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Pasitvirtino pabaltiečių
abejonės

Eina nuo 1972 metų
Perskaitęs duok kitam!
jeį galif
padaugink'

Mūsų kaliniai

Washingtonas. — Šią savaitę
New York Times dienraštis 4
dienas rašė apie Pabaltiečių ke
liamus klausimus Europoje.
Ketvirtadienį vėl ryšium su
Lietuvoje įvykusiu Persitvar
kymo kongresu, Pabaltiečių
organizacijos džiaugiasi tau
tiniu atgimimu, kuris reiškiasi
jų tėvynėse, rašo Nevv York
Times. Bet tuo pačiu metu jie
pareiškia ir daug abejonių, ar
Sovietų Sąjunga atiduos valdžią
Pabaltijo valstybėms.
Lietuvių Informacijos Centro
vadovas Washingtone Viktoras
Nakas dienraščio reporteriui
pasakė, jog esąs patenkintas,
kad Sovietų vyriausybė grąžino
Vilniaus katedrą Lietuvoje vėl
religiniams reikalams, kas buvę
visai nepramatyta. Tačiau jis
korespondentui pastebėjo, jog
niekas tikrai nežino, ar tiems
žmonėms b u s leista turėti
laisvę. Pavojus yra, jog žmonės
Pabaltijo valstybėse reikalauja
labai daug ir kad valdžia gali
būti priversta visą tai sulaikyti.

1987 m. gruodžio mėn. 5 d. išvežimo iš kalėjimo V. Petkui
Viktoras P e t k u s kreipėsi į grąžino jo asmeninius daiktus.
* * *
TSRS Aukščiausios Tarybos
Pirmininką i r Generalinį
Rašo kun. Sigitas TamkeProkurorą. Savo skunde jis rašo:
vičius: ...(...) Dirbdamas prie
„1987 m. rugsėjo 21 d. buvau staklių, visą dieną galiu
atvežtas iš Ulan Udė kalėjimo į mastyti, melstis, apeiti kryžiaus
Bagdarino gyvenvietę trijų kelius. Tokia mano gavėnia,
metų ištrėmimui. Išvežamas iš tokios ir rekolekcijos, o po dar
minėto kalėjimo, negavau iš bo nieko nesinori nei daryti, nei
sandėlio savo daiktų, kaip an skaityti. Ir taip diena po dienos.
tai: knygų, rankraštinio bio- Apmąstydamas Kristaus kry
bibliografinio pasaulio rašytojų žiaus kelią, maldoje prisimenu
žodyno (žinyno), elektrinės visas veronikas ir kireniečius,
skutimosi mašinėlės, artimųjų kurie vienaip a r kitaip j a u
man rašytų laiškų ir kt., esą dėl beveik penki metai yra su
to, kad negalėjo surasti san manimi, malda, laišku; savo
dėlininko kalinio, laikomo tame idealizmu ir solidarumu
pačiame kalėjime.
daugelis šluostė veido prakaitą,
Etapavę mane Bagdarinan daugelis palengvino naštą.
milicijos kapitonas pažadėjo Vienų pagalbą mačiau, apie
kitą savaitę t u o s daiktus k i t u s
žinojau,
trečius
atvežti, kadangi ne vieną kartą neklystamai jutau esant šalia
per savaitę Bagdarino milicija savęs. Dieve, kaip gera gyven
važinėja į Ulau Udę. Bagdarino ti, kai šalia savęs matai ar bent
milicija jau pustrečio mėnesio jauti tiek daug gerų žmonių ir
maitina mane pažadais, jog mylinčių širdžių. Į šiuos žmones
daiktus atvešianti, bet visatsimuša pasaulio neapykanta,
neatveža.
nedraugiškumas ir abejingu
Prašau Jūsų pagalbos!"
mas. Todėl visoms veronikoms
Skundą pasiuntė registruotu ir
visiems
kireniečiams
laišku su įteikimo pranešimu. tūkstantį kartų ačiū.
Tik po trijų mėnesių nuo jo
(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULYJE

Valstybės d e p a r t a m e n t o
nuomonė

Kardinolas Vincentas Sladkevičius su kitais vyskupais — Kauno vysk. Liudviku Poviioniu,
kairėje, ir Telšių vysk. Antanu Vaičiumi, dešinėje, koncelebruoja pirmąsias šv. Mišias lauke spalio
23 d., kai buvo sugrąžinta Vilniaus katedra.

nė savo tautiečiam besiartinan
čią Lenkijos nepriklausomybės
atkūrimo po Pirmojo pasaulinio
Spalio 16 d., popiežius Jonas karo pabaigos septyniasdešim
Paulius II didžiojoje audiencijų ties metų sukaktį lapkričio 11
salėje priėmė apie penkis dieną. Minėdami šią nepriklau
tūkstančius lenkų maldininkų, somybės sukaktį, kalbėjo
atvykusių į Romą dalyvauti jų popiežius, neprivalome pamiršti
tautiečio — kunigo Honorato ir kitų tautų, vienokiu ar
Kozminskio palaimintuoju pa kitokiu būdu susijusių su mūsų
Politbiuro atsakymas Pabaltijo tautoms
skelbimo iškilmėse, o taip pat istorija, nors jos eigoje ir buvo
M a s k v a . — Gorbačiovo svar- sinėjamas angliškai be vertėjo, kaip rašo New York Times,
pasveikinti popiežių jo išrin padaryta, daugiausia iš mūsų
biausias
bendradarbis Kremlių- tačiau i klausimus atsakė rusų nebus palankiai sutikti tūkstan
kimo katalikų Bažnyčios vado pusės, įvairių klaidų. Č i a
čių pabaltiečių. Kremliaus pa
vu dešimtmečio proga. Karolis popiežius priminė Lietuvą, kuri je šį trečiadienį pasakė, kad So- kalba.
Kalbėdamas tik apie Pabalti- žiūros tų sąjūdžių atžvilgiu
Wojtyla buvo išrinktas popie praėjusiais metais paminėjo vietų Estijos, Latvijos ir Lietuvos
respublikom
nebus
leista
tuj
o
klausimus, Jakovlevas nebuvo žinomos. Jakovlevo pa
žium 1978 m. spalio 16 d., o spa savo krikšto šešių šimtų metų
lio 22 oficialiai pradėjo savo sukaktį, ir Kijevo Rusiją, šiais rėti savo valiutos, vesti atskirą išsireiškė, jog tie sąjūdžiai yra stabos yra pirmasis teisioginis
diplomatiją ir nebus leista bet socialinės organizacijos. Ir jie Politbiuro atsakymas Pabaltijo
pontifikatą.
metais mininčią savo krikšto
tautų žmonėms. Lietuvos Persi
Susitikime su lenkais maldi tūkstantmetį. Abi šios sukak kokie kiti veiksmai, kurie vestų turi teisę pareikšti savo reikalavimus bei pažiūras. Kai kurios tvarkymo sąjūdžio daugelis
ninkais, Jonas Paulius II, jiem tys, pažymėjo popiežius, ne į nepriklausomybę.
Oficialusis
Kremliaus idėjos esančios absoliučiai tei- priimtų rezoliucijų praėjusį
nuoširdžiai padėkojo už maldą tiktai mus artimai liečia, bet,
savaitgalį Vilniuje, k a i p
ir tautinėmis giesmėmis bei dai tam tikra prasme, yra susijusios pareigūnas yra Aleksandras singos ir praktiškos ir jos
Jakovlevas, Politbiuro narys ir galinčios būti priimtos. Tačiau praneša Reuterio žinių agen
nomis išreikštus sveikinimus, ir su mūsų istorija.
daugelio Gorbačiovo vidaus ir sąjūdžiai turi tokių dalykų, tūra, liks tik popieriuje, tačiau
pažymėdamas, kad tarp įvairių
užsienio politikos idėjų pradi kurie yra nepriimtini. Kaip jie Kremlius žino? tu tautų nusis
patyrimų vykdant popiežiškąją
tatymą — jos laikomos pavergto
tarnybą, jis ypač jaučia, kaip Britai padės Sovietų ninkas, neseniai Lietuvoje gali turėti savo pinigus, klausė
turėjęs pasikalbėjimą s u Jakovlevas. Californija juk mis tautomis.
svarbus yra iš tėvynės gautas
Pasikalbėjime buvo paliesti ir
Lietuvos Persitvarkymo sąjū neturi savo atskirų pinigu.
istorikams
tikėjimo, kultūros ir istorijos
kiti tarptautiniai klausimai.
džio nariais. Savo pasikalbėjime
paveldas. Šis paveldėtas turtas,
L o n d o n a s . — Sovietų
Protas,
bet
ne
jausmai
Apie tai kitą savaitę.
pažymėjo popiežius, man daug Sąjungoje lankėsi Britanijos su spauda, j i s pasakėjog
padeda kitus geriau suprasti Švietimo ministeris J. Bakeris, politiniai sąjūdžiai iš esmės,
Pavyzdžiui, sakė jis, pabalpadeda giliau pažinti kitų tautų kuris aplankė daug mokyklų ir kurie paskutiniu metu prasidėjo tiečiai reikalauja ekonominės
subrandintus turtus ir giliau pa susipažino su sovietų mokymo Pabaltijo respublikose, turi nepriklausomybės ir atskaito
justi visos žmonijos troškimą gy metodais ne tik Maskvoje, bet ir pagrįstus nusiskundimus i r mybės, bet niekas nepagalvoja ką
bendrai turėtų būti skatinami. tai reiškia. Jis pastebėjo, jog nė
venti taikoje ir teisingume.
už jos ribų. Jis sakosi visur
Toliau Jonas Paulius II primi buvęs šiltai sutiktas. Sovietų „Mes t i k i m e , jog naujas vienas Pabaltijo ekonomistas
statusas turėtų būti kruopščiai nėra nieko tuo reikalu raštu
provincijoje jį lydėjo Sovietų
paruoštas esamom respublikom parašęs ir išdėstęs. Tik atlikėjai
Švietimo ministerio padėjėjas
ir mes dėl to dirbame". Bet ir muzikai bei kiti panašūs
KALENDORIUS
Zubariejevas ir jis padarė anglui
Jakovlevas aiškiai pasakė, kad žmonės kalba ką jie nori. Bet
Bakeriui netikėtą pasiūlymą,
„ d a u g e l i s sąjūdžių
idėjų mes esame ir už tai, sakė Jakov
Spalio 29 d.: Maksimilijonas,
kad būtų sudaryta bendra
nesiskaito su realybe" ir kad tos levas ir štai kodėl. Todėl, kad
Narcizas, Ermelinda, Gelgau
sovietų ir britų mokslininkų
respublikos, kurios turėjo tada bus aišku, kas ką gaus ir
das, Violeta, Tolvydė.
istorikų komisija, kuri išrinktų
nepriklausomybę prieš 1940 kiek gaus ir iš ko gaus.
Saplio 30 d.: Alfonsas, Skir
visus melus iš Sovietų istorijos
metus, kad dabar jos atgautų
gaila, Zenobija, Validė, MinAišku, kalbėjo jis, toliau, kad
vadovėlių ir parašytų naujus
nepriklausomybės statusą, yra Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje
vainas, Darata, Edmundas.
istorijos vadovėlius, k u r i e
visai nerealus dalykas.
Spalio 31 d.: Volfgangas, Liuyra visokių kalbu ir straipsnių
galėtų būti naudojami ne tik
cilė, Mąstvilas. Tanvilė, Vygan
pagrįstų jausmais, bet ne protu.
sovietų, bet ir britų mokyklose.
Sąjūdžiai — socialinės
das.
„Asmeniškai aš tikiu į sveiką
organizacijos
Lapkričio 1 d.: Visų Šven
protą. Vyras ir žmona kartais Viktoras Nakas, Lietuvių Informaci
— Kun. Sigitas Tamkevi- Jakovlevas, kuris praėjusį ginčijasi ir kaltina vienas kita,
tųjų šventė. Andrius, Kari
jos C e n t r o s k y r i a u s
vedėjas
butas, Vaiva, Kirenija, Licini- čius, pagal Washingtono Posto mėnesį pradėjo vadovauti tarp bet vėliau jie abudu jaučiasi Wa^hinfrrtone
»
pranešimą,
išleidžiamas tautiniams Komunistų partijos blogai ir bando užmiršti ka buvo
jus, Milvyde, Žygaudas.
reikalams, kalbėjosi su žurna
laisvėn.
pasakę. Gyvenime visko gali
— P r a h o j e , Bratislavoje ir
— New Yorko federalinis listais Centro komiteto įstaigoje būti".
ORAS CHICAGOJE
Brno miestuose Čekoslovakijos
teisėjas sutiko, kad vietoje Fer 2.5 valandos. Jakovlevas yra
Saulė teka 7:15, leidžiasi 5:51. dinando Marcos, kuris dėl ligos studijavęs Amerikoje studentų
komunistų
vyriausybės
Pirmasis Politbiuro žodis
Temperatūra šeštadienį 48 1., negali keliauti, teisme liudytