokti kaip „Patinka 
Patinka" dainoje įsakyta, neap-
valdant kojų ir rankų. 

Stipriausia daina šiame įraše 
aiškiai yra „Ašarėlė". Su savo 
gražiomis balsų harmonijomis ir 
lengvu gitaros ir mušamųjų 
akompanimentu, šioje dainoje 
panaudoti geriausi 1960-jo de
šimtmečio „folk rock" muzikos 
žanro elementai, šios dainos 
įkvėpimo kilmė gali būt i 

atsekta iš „Peter, Paul and 

gitara, bet kartu su Virginija 
atliks keletą dainų. Jauniausias 
vieneto narys — tai būbninin-
kas Tomas Zdanius. Nei Arūnas 
nei Tomas nesvetimi muzikinei 
karjerai — abu groja jaunimo or
kestre „Dabar" ir grojo 1986 m. 
su „Svajonėmis" Australijos 
koncertų kelionėse. 

Neapvilkime jaunų, iš taip 
toli atvažiavusių, programos 
atlikėjų. Dalyvaukime kaip 
galime gausiau jų koncertuose. 
Chicagoje koncertas įvyks sek
madienį spalio 23 d., 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Kviečiame visą jaunimą 
prisidėti prie koncerto ruošos ir 
talkos, tuo pačiu susipažįstant 
su šauniais „Svajonių aidų" 
nariais Virginija, Zita, Arūnu ir 
Tomu. Iki pasimatymo koncer
te! 

JAUNIMO RENGINIAI 

Spalio 15 — Akademinio 
Skautų Sąjūdžio metinė vaka
rienė Gintaro salėje/ Balzeko 
muziejuje, Chicagoje. 

Spalio 15 — Neringos skaučių 
tunto pramoginis vakaras „Ru
dens Nokturnas" Lietuvių 
namų salėje, Clevelande. 

Spalio 16 — Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Mišios už 
mirusius A.S.S. narius Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 16 — Putnamo seselių 
madų paroda Jaunimo centre, 
Chicagoje. 

Spalio 16 — „Svajonių Aidų" 
koncertas Detroite. 

Spalio 20 — „Svajonių Aidų" 
koncertas St. Petersburge, FL. 

Spalio 21 — Lietuvių Foto 
parodos atidarymas Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje. 

Spalio 21 — Australijos 
„Svajonių Aidų" koncertas 
Pasaulio Lietuvių centre. 
Lemonte. 

Spalio 23 — „Svajonių Aidų" 
koncertas Jaunimo centre, 
Chicagoje. 

Spalio 29 — „Svajonių Aidų" 
koncertas Rochesteryje, NY. 

Spalio 29 — Ledo ritulio ir 
kėgliavimo žaidimai Toronte. 

„SPINDULYS" IEŠKO 
NAUJŲ ŠOKĖJŲ 

„Spindulio" tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Rasos Šo-
liūnaitės-Poskočimienės, gyvuo
janti jau 12 su viršum metų. 
susidūrė su netikėtumu. Po tiek 
metų ir tiek darbo, grupei labai 
reikalingi šokėjai — ir vyrai.ir 
moterys, ir maži.ir dideli. Po 
praėjusios taut inių šokių 
šventės grupė „persiorgani
zuoja". Daug buvusiu šokėjų 
dėl vienos ar kitos priežasties 
iš grupės iškrito ir paliko daug 
tuščiu vietų. Likę šokėjai mielai 
norėtų, kad grupė išsilaikytų 

Spalio 30 — Dainavos an
samblio „Užgavėnių" spektak
lis Marijos aukšt. mokyklos 
salėje, Chicagoje. 

Spalio 30 — „Svajonių Aidų" 
koncertas Toronte. 

Lapkričio 4 — „Svajonių 
Aidų koncertas Hamiltone. 

Lapkričio 5 — „Svajonių 
Aidų" koncertas Montrealyje. 

Lapkričio 6 — Kr. Donelaičio 
mokyklų madų paroda Jaunimo 
centre Chicagoje. 

Lapkričio 12 — Grandies 
balius Jaunimo centre 
Chicagoje. 

Lapkričio 12 — Lemonto 
apylinkės Rudens balius Arhber 
Shires salėje, Lemonte. 

Lapkričio 12 — Neringos ir 
Nevėžio skautų tuntų 35 metų 
veiklos sukakties banketas 
Maironio Parke. Shrewsbury. 
MA. 

Lapkričio 13 — Neringos ir 
Nevėžio skautų tuntų iškilmin
ga sueiga Maironio Parke. 
Shrewsbury, MA. 

Lapkričio 18-20 - Tarp 
tautinis festivalis ir paroda. Mii 
waukee. WI. 

Lapkričio 19 — Č.A.L. Mo
kyklos balius Jaunimo centre 
Chicagoje. 

Lapkričio 24 - Padėkos die
nos šokiai; ruošia JAV LJS Chi-
cagos skyrių? Jaunimo centre, 
Chicagoje. 

Lapkričio 26-27 - Antro 
Kaimo sukaktuvinis 25 metų 
spektaklis Jaunimo centre. Chi
cagoje. 

dar porą metų ir labai nori gru
pei priklausyti, bet sunku šokti, 
kai trūksta pusės žmonių. Tad 
ieškome studentinio amžiaus ir 
vyresnių naujų šokėjų, naujo 
kraujo,kurie sąžiningai lankytų 
repeticijas ir dalyvautų 
ateinančiuose pasirodymuose. O 
jų nusimato jau bent du — 
išvyka į tarptautinį festivalį 
Milvvaukee mieste lapkričio 
mėn. pabaigoje ir tradicinis gru
pės balius kitų metų vasario 
mėnesi. 

Štai, susipažinimui, jei kas 
dar nežino, trumpa „Spindulio" 
apžvalga. Grupė buvo įsteigta 
1976 m. spalio mėnesį. Grupės 
steigėja, vadovė ir akordeonistė 
v ra Rasa Šoliūnaitė-Poskoči-

ienėf Per paskutinius 12 metų 
-ugiau kaip 90 šokėjų yra per-

per Spindulio eiles.Studentų 
;»upės amžius yra nuo 21 iki 31 

tu. Repertuarą sudaro 70 
itinių ir stilizuotų šokių. 

Nuo jsįsteigimo dienos Spin
dulys yra pasirodęs lietuvių bei 
amerikiečių scenoje daugiau 
negu 100 kartų. Šokėjai 
dalyvavo VI, VII ir VIII tautinių 
šokių šventėse. 

1985 m. kartu su Dainavos 
ansambliu statė „Lietuvi is 
vestuves", su kuriom 1986 m. 
gastroliavo Chicagoje. Toronte 
ir Clevelande. 1987 m. Lapkri
čio mėnesį, kartu su Toronto 
.Gintaru' ir VV'isconsino .Klum
pe', „Spindulys" atstovavo lie
tuviams Milwaukee Holiday 
Folk Fair. 

Kaip matote, grupė nesnau
džia, veikia per ištisus metus 
<ne tik tais metais kai yra šokių 
šventė) ir dar nenori baigti savo 
egzistavimo dienų. Tad lau
kiame studentiško jaunimo, 
kuris domisi lietuvybės išlai
kymu, mėgsta šokti ir nori susi
pažinti su kitais jaunais lietu
viais. „Spindulio" repeticijos 
vyksta kas sekmadienį 6 vai. 
vakaro Pasaulio Lietuvių Cen
tre, Lemonte. Norint daugiau 
informacijų, kreipkitės į grupės 
mokytoja Rasa Poskočimienę 
tel 257-7071. 

Mary", „We Five", ir „Mamas 
and the Papas" vokalinių 
grupių muzikos. Šioj dainoj dai
nininkės Loretos Grikavičiūtės 
balso išlavinimas „rock and 
roll" žanre gražiausiai išsireiš-
kia. Kai šiuo metu populiarinęs 
muzikos sferoje vėl iškyla „folk 
rock" muzikos stilius (mintyje 
iškyla tokios dabartinės 
žvaigždės kaip Tracy Chapman 
ir Suzanne Vega), „Ašarėle" ga
li turėti tikrą pasisekimą ir 
amerikiečių publikos tarpe. 

Naujo Kraujo „Patinka Patin
ka" dainos apie tas universa 
lines „rock and roll" temas — 
meile, mašinos, ir „pop" politika 
— sudaro linksmą debiutinį 
įrašą. 

JAV LJS Ohicaffos skyriau? pirmininkas* Joną* Cinkus. Rasa Miliauskai 
te. Irena Jasulaitytė ir Rita Likanderytė per Psversrtu Tautu vakarą State 
of Illinois pastate Ohicaffos miesto centro 

N'uotr J . Tatnulaicio 

* 
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VOKIETIJOJE MIRĖ 
JONAS GLEMŽA 

1887.01.20-1988.09.13. 

Dar taip, rodos, neseniai teko 
plačiau lietuviškoje spaudoje 
I „Draugas" 1987, Nr. 18) apra
šyti šio tauraus lietuvio gy
venimo kelią jo šimtojo gimta
dienio sukakties proga. O štai 
šiomis dienomis jau gauta žinia, 
kad jis rugsėjo 13 d. užmerkė 
amžinajam poilsiui akis . 
Iškeliavo j datfsas gerokai jau 
įpusėjęs savo šimtą antruosius 
gyvenimo metus. 

A. a. Jonas Glemža 

Teko kalbėtis su velionio žmo
na. Ji nupasakojo, kad jis iš šio 
pasaulio pasitraukė ramiai, 
nekentėjęs jokių fizinių kančių 
ir iki pat paskutiniojo atodūsio 
išiaikė visai sveiką sąmonę. 

Tekia natūrali ir rami mirtis 
yra būdinga visam J. Glemžos 
gyvenimai. Per visą išskirtinai 
ilgą savo gyvenimo laiką jis vi
sada buvo gyvenimiškos tvarkos 
ir asmeniškos drausmės žmo
gus. Šis jo mokėjimas pačiam 
save susidrausminti ir kasdie
ninė gyversimo tvarka išskyrė jį 
iš gyvenamosios kasdienybės 
aplinkos, sudarė sąlygas įkopti 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 psl.) 
jų grobis ir kad jie apiplėštų 
našlaičius' (Iz. 10, 1-2). 

Betgi Kristaus palyginime tas 
teisėjas, nebijąs nei Dievo, nei 
žmonių nuomonės, vis tik pabijo 
anos našlės, nes ji gali, netekusi 
kantrybes, griebtis smurto ir tą 
teisėją apkulti, sužeisti. Teisėjas 
to bijosi ir todėl nu ta r i a 
patenkinti našlės prašymą. 

Našlės užsispyrimas, jos 
neatlaidumas reikalauti savo 
teisių yra vaizdas nuolatinės ir 
ištvermingos maldos. Ne visos 
palyginimo detalės yra imtinos 
tiesiogine prasme. Dievas nėra 
nesąžiningas teisėjas. Žmogus iš 
jo negali reikalauti to, kas jam 
re ika l inga , o tik prašyt i , 
maldauti. Palyginimo našlės iš
tvermingumas yra taikytinas ir 
kiekvienos maldos ištvermin
gumui. Dievas yra teisingas Tei
sėjas. Jis maloningas Tėvas, 
kuris išklauso savo vaikų pra
šymus, jei tik jie nuolankiai ir 
ištvermingai prašo, maldauja. 
Žmogus į Dievą neturi jokių tei
sių. Visa. ką turi, iš Dievo turi. 
Tad ir ko jam trūksta,turi ne 
reikalauti, o tik prašyti. Pats 
Kristus savo palyginime, pa
pasakojęs apie nesąžiningą 
teisėją, apie našlės įkyrų mal
davimą ir pagaliau teisėjo apsi
sprendimą, tuoj prideda: „Ne
jaugi Dievas neapgintų teisių 
savų iš r inktųjų?" Dievas 
apgins savo išrinktųjų teises, 
ypač jei jie prašys Dievo apsau
gos ir globos. Dievas dar Sena
jame Testamente per pranašo 
Izaijo lūpas yra kalbėjęs: „Ir 
atsitiks, kad anksčiau ne kaip 
jie šauks, aš išklausysiu; jiems 
dar tebekalbant, aš būsiu iš
girdęs" (Iz. 65,24). Taigi Dievas 
ne tik žinojo mums reikia, bet 
visuomet pasiryžęs išklausyti, 
jei tik yra prašomas. 

J . V. 

į gyvenimo aukštumas ir paliko 
mums visiems šviesios asmeny
bės ir tauraus tėvynainio šviesų 
prisiminimą. 

J. Glemžos gyvenimo kelias 
liko neatskiriamai surištas su 
visos mūsų tautos ištiso šimt
mečio istorija. Jaunas studentai 
jis įsijungė į 1905 m. revoliucinį 
judėjimą ir buvo aktyvus ir ko
vingas šio judėjimo dalyvis. 

Tačiau didžioji J. Glemžos as
menybė, jo įgimti gabumai ir iš
simokslinimas gražiausiais 
žiedais pasipuošė Lietuvos 
nepriklausomo, laisvo gyvenimo 
metais. Ant karo griuvėsių ir 
pelenų naujam gyvenimui kilo 
baudžiauninkų tauta. Vienin
telis jos turtas buvo mažas 
žemės plotas ties Baltijos jūra ir 
lietuvio ūkininko fatališka 
meilė gimtajam arimui. 

J. Glemža tuojau šokosi burti 
šias dinamiškas lietuvio ūkinin
ko jėgas į bendrą darbą ir ben
dros visos tautos talkos pagal
ba kurti visai tautai šviesesnę 
ateitį. Jis įtikėjo į kooperacijos 
idėjas ir šūkius. Pirmoje eilėje 
kooperatiniais pagrindais 
suorganizavo pieno pramonę ir 
prekybą. Pieno gamintojus su
būrė į didžiule „Pienocentro" 
organizaciją. Šiai Lietuvos eko
nominei tvirtovei jis vadovavo 
iki okupacijos privertė jį ir 
daugelį jo bendradarbių apleisti 
gimtąją šalį. „Pienocentro" 
pavėsyje išaugo ir dar kelios 
stambios įmonės. O taip pat 
subrendo ir daugelis šių įmonių 
vadovų. O be to J. Glemža labai 
daug prisidėjo ir prie daugelio 
kitų Lietuvos ekonominio gyve
nimo įmonių suorganizavimo. 
Tad šiandien, drąsiai galime jį 
vadinti Lietuvos kooperacijos 
tėvu. 

J. Glemžai nesvetimas buvo ir 
visuomenės — politinės veiklos 
laukas. Nuo pat jaunystės jis 
įsijungė į socialdemokratų sro
vę ir per visą ilgą gyvenimą liko 
ištikimas šios srovės veikėjas ir 
vadovas. Nepriklausomo Lietu
vos gyvenimo politinė santvar
ka nesudarė sąlygų jam dau
giau pasireikšti politinėje 
veikloje. Tačiau lietuvio išeivio 
skaudžiais keliais patekęs į lais
vąjį pasaulį, jis tuojau pasinėrė 
į lietuvių išeivių visuomeninę — 
politinę veiklą. Atstovavo lietu
viams socialdemokratams so
cialistų internacionalo veikloje. 
Rėmė VLIK-o tautos laisvinimo 
pastangas ir kelis metus buvo 
Vykdomosios Tarybos pir
mininku. Šalia to viso jis 
pradėjo rūpintis Punsko ir Su
valkų trikampio lietuviais. 
Šiam reikalui suorganizavo 
„Labdaros" draugiją ir jai 
vadovavo. 

J. Glemža mums paliko 
neabejotiną tauraus lietuvio 
sektiną pavyzdį. Jo tėvynės 
meilės jausmai buvo paremti 
darbu ir asmenišku pasiau
kojimu. Per visus ilgus savo 
gyvenimo metus jis nenutrau
kiamai sekė mūsų tautos likimą 
ir rūpinosi juo. Jis skatino ir 
kitus neužmiršti savo įsiparei
gojimų tėvynei. 

Teko nuolat palaikyti ryšį su 
velioniu. Susirinko krūvos 
laiškų ('paskutinįjį gavau vos 
prieš kelias savaites). Jie visi 
liudija, kad jis nuolat akylai 
sekė pasaulio politikos įvykius 
ir bandė pasverti juos mūsų 
tautos ateičiai. Palaikė artimus 
ryšius su tėvų žemėje likusiais 
bendradarbiais ir godžiai gaudė 
žinias iš pavergtos tėvynės. 

Giliam nuliūdime liko jo 
ištikima ilgų metų gyvenimo 
palydovė ir bendro darbo 
talkininkė žmona Zina ir 
vaikaitė Asta su Rūtele ir 
Ričardu. 

Visi „Pienocentro" bendra
darbiai - kooperatininkai giliai 
užjaučia juos visus ir drauge 

CLASSIFIED GUIDE 

Dariaus ir Girėno Amerikos legiono posto naujos valdybos įvesdinime. Iš kairės: adv. Casey 
Stukonis. Ken Ghidara, vyr. vicekom. Terry Lindahl, komandierius Don Ferro, Charles Lelugas 
ir istorikas Louis Tommik (nuotraukoje nėra jaun. vicekom. Don Dausinas) 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

POKALBIS APIE 
VYKSTANČIUS ĮVYKIUS 

LIETUVOJE 

Okup. Lietuvoje prasidėjus 
naujo atgimimo sąjūdžiams, į 
JAV pas savo gimines pradėjo 
lankytis ir dar Lietuvoje vyks
tančių įvykių žymūs veikėjai ar 
didžiųjų demonstracijų orga
nizatoriai bei mitinguose saką 
patriotines kaibas, siekiant 
Lietuvai laisvės įvairiose gy
venimo srityse. 

Spalio 1 d. mūsų telkinyje 
pasirodė vienas iš Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio veikėjas, to 
sąjūdžio tarybos narys, dirbąs 
Mokslo akademijoje Antanas 
Buračas ir jo žmona Regina, 
psichologė, sociologė, dirbanti 
Mokslo akademijoje. Dr. An
tanas Buračas taip pat pri
klauso tarptautinei sociologų 
grupei. 

Svečiai iš okup. Lietuvos at
vyko į Washington, D.C., pas 
savo giminaičius Genę ir Kazį 
Vasaičius, su kuriais drauge 
aplankė savo pažįstamus inž. 
Vytenį ir dr. Sigitą Ramanaus
kus, gyvenančius Daytona 
Beach. Fla. Priešpiečių metu, 
kuriuos suruošė svečiams dr. 
Sigita Ramanauskienė, buvo 
proga arčiau susipažinti su sve
čiais iš Lietuvos ir pasiklausyti 
pasakojimų apie dabar vykstan
čius tėvynėje nuostabius įvy
kius. Svečiai yra paskutinį kar
tą dalyvavę didžiose demons
tracijoje Vilniuje rugpjūčio 23 d. 

Dr. Antanas Buračas įdomiai 
ir plačiai papasakojo apie okup. 
Lietuvoje veikiančius sąjūdžius, 
jų tikslus, programas. Pats di-

liūdi. J. Glemžos šviesus prisi
minimas mus visus lydės, iki ir 
mes patys amžinybės laiptais 
paseksime jo pėdomis. 

Jonas Daugėla 

džiausiąs ir reikšmingiausias 
esą Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis, leidžiąs savo leidinį 
,,Sąjūdžio žinios", organizuojąs 
tas didžiąsias demonstracijas. 
Šiame sąjūdyje dalyvaujančios 
geriausios intelektualinės Lie
tuvos pajėgos — profesoriai, 
mokslininkai, menininkai, kul
tūrininkai, rašytojai, poetai. 
Tame sąjūdyje yra ir komunistų 
partijai priklausiančių, tačiau 
kovojančių už Lietuvos inte
resus. Sąjūdis net bando į savo 
veiklą įtraukti ir dabartinės ko
munistinės Lietuvos valdžios 
žmones, kad būtų galima dau
giau išsikovoti teisių Lietuvai 
įvairiose srityse. 

Persitvarkymo sąjūdžio prog
rama esanti panaši su kitų 
sąjūdžių programomis. Ypač 
didelius reikalavimus statanti 
Laisvės lyga, kuri esanti ne 
tokios plačios apimties, kaip 
Lietuvos persitv; rkymo sąjūdis. 
Šis didysis sąjthiis veikia atsar
giai, nes bet koks išsišokimas 
galįs iššaukti valdžios inter
venciją. • 

Lietuvai labai reikalinga Lie
tuvos istorija, kad ir Šapokos, 
tik gal tektų papi. yti pas
kutiniais istoriniais Lietuvos 
įvykiais. Tokios istorijos reikėtų 
bent 30,000 egz. Ją įgabentį į 
Lietuvą esą realios galimybės. 

Labai pageidautina iš laisvo
jo pasaulio išeivijoje gyvenančių 
kūrėjų knygų. Tik, jo nuomone, 
gal neįsileistų tų, kuriose 
rašoma prieš pačią Sovietų Są
jungą. 

I klausimą, ar Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdis siekiąs pilnos 
Lietuvai nepriklausomybės, 
kaip skelbia Laisvės lyga, 
svečias atsakė, kad dabartinėse 
sąlygose tai būtų sunkiai 
pasiekiama, tačiau tai reali 
galimybė. Kuo išeivija galėtų 
dabar padėti kovojančiai tautai? 
Svečias atsakė, kad labai 

* * 

PASAULIO LIETUVIŲ JAUSIMO SA-JUSGA RESGIA 

SVAJONIŲ AIDAI U 

IS AUSTRALIJOS 

Koncertai: 
1988 

LOS . \rigeles 
Klrveland* 

NVw Yorke 
Bostone 
Detroite 
St Petorsbtirfc 
Čikagoje 
Čikagoje 
Rochester 
Toronte 
Hamiltone 
Montroa! 

Sekmadieni 
Sekmadieni 
Šeštadienį 
Sekmadienį 
Šeštadienį 
Šeštadieni 
Ketvir tadieni 
Penktadif-ni 
Sekmadieni 
Šeštadieni 
Sekmadieni 
Penktadieni 
Šeštadieni 

Rugsėjo 25 d. 
Spalio 2 d. 
Spalio 8 d. 
Spalio 9 d. 
Spalio 15 d. 
Spalio 16 d. 
Spalio 20 d. 
Spalio 21 d 
Spalio 23 d 
Spalio 29 d 
Spalio 30 d 
Lapkričio i d 
Lapkričio 5 d 

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

Kreiptis j Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

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

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

4 3 6 - 6 9 3 7 
Elektros ir namų apš i ldymo 

sistemų pataisymai . 
Vytautas T a r a s 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed. Sonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai . Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai , pom
p o s . I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius. 
B E N SERAPINAS 636 2 9 6 0 

R E A L E S T A T E 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintiej i P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią jstaigą. p rašome 
paminėt i , kad esate artoa,noote būti 
R i m o S t a n k a u s khjentais. Nuosa
vybės Įka inav imas n e m o k a m a i . 

t rūks ta video, filmavimų 
aparatų, kasečių, rekorderių, 
spausdinimo priemonių. Šios 
priemonės būtinos, vykdant 
susirinkimus, masinius mitin
gus. Būtina viską užrekorduoti, 
nufilmuoti, kad ka l t inant 
teismuose sąjūdžio dalyvius už 
priešvalstybinę-tarybinę — 
veiklą būtų įrodantys tikrovę 
dokumentai. 

Ar dabai- vykstą Lietuvoje įvy
kiai nebus okupantų užgniauž
ti? Tautoje vyksta nepaprastai 
dideli įvykiai. Juos remia visa 
tauta, vyresnieji, vidurinioji 
karta ir jaunimas. Tad sunku 
manyti, kad šis atgimimas 
tautoje būtų sužlugdomas. 

Iš pokalbio susidaro įspūdis, 
kad Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis bent šiuo metu Lietuvai 
siekia laisvesnio gyvenimo 
daugelyje sričių, tačiau vis tiek 
Sovietų Sąjungos ir didžiosios 
meškos glėbyje. 

Irena ir Antanas Buračai 
malonūs ir atviri pokalbininkai. 
Amerikoje, Genės ir Kazio 
Vasaičių globojami, viešės iki 
spalio 15 d. 

Jurg is Janušai t i s 

Restoranas N E R I N G A 
2 6 3 2 W. 7 1 st St. 

t e l . 3 1 2 - 4 7 6 - 9 0 2 6 
Vienintel is autent iškas l ietuviškas 
maistas Čikagoie ir apyl inkėse 

V E N C K A U S K A S , INC . 
Builders & R e m o d e l i n g 

Po'C^es & Decks • Flco' S VVal! T:io 
Aljmmum S'dmg & Trim • Kitcben & Bat^s 
Vasoory «Pec ROCT.S 
Additions • •-surance Repais 

J o e (312) 5 8 2 - 7 6 0 6 
Peter (312) 3 7 1 - 7 4 9 9 

Namas apžiūrėjimui 
SekmadienĮ. spalio 16 d. , 1-4 v.p.p. 

11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg 
mūrinis ..bi-level" namas su l-%i prausyk
los: L formos valgomasis: įrengtas rūsys, 
šetmns kamo. su židiniu. .Thermat" lan
gai: aluminio „ t r im " , daug priedų. Skubė
kite. 

N o . 3 2 0 — 8 4 t h & H a m l i n . 6 kamb. 
mūr in is namas ; 3 m ieg . k a m b . : išt isas 
rūsys; aluminio . . t r im" ; atv i ra veranda; 
didel is k iemas; 1 Vz auto ga ražas ; nau
jas s togas; puik ia i iš la iky tas. Pama
tyki te dabar . 

No. 328 — 85th & Kilbourn Gallagher 
& Henry Bi-Level 7 kamb. mūrinis ,.bi-le-
ve l " : 4 dideli mieg.; 116 prausyklos, valg. 
kamb : gražus šeimos kamb ; šoninis įva
žiavimas; 2 auto. mūrinis garažas: alumi-
n.o ., tr im": daug priedų; St Bedės parapi
ja. Skubėk te! 

AB NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės, 
kairio pertirrimMi skambinkite skubiai — 
i.ibar 

O ' B R I E N F A M I L Y R E A L T Y 
T e i . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

M I S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20°/o—30% p ig iau mokės i t 

už apdraudą nuo ugnies ir automobi l io 
oas mus . 

F R A N K Z A P O U S 

3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T o l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

N A M Ų A P Š I L D Y M A S 
Išvalau ir remon tuo ju visų rūš ių n a m o 
ši ldymo Įrengimus ir pake ič iu vandens 
š i ldytuvus. 

A L B I N B A N Y S 
4 4 7 - 8 8 0 6 

V A L O M E 
K I L I M U S . B A L D U S . 

G R I N D I S IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
R E I K M E N Y S F O T O G R A F A M S 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysi te, p i rkdami čia jų 

re ikmenis Pas inaudok i te pa tog iu 

p lanu a t idedant pas i r i nk tus reik

m e n i s ypa t i nga i p r o g a i . P i lna i 

užbaigtų foto nuot raukų ap ta rna

v i m a s . A t i d a r y t a p i r m a d i e n į ir 

ketvir tadienį vakara is iki 8 va lan

dos Ant rad . i r t r eč iad . sus ika lbės i t 

l ietuviškai 

3314 VVest 63rd Street 
Į Tei. — PRospect 6-8998 

R E A L ESTATE 

a MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga: patarnaus 

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

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

77S-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokama? [kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomo; apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skamDmti ar 
užeit pas 

B U D R A I T I S REALTY 
6 6 0 0 S. Pulaski 

7 6 7 - 0 6 0 0 

0"Mfc 21 KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

D A N U T E S C E R B A I T Ė MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayer del sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

H o u s e f o r s a l e Mt . Greenwood b y 
owner . L iv ing rm. . d in . rm.. k i tchen-
d inet te ; TV room; 2 car garage + 
opener . $42 .000 . T e l . 636 -2422 . 

F O R R E N T 
• — 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
71 & Francisco apyl. Kamb. dideli 
ir šviesūs; „radiant" šildymas. 
Tel. 776-7952. 

Išnuomojamas kambarys 
vienam asmeniui. Su pilnu išlaiky
mu. Geras susisiekimas. Skamb. 
tel. 471-4263. 

išnuomojamas 5 kamb. šviesus 
butas antrame a. Su šiluma. Mar-
quette Parko apyl. Galima užimti 
nuo spalio 4 d. 

Tel. 460-4055 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . šviesus 
butas an t rame aukšte su šiluma ir 
skaib. maš ina , su baldais arba be 
baldų. 46 & Rockvvell apyl. Gal ima 
u ž i m t i n u o l a p k r i č i o 1 d . T e l . 
8 4 7 - 5 8 9 5 . 

For r e n t 3 b d r m h o m e : full bsmt.. 2 
car garage. fenced yard : $650 per mo. 
+ secur i t y . W h e n cal l ing speak 
Eng l i sh . T e l . 2 8 4 - 0 3 2 0 . Nov. 1 
occupancy . 

H E L P Y Y A N T E P 

Lietuvių vadovaujamai auto pervežimo 
įstaigai re ikal inga moteris ar vyras 
atstovauti tą jstaigą auto varžytinėse antrd 
ir ketvird. Čikagoje. 10 ryto — 4 p.p. Turi 
gerai kalbėti angliškai ir mėgti žmones. Visa 
ki ta išmokys ime Skambinti 
1-800-348-3000 tarp 7 ryto ir 5 v.p.p. 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

A D D I N G MACHINES 

Nuomo ja . Parduoda , Taiso 

Vi rš 50 metų pat ik imas jums 

pa ta rnav imas 

5 6 1 0 S- Pu lask i R d . , Chicago 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

S i u v a m e p a g a l u ž s a k y m ą (vairių fasonų >r spalvų a v i a s kailio 
ka i l in ius , ta ip pat p a l t u s Iš a v i a s ka i l io g a b a l i u k ų . V a l o m e ir 
p a t a i s o m a . P a r d u o d a m e a v i a s k a i l i o a p v a l k a l u s auto 
sėdynėms , k i l i m u s iš av ies kai l io gabal iukų ir a v i e s kailio 
š l e p e t e s . 

F a m i l y Furs C o . 
4 1 7 1 S . A r c h e r A v a . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 3 2 
T a i . 8 4 7 - 4 0 2 7 

Atidaryta kasd ien 1 0 ry to - 7 v. p.p. 
šeš tad ien ia i s 1 0 r y t o - 5 v . p.p. 
Sekmadien į uždary ta 

/ ' 
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JOZUAI ARTĖJANT 
Lapkričio pradžioj Ziono pa

rapijos bažnyčioj Jakubėno an
samblis stato oratoriją „Jozua". 
Ši oratorija turėtų būt i p i lna 
dramat iškų scenų ir vaizdų, ka
dangi vaizduoja Jericho miesto 
paėmimą . (Senovės mie s t a i 
buvo tvirtovės). Karas yra žiau
r i žmonijos „pramoga". Nesvar
bu, k a s jį vestų, kokia Azijos 
klajoklių tauta , kryžeiviai a r 
Dievo išrinktoji tauta^visuomet 
tose „žaidynėse" yra pasiekia
mos visos žiaurumo kulmina
cijos, ka i karalius, norėdamas 
laimėti karą, turi duoti ginklą 
k iekvienam geram ir blogam 
žmogui. Yra žmogiška, kad už 
art imųjų ir draugų nužudymą 
u ž s i d e g a m e n e p a ž a b o j a m u 
kerš tu . Galime suprast i , kas 
vyksta , kai daug tūkstančių 
vyrų išsirikiuoja laukuose vieni 
p r i e š k i t u s a t s i k e r š y t i už 
nužudytus šeimos narius, už su
g r i au tus namus, už išvarytus į 
nelaisvę. Per amžius tautos ir 
karal iai ėjo į žiaurius karus , sa
vo riboto žmogiško supra t imo 
vedami, kad ginkluotas konflik
to išsprendimas yra geriausias 
i r greičiausias, lyg nežinotų, 
kad ir nugalėtojai gr įž ta į 
namus su giliomis žaizdomis, 
pa l ikdami kareivių kapuose 
tiek pat jaunų vyrų, kiek ir prie
šai, ir kad laimėjo tik dėl to, kad 
jų j aunų vyrų rezervai dar neiš
sibaigė. 

Nežiūr int pateisinamų ap
linkybių, kad koncertas vyks 
bažnyčioj, kur dramat iškumą 
reikia pažaboti, bet vis t i ek 
klausytojams reikia sudaryt i 
įspūdį, kad kova vyksta ir kad 
miesto sienos griūna. Visa t a i 
reikia padaryti ne daužant kar
dais ar r i t inant akmenis grin
dimis, bet tuos žmogaus ausia i 
p r i i m t i n u s g a r s u s r e i k i a 
padaryt i smuikais, violomis, 
k l a rne ta i s ir darniu choro gie
dojimu. Pavieniais balsais ir 
solistais pavaizduoti mūšį gali 
būt i sunku ir dideliam meis
trui . . . Todėl „Jozua" pasi rašė 
beveik vien chorui: septyni 
chorala i ir t ik vienas solo 
dalykas ir vienas duetas vienos 
va l andos „dydžio" muz ikos 
kūriny. Žinoma tai labai užtęsė 
ir apsunk ino oratorijos pa
ruošimą. Kai kurie dalyviai, at
gras int i ilgų repeticijų, pasi
t raukė iš ansamblio. Beveik įvy
ko pagal lietuvišką patarlę: „Il
gą iešmą bedrožiant, šuo kąsnį 
nunešė" . Kai viskas yra beveik 
pro šalį, galime prisipažinti, kad 
tokio dydžio veikalą rašyti buvo 
organizacijos klaida. Užsispyrę 
o rgan iza to r i a i r iz ikavo an
sambliu. Kartą pradėję pult i , 
puolėme iki galo. Bet galo galėjo 
ir nebūt i! 

Mūsų solistai Erna Juozu-
p a i t i e n ė , Eglė R ū k š t e l y t ė , 
Gražina Stauskaitė ir Aldona 
Bunt ina i tė . 

KETVERTUKAS 
Tinley Parke Julie Kirchner, 

35 m., ir jos vyras Jim, 30 m., 
susi laukė keturių naujagimių: 
gimė 3 mergaitės ir berniukas . 
Visi ke tur i laikosi gerai. Gimė 
spalio 7 d. Motina ėmė vai
singumo piliules. Gimė Loyolos 
universi te to ligoninėj. 

INSTITUTUI 10 
M I L I J O N Ų 

William J. Stoecker, 31 m. 
mi l i jon ie r ius , Il l inois tech
nologijos inst i tutui paauko

jo 10 mil . dolerių. P in igus 
n u m a t y t a panaudoti s ta tybai 
inst i tuto padalinio VVheatone, 
Du Page apskrity. 

D U J O S N E T U R T I N G I E M S 

Nor thern Illinois Gas, Nor
thern Shore Gas ir Peoples Gas 
bendrovės suplanavo skirt i 4 
mil. dolerių, kad būtų dujomis 
aprūp in ta 23,500 netur t ingų 
šeimų Chicagoje. 

Kadangi pati oratorija t runka 
t ik vieną valandą ir ta i būtų 
koncertui per t rumpas laikas, 
programa padalinta į dvi dalis. 
Pirmoje dalyje solistai gieda 
savo nuožiūra pasirinktus daly
kus (kas jų balsui t inka, kas 
j iems prie širdies). Antroje da
lyje pati oratorija. Čia solo 
dalykai solistams yra prime
tami ar pa t inka ar ne. Temos 
vystymui tu r i būti pagiedota. 
Solistas paprastai turi daugiau 
pasitikėjimo, giedodamas savo 
paties pasir inktus dalykus. Tuo 
tarpu, giedant naują, niekad ne
girdėtą dalyką, net jei ir geras 
būtų, vis t iek publikai gali būt i 
neįprasta. Kar ta is naują dalyką 
reikia girdėti kelis kar tus , kad 
suvoktum, kas dedasi, nes nau
j a melodi ja p i rmą k a r t ą 
klausytojui gali nieko nesakyti. 
Giedant gerai žinomus „Panis 
angel ikus" ar „Ave Maria", so
listas nieku nerizikuoja, nes 
dalykai yra gerai parašyti, pub
likai žinomi ir solistui be klai
dų a t l ikus , pas isekimas ga
rantuotas. Todėl patyrę solistai 
m ė g s t a ope ruo t i t o k i a i s 
dalykais, kurie koncertų progra
mose dažnai pasirodo. 

Esant pusei šimtmečio išei-
vijoje,atsirado didelis t rūkumas 
lietuviškai giedančių žmonių. 
Tie, kurie kurį laiką giedojo 
choruose , p radė jo p a s e n t i , 
išmirti ar, asmeniškų vargų pri
spausti, turėjo nuo to atsisakyti. 
Repetuojama po ilgų darbo va
l a n d ų s a v a i t ė j e . T a s 
valandas at l ikus industrijoj^dar 
yra kitas ilgas valandų skaičius 
namuose ir t ik tuomet, jei 
niekas šeimoje neturi gimta
dienio, niekas „nesiženyja" ir 

niekas neserga, jei dar jėgų ir 
energijos yra likę, gali patalpin
ti savo dienotvarkėj dar 4 valan
das neapmokamų antvalandžių 
(2 vai. repeticija, 1 vai. į repe
ticiją, 1 vai. atgal). Dauguma iš 
mūsų, kurie tai darė prieš 20 
metų, šiandien to padaryti be 
„stroko" ar širdies atakos ne
gali. Choristai yra ypatingi 
žmonės: ne t i k su g e r a 
muzikalia klausa, geru balsu, 
bet greiti, geros orientacijos. 
Savo asmeniškus vargus ir pro
blemas moka taip sutvarkyti , 
kad jiems visada lieka laiko ir 
kultūriniams reikalams. 

Nors koncertų programose 
mes jų vardų nematome, nes 
visas kreditas yra prirašomas 
įvairiems dirigentams, bet be tų 
ypatingų žmonių, apie kuriuos 
niekada nekalbame, o jei ir 
prisimename, tai 80 žmonių 
grupę pagerbiame vienu žodeliu 
„choristai". Vienu žodžiu, be tų 
t ikrų patriotų, kurie už tą 
didžiulį darbą nėra gavę nei 
1/10 gramo padėkos, be jų išei
vijoje nebūtų buvę nė vieno kon
certo. Dar ir šiandien aš manau, 
kad be „Dainavos" ir „Čiurlio
n i o " mūsų įvaž i av imas į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
nebūtų buvęs taip sklandus. 
Žinau tokių choristų, kurie 
vieną antradienio vakarą buvo 
repeticijoj, kitą antradienį buvo 
palaidoti. 

Jakubėno ansamblis padarė 
viską, kas žmonių jėgomis buvo 
įmanoma. Prašome visus at
vykti pasiklausyti ir pabūti 
mūsų teisėjais, nes dalykas yra 
parašytas ne rafinuotam kritikų 
skoniui, bet tradicinės harmo
nijos r ibose n o r m a l i e m s 
žmonėms su įprastomis, svei
komis žmonių juslėmis. 

Pov i l a s Miel iul is 

P A D Ė K A 
- A.tA. 

LEONAS RUMŠAS 
Mirė 1988 m. rugsėjo 22 d., palaidotas rugsėjo 26 d., Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 
Nuoširdi padėka Švč. M. Marijos Gimimo parapijos kun. 

Mikolaičiui už maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mišias ir 
velionio palydėjimą j kapines. 

Nuoširdus ačiū Jonui Vazneliui už įspūdingą giedojimą 
šv. Mišių metu. 

Širdingai dėkojame visiems draugams, pažįstamiems už 
dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse, aukojusiems šv. Mi
šioms bei pareiškusiems užuojautą. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui D. A. 
Petkui už tvarkingą ir malonų patarnavimą. 

Nuliūdusi žmona Stanislava, jos dukra ir sūnūs su 
šeimomis bei kiti giminės. 

Mielam pr ie te l iui 

A.tA. 
ALGIMANTUI DIKINIUI, 

i ške l iavus į Amžino Poilsio vietą, žmoną MARYTE, 
dukrą ŽIVILE su šeima, sūnų JONĄ, Algio seserį, 
brol ius i r tetą Kanadoje užjaučia ir k a r t u liūdi: 

J. V. Juknevičiui 
K. Kubilienė 
S. Vaišvilienė 

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

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

A.tA. 
ANTHONY J. PETRAITIS 

Gyveno Willow Springs, IL. 
Mirė 1988 m. spalio 13 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Emma, duktė 

Pamela Rice, žentas Charles, anūkė Amy Rice, sūnus Peter 
ir kiti giminės. 

Priklausė Darius-Girėnas American Legion Post; Lithua-
nian Chamber of Commerce; Azure Masonic Lodge, Lithua-
nian Craftsmen Club, Chicago Lithuanian Club. 

Kūnas pašarvotas spalio 15 d., šeštadienį nuo 2 iki 9 v.v. 
Lack & Sons Hickory Funeral Home, 9236 S. Roberts Rd., 
Hickory Hills. Sekmadienį, spalio 16 d. lankymo valandų 
nebus. 

Laidotuvės įvyks spalio 17 d., pirmadienį. Iš koplyčios 
velionis bus nulydėtas į Tautines lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė , sūnus ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. P. J. Ridikas. Tel. 430-5700. 

A.tA. 
MARIJA URBANAVIČIENĖ 

VOLBERGS 
Gyveno Detroit, MI. 
Mirė 1988 m. spalio 13 d., sulaukusi 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 

39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Teodoras Volbergs, 

dukra Aldona Laitienė, žentas Vladas, anūkai dr. Laura ir 
Andrius ir dvi seserys Lietuvoje bei kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas spalio 16 d. Harris Funeral Home, 
15451 Farmington Rd., Livonia, MI. 

Laidotuvės įvyks spalio 17 d. Iš koplyčios bus atlydėta į 
Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Holy 
Sepulchre kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti velione savo maldose. 

Nuliūdę vyras , dukra , žentas ir anūkai . 

Laidotuvių direkt . Jolanda Zaparackienė. Tel. 
313-554-1275. 

P A D Ė K A 

A.tA. 
PRANCIŠKA JANUŠAITYTĖ 

BUTKUVIENĖ 
Gyveno Clevelande. Mirė 1988 m. spalio 4 d. sulaukus 84 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje 1904 m. Skirsnemunėje, Raseinių apskri

tyje. Mokytojavo Skirsnemunėje. Jurbarke ir Clevelande V. 
M. Valančiaus lituanistinėje mokykloje. 

Dideliame liūdesyje pasiliko dukterys: Aldona Švedienė, 
Nijolė Adams, Raimundas Butkus su šeimomis, sesuo Marcelė 
Pūkienė. aštuoni vaikaičiai ir trys provaikaičiai. 

Palaidota spalio 7 d. Clevelande Visų Sielų kapinėse šalia 
savo vyro a.a. Benedikto Butkaus, Sibiro tremtinio. 

Priklausė 36 kuopos R.K.M. sąjungai, Pensininkų klubui 
ir Lietuvių Bendruomenei. 

Nuoširdi padėka visiems artimiesiems palydėjusiems 
velionę. Ypatinga padėka Tėvams Jėzuitams, kun. J. Kidykui, 
kun. L. Zarembai eilę metų lankiusiems ligonę ir kun. G. Ki-
jauskui už lankymą ir paskutinį patarnavimą. 

Nuliūdę vaikai 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. spalio mėn. 15 d. 

A.tA. 
AUGUST KANAP 

Gyveno Čikagoje Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. spalio 13 d., sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio duktė Vida Gabalą 

su vyru Frank ir kiti draugai bei pažįstami. 
Kūnas pašarvotas šeštadienį, spalio 15 d. nuo 2 iki 6 vai. 

vak. ir sekmadienį, spalio 16 d. nuo 2 iki 6 v.v. Lack & Sūnūs 
Hickory Funeral Home koplyčioje, 9236 S. Roberts Rd., Hicory 
Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 17 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus nulydėtas į Tautines lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę brolio duktė ir draugai. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs. Tel. 
430-5700. 

A.tA. 
MARTYNUI JANUŠEVIČIUI 

mirus, dukras ELENA ŠVAŽIENĘ su vyru ADOLFU 
ir BRONĘ MILKOVVSKI su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kar tu l iūdime 

, Eugenija ir Bronius Blinstrubai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 0 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4-348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

Te l e fonas - 523 -0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOMK 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St . . Ch icago 
T e l e f o n a s — 4 7 0 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h A v. . C ice ro 
Te l e fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LAC K ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOITVIV DIRKKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
11028 S o u t h w e s t Hvvy. - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9236 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

A.tA. 
KUNIGUNDAI KEBLINSKIENEI 

m i r u s , jos vyrą P R A N C I Š K Ų KEBLINSKĄ, s ū n u s 
K Ę S T U T I , ALGIRDĄ, jų še imas , duk rą DALIĄ i r ki
t u s a r t i m u o s i u s nuoši rdžia i už jauč iame. 

Veronika ir Antanas Kriščiūnai 
Danutė ir Vytautas Puiriai 

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

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

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

Sali v Donald M., .Jr. 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iŠ WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

V A N C E 
' LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

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

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 



> DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. spalio mėn. 15 d. 

x Švč . M. M a r i j o s G i m i m o 
m o k y k l o s Motinų klubo kau
kių sus i r ink imas bus pirma
dienį, spalio 17 d., 7:30 val.vak. 
mokyklos salėje. Kviečiame 
visas mamas ir p r a šome visas 
apsirengti kauk ių drabužiais. 
Vaišes ruošia mūsų mokyklos 
a š t u n t o s k y r i a u s m o k i n i ų 
motinos. Programą at l iks Gang 
Crime divizijos policijos atstovė. 

x „Sva jon ių A i d ų " — daini
ninkų iš Australijos koncertas 
bus spalio 21 d., penktadienį . 8 
vai. vak. Lemonto Lietuvių cen
tro patalpose. 

x Dr . A l g i r d a s B u d r e c k i s , 
visuomenininkas ir istorikas iš 
Wollostown M a s s . , s k a i t y s 
paskaitą Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavime Lietuvių 
Tautiniuose namuose spalio 22 
d. Jo tema: „Amerikos Lietuvių 
Ta ryba v a k a r , š i and i en ir 
rytoj". Suvažiavime dalyvaus 
de legata i , bet kvieč iami ir 
svečiai. 

x B e v e r l y S h o r e s L i e tuv ių 
klubo s u s i r i n k i m a s bus šį 
sekmadienį, spalio 16 d., 3 vai. 
p.p. Gražinos ir Jono S tankūnų 
r e s t o r a n o p a t a l p o s e . Susi
r inkimą globoja inž J aunu t i s ir 
An tan ina Dagiai . Susir inkime 
bus tariamasi apie rudens ir žie
mos veiklos p l anus . 

x J a k u b ė n o A n s a m b l i o 
r e l i g i n i s k o n c e r t a s įvyks 
lapkričio mėn. 6 d. 3 v. p.p. Zio-
no parapijos bažnyčioje, 9000 S. 
Menard, Oak Lavvn. IL. 

(sk) 

x L i e t u v o s D u k t e r ų 
R u d e n s ba l iu je bus įdomi pro
grama, gardžios vaišės, svajinga 
muzika. Bilietai dr-jos raštinėje 
10-5 v.v. Prašome paaukot i 
fantų loterijai. 

(sk) 

x D ė m e s i o nor in t i ems vykti 
su spor t ininkais į Australiją 
š.m. gruodžio m ė n . 20 d. Vietų 
skaičius ribotas. P ra šau skubiai 
registruotis pas A m e r i c a n Tra-
vel S e r v i c e B u r e a u , 9727 S. 
W e s t e r a Ave. , C h i c a g o , IL 
60643. te l . : 312-238-9787. 

(sk.) 

x Lie t . Mot. F e d . Č i k a g o s 
klubas rengia išvyką į Čikagos 
Meno Institutą š.m. lapkričio 13 
d. Specialus t u r a s Paul Gaugin 
kūrinių apžiūrėj imui. Išvyks
tame 1:30 p.p. n u o 69 ir Wash-
t e n a w , g r į ž t a m e 5 v.v. 
Kviečiame visas LMF Čikagos 
k l u b o n a r e s i r l i e t u v i ų 
v i s u o m e n ę d a l y v a u t i šioje 
išvykoje. Reze rvac i jo s pr i ima
m o s te l . 257-2558 iki spa l i o 31 
d. 

(sk) 

x K r . D o n e l a i č i o Li t . Mo
k y k l ų m a d ų p a r o d a „ Š i i k o 
vėjas" įvyks sekmad. , lapkričio 
6 d., 3 v.p.p. J a u n i m o centro 
didžiojoje salėje . Kvieč iame 
visus a ts i lankyt i ir pasižiūrėti 
naujausių madų. A u k a 10 dol. 
Informacijai s k a m b . 767-2400. 

(sk.) 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais {mokėjimais ir pri 
e inamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel 
VI7-7747. 

(sk) 
x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų n a m u s Chicagoje 
ir apy l inkėse . S k a m b i n k i t e 
R E M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x V a k a r e i (Aistytei) ir Leo
n u i Valaič iams spalio 12 d. 
gimė sūnus Saulius Aleksas. 
Broliuku džiaugiasi sesutės Ada 
ir Daina, o anūku močiutės Gra
žina Valaitienė ir Aldona Ais-
t ienė, kur i šia proga yra at
vykusi Chicagon iš VVashing-
tono, D.C. 

x Dr. Mindaugas Vygan t a s 
su ypatingai stambia auka ir dr. 
Jonas Valaitis, dr. Ferdinandas 
Kaunas , dr. Vacys Šaulys ir dr . 
Kazys Ambrozaitis prisirašė 
k a i p o Lie tuvių medic inos 
muziejaus nariai jo atidaryme 
Jaunimo centre. Lietuvių medi
cinos muziejus y ra dalis Litu
anist ikos tyrimo ir studijų cen
tro, kurio tikslas yra išsaugoti 
lietuvių kultūrines vertybes. 
Muziejaus direktorė dr. Milda 
Budrienė. 

x Lie tuvių fotografų 17-oji 
metinė paroda bus spalio 21-30 
d. Čiurlionio galerijoje. Atidary
mas bus penktadienį, spalio 21 
d.. 7:30 v.v. 

x Dr . Teresė Kaz lausk ienė , 
vaikų ligų specialistė, prašo 
pranešt i , kad jos medicinos ka
binetas perkeliamas į naują vie
tą — Ravinia Office Park (maž
daug 153 ir La Grange Rd.), Or-
land Park , IL. Telefonas lieka 
t as pats: 349-0887. 

x V i n c o Krėvės Mickevi
č i a u s 106-ųjų gimimo metinių 
minėjimas įvyks spalio 19 d., 
trečiadienį, „Seklyčioje". Pro
grama prasidės 2 v. p.p. Visi 
kviečiami! 

(sk) 

x Tradic inė „ P u o t a j ū r o s 
d u g n e " , Chicagos jūrų skau-
tijos ruošiama šeštadienį, spalio 
22 d., 7 vai. vak. Lietuvių cen
t r e , Lemonte. Trumpa pro
grama, vadovaujama „antra-
kaimiečio" Eug. Butėno, A. 
Šoliūnienės ruošiama karšta 
vakar ienė, malonus pabendra
vimas ir šokiai „Žaros" or
kestrui grojant. Visi kviečiami. 
Rezervacijoms tel . 584-5527. 

(sk) 

x Ka lėdų šventės i r Nauji 
Meta i Lietuvoje! Praleisite 
šventes ir sutiksite N. Metus su 
giminėmis. Ekskursija išvyksta 
gruodžio 21 d., grįžta sausio 3 d., 
1989. Prašome skubiai regist
ruotis. Vietų skaičius ribotas. 
A m e r i c a n Travel Service Bu
r e a u , 9727 S. W e s t e r n Ave., 
C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 , t e l . 
1-312-238-9787. 

(sk.) 
x P a m i n k l ų s t a t y m a s i r 

k a p ų pr iež iūra . Daug kapų 
įvairiose Lietuvos vietose y r a 
neatpažinti , apleisti ir reikal
ingi priežiūros. Vilniuje yra įsi
steigusi įstaiga kuri rūpinasi at
pažinimu, paminklų pastatymu, 
priežiūra ir puošimu. Norintieji 
gaut i daugiau informacijų, ra
šykite jos įgaliotiniui Vytui 
Gerula ič iu i , 94-10 Jama ica 
Ave., Woodhaven, N.Y. 11421, 
tel . 718-847-5522. 

(sk) 

x S i u t ų p r e k y b o j e P A T -
R I A gausus elektronikos ir do-
vaninių prekių pasirinkimas. 
Svečiai iš Lietuvos ar važiuojan
tys į Lietuvą, kviečiami apsilan
kyti ir apsirūpinti dovanomis.' 
Čia gaunama: gausūs gintaro 
papuošalai, šimtai muzikos ka
sečių, vartojimui Lietuvoje pri
taikyti video ir a u d i o magne
tofonai, Zenith televizoriai, siu
vimo „over-lock" 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. P a t -
r i a — vienintelė lietuviška 
elektroniniu reikmenų, tinka
mų vartojimui Lietuvoje, par
duotuve: 2638 W. 71st. St., Chi
c a g o , IL 6 0 6 2 9 , t e l . : 
312-778-2100. 

(sk) 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 

Naujai išrinktas JAV Lietuvių bendruomenės tarybos prezidiumas. Iš kairės: Almis Kuolas — 
sekretorius, Angelė Nelsienė — pirmininkė, Danguole Navickienė ir Romas Nelsas — nariai (nėra 
Algio Raulinaičio). 

Nuotr. J . Tarnuiaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
J A VALSTYBĖSE 

— Alfonsas Nakas , daugelio 
laikraščių bendradarbis, šiuo 
metu Sunny Hills, Fla. , gyven
tojas, laimėjo konkursą už Tau
tinių šokių šventės rengimui 
pristatytą šūkį: „Tautinio šokio 
judesy — Tėvyne, mums gyva 

* y r 

esi . 

— P a l m Beach . Fla, apyl in
kių lietuviai rengia l i teratūri
nę popietę su rašytoja Birute 
Pūkelevičiūte. Popietė numato
ma lapkričio 26 d. 2 vai. p.p. me
todistų bažnyčios salėje Juno 
Beach. 

— 70 metų s u k a k t i s . 1918 
metais buvo įsteigta Linkuvos 
gimnazija. Šiais metais ji šven-

x D i r b a n t i s v y r a s ieško 
kambario su baldai? ir virtuve 
arba be vir tuvės. Rašyti: J o h n 
Bar ton , 4401 S. T a l m a n Ave. , 
Ch icago , IL 60632. 

(sk.) 

x L i e t u v i ų S o c i a l i n i ų 
R e i k a l ų T a r y b a r u o š i a 
i š v y k ą į c i r k ą ( R i n g l i n g 
Brothers & Barnum & Bailey) 
lapkričio 10 d., ketvirtadienį, 
10:30 vai . ryto, Rosemont Hori-
zon. Prašome registruotis i r 
užsimokėti iki spalio 31 d. Soc. 
Reik. Tarybos raštinėje, 2711 
W. 71st Street , Chicago, IL. 
Telef. 476-2655. Autobusas iš
važiuoja 9:15 vai. ryto nuo 
„Sek lyč ios" . Bil ietų k a i n a 
(įskaitant autobusą): 10 dol. 

(sk) 

x Reikia g e r o automobi l io? 
Didžiausias vartotų maš inų 
pasir inkimas West S u b u r b a n 
A u t o S a l e s , 1100 L a k e , 
Melrose P a r k e . Tel. 343-7990. 
įs i t ikinkite — mūsų kainos 
žemos!!! 

(sk.) 

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

(sk.) 

x A k i n i a i s i u n t i m u i i L i e 
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
- Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x Ba l t i c M o n u m e n t s , Inc . , 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai , žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Bervvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Real ty , 5727 W. C e r m a k Rd. , 
Cicero, IL. Tel . 656-2233. Įstai 
gai vadovauja Aleksas Šatas *r 
sūnus V i k t o r a s . V i k t o r a s Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. J o patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. J e i g u m e s 
negal im pa rduo t i : m e s ga l im 
pa tys n u p i r k t i ! 

(sk.) 

x A t i d a r o m a auksinių ir si
dabrinių pinigų krautuvė — 
A m e r i c a n R a r i t i e s C o i n 
Corp . , 8529 S. Harlem, Bur-
bank, IL. tel.: 430-9686. Krau
tuvė veikia kasdien: 9 ryto — 6 
v.v., šeštadieni 10 ryto — 5 v.v. 
Perkame ir parduodame viso
kias auks ines ir sidabrines mo
netas. Mokame aukščiausią kai
ną. Lietuvis profesionalas jums 
mielai pa ta rnaus ir pa tars . 

(sk) 

x Lie tuvių F o n d u i vajaus 
proga aukojo: $500 J an ina 
Žitkienė, po $200 John Staras, 
Zita Žvirždys, $180 Antanas ir 
Birutė Pociai, po $100 Rimas 
Černius, Bronė Čižikaitė, dr. 
Vytautas Karoblis, Kazys ir Mė
ta Linkai, Andrius ir Marija 
Vaitkai . Prašome a u k a s siųsti 
ir lapkr. 12 d. pokyliui bilietus 
įsigyti LF būstinėje — 3001 W. 
59th St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Amer i can T r a v e l Service 

B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skrist i iš Nevv Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, a r kitus 
miestus. Taip pa t tur i žmogų 
Nevv Yorke, k u r i s s u t i n k a 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į k i tu s mies
tus. Tą patį pa t a rnav imą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į A m e f i c a n T rave l 
Serv ice B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave., C h i c a g o , m . 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

čia 70 m. sukaktį. 1978 metais 
buvo išleista Linkuvos gimnazi
jos monografija. Šios monogra
fijos dar yra likę apie 100 
kopijų. Leidėjai yra pasiryžę tas 
knygas išsiųsti į dabart inę 
Lietuvą. Je i iš JAV-ėse gyve
nančių l inkuvių ir tos gimnazi
jos auk lė t in ių bei buvusių 
mokytojų sutiktų prie šio darbo 
prisidėti prašome kreiptis šiuo 
adresu: 3758 West 68 PL.. 
Ch icago , 111., 60629 Ignas 
Andrašiūnas . Vienos knygos 

N A U J O J I L B K R A Š T O 
VALDYBA R U O Š I A S I 

D A R B U I 

Ketvirtadienį, spalio 6 d., 7 
vai. vakaro naujai i š r inktas 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas dr. Antanas Razma su
kvietė savo pasirinktų kraš to 
valdybos narių posėdį. Seklyčio
je susirinkusieji pasisakė pasi
ruošę dirbti lietuvybės labui, 
ypač šiuo metu, kai Lietuvoje 
įvykiai visus dar daugiau įpa
reigoja ir įkvepia pasiaukojimo 
dvasia. 

Šie asmenys y r a sutikę vado
vauti krašto valdyboje nurody
tose srityse: vyskupas Pau l ius 
Baltakis — religiniams reika
lams, Arvydas Barzdukas — vi
suomeniniams reikalams, Biru
tė Jasaitienė — organizaciniams 
reikalams ir reikalų vedėja, 
Pranas Joga — sekretorius, Bro
nius Juodelis — iždininkas, dr. 
Petras V. Kisielius — specia
liems reikalams. Ramunė Kubi-
liūtė — informacijai, Regina 
Kučienė — švietimo reikalams, 
Dalia Kučėnienė — kultūros rei
kalams, Linas Norusis — pirmi

n inko pavaduotojas, Ramoną 
Steponavičiūtė — jaun imo rei
ka lams ir Danguolė Valentinai-
t ė — socialiniams re ika lams. 

J A V Lietuvių j aun imo sąjun
ga savo atstovu j a u yra pasky
rus i Darių Sužiedėlį, o su Spor
to sąjungos vadovybe bus taria
mas i pr is ta tyt i k a s rūpintųs i 
sporto reikalais . Susi r inkime 
t a ip pa t dalyvavo Vidurio Va
k a r ų apygardos p i rmin inkė Bi
r u t ė Vindašienė i r iš Kalifor
nijos a tvykusi J A V LB tarybos 
prezidiumo p i rmininkė Angelė 
Nelsienė, ku r i prižadėjo kaip 
ga l ima greičiau pr is ta tyt i tary
bos nar iams valdybos kandidatų 
sąrašą pa tv i r t in imui . 

Pirmadienį , spalio 10 dieną, 
buvo i šs iun t inė t i ba lsavimo 
la iška i , į kur iuos ats i l iepimas 
pageidaut inas už dešimties die
nų. Naujoji valdyba laukia šio 
pa tv i r t in imo, kad susi t ikę su 
buvusios kraš to valdybos na
r ia i s tvark ingam pare igų per
davimui galėtų pradėti savo tre
j ų metų kadencijos gausius dar
bus . 

R S 

persiuntimas kainuotų apie 5 
dolerius. 

— Dr. Konstanci ja P a p r o c -
k a i t ė - Š i m a i t i e n ė , 1988 m. 
spal io 29d. i švyks ta v i sa i 
savaitei į Seattle, Wash., metinį 
r ehab i l i t ac i jo s med ic inos 
gydytojų suvažiavimą. O po to 
išvažiuoja į F t . Lauderdale 
t r ims savaitėms atostogų. 

x D a i n a v o s a n s a m b l i o ruo
š iamos „Lie tuv iškos Užga
vėnės" įvyks sekmadienį, spalio 
30 d.. 3 vai. p.p. Marijos Aukšt. 
mokyklos salėje. Bilietai gau
nami Vaznelių-Gifts Interna
tional prekyboje, 2501 W. 71 St., 
telef.: 471-1424. 

(sk) 

x Aust ra l i jos „Svajonių Ai
d ų " koncertai įvyks spalio 21d. 
P a s a u l i o L i e t u v i ų Cen t re , 
Lemonte 8 v.v. ir spalio 23 d. 
Jaunimo centre 3 vai. p.p. Bilie
ta i koncertui Jaunimo centre 
parduodami Vaznelių prekybo
je , 2501 W. 71st St. 

(sk) 
x K A S O J E žymia i paki lę 

t a u p y m o p rocen ta i rimtai ver 
čia apsispręsti ar laikyti pinigus 
svetimuose bankuose, ar lietu
viškoje KASOJE. Šiuo metu 6 
mėnesių certifikatai iki 10,000 
dolerių duoda 7.5%, 12 mėn. 
7.65%, 24 mėn. 7.80%. Daugiau 
negu 10,000dol. certifikatai 6 
mėn. 8.125%, 24 mėn. 8.25%. 
KASOJE taip pa t lengvomis 
są lygomis gaunamos nekil
nojamo turto ir kitų rūšių pa
skolos. D a r b o v a l a n d ų pakei
t i m a s : pradedant spalio 1 d. 
Chicagos KASOS įstaiga, 2615 
W. 71 St., veiks trečiadieniais 
iki 2 v. p.p. ir penktadieniais 
darbo valandos bus pratęstos iki 
7 v.v. Visos kitos darbo valan
dos nekeičiamos. 

(sk) 

x Spalio 23 d. 3 vai. p.p. Liet. 
Taut. namuose rengiamas kny
gos „Lietuviai tau t in inkai — 
komunistų kankiniai" supažin
dinimas su visuomene. Kalbės 
žurnalo „Naujoji Viltis" redak
torius Vytautas Abraitis. Daly
v a u s : Da iva Me i l i enė — 
deklamacijos, Linda Burbienė — 
dainos. Pabendravimas prie ka
vutės. Čikagos ir apyl inkių 
lietuviai maloniai prašomi at
s i l a n k y t i , įė j imas l a i s v a s . 
Rengia Amer ikos L i e t u v i ų 
Tautinės s-gos valdyba. 

(sk) 

x Dėmes io Video a p a r a t ų 
savin inkai ! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „išvers
t i " — pritaikyti . Už labai priei
namą ka iną IHF Productions 
pritaikys jūsų vaizdajuosčių ka
setes greit ir tiksliai, naudoda
mi „state-of-the-art digital" apa
ratus. Kainoraštį galite gaut i 
atsilankydami arba parašydami 
žemiau nurodytu adresu, a rba 
skambindami 312-436-0038. 
Taip pat čia galima pirkti arba 
išnuomoti lietuviškų dokumen
tinių filmų. IHF Productions pa-
tenkints visus jūsų video parei
kalavimus. Sav. Petras Berno
tas . I H F P R O D U C T I O N S , 
3015 W. 59th St., Ch icago , I L 
60629. 

(sk) 

Mokytoju savaitės choras, pasiruošęs dainų program /31 n 3 V'OJC. Nuotr. Viktoro Kučo 

KANADOJE 
— Viln iaus šau l ių r i nk t i nė s 

moterų vieneto rengta gegužinė 
rugpjūčio 21d . praėjo su dideliu 
p a s i s e k i m u ir p e l n u . P r i e 
g e g u ž i n ė s p a s i s e k i m o ypač 
pr i s idė jo K. G e l ž i n i e n ė , L 
Vasi l iauskienė, K. Rudait ienė 
ir P. Krivinskienė. 

— A. a. K a z i m i e r a s Bur -
g u n d a staiga mirė rugpjūčio 12 
d. Hamil tone. J i s buvo veiklus 
a t e i t i n i n k a s , A u š r o s V a r t ų 
parapijos tarybos narys , daini
n inkas , choro dalyvis, ak tor ius 
ir „Aukuro" na rys . Velionis 
VHIVO gimęs 1921 m. sausio 14 d. 
Juodvar io km. p r ie Vilkaviš
kio. Po karo prancūzų buvo 
a t iduotas ir vežamas į Sovietų 
Sąjungos katorgą, bet vieno 
kaimyno buvo išgelbėtas. J i s 
v ienas iš pirmųjų ats ikvietė 
savo žmoną iš ok. Lietuvos. A.a. 
Kazimiero Burgundos gailisi 
visi Hamiltono ir kiti Kanados 
l ietuviai . Pala idotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse . 

— Mont rea l io šau l ių k u o p a 
„ M i n d a u g a s " surengė Tautos 
šventės minėjimą, rugsėjo 11d. 
Aušros Var tų parapijos bažny
čioje buvo pamaldos, o paskiau 
salėje minėjimas, kur paskai tą 
skai tė Juozas Šiaučiulis . Me
ninę dalį atliko vyrų choras, va
dovaujamas muz. Aleksandro 
Stankevičiaus. 

— Lie tuvos K a n k i n i ų p a r a 
p i j o s bažnyčioje buvo pakrikš
ty t i Vidos Rociūnaitės ir Arūno 
Daliūnų dukrelė Jan inos Liuci
jos vardais , Viltės Zubrickaitės 
i r dr. Algio Valiulių sūnus Algio 
Vyto Antano vardais . 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

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

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
, Vytenis L i e tuvn inkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 
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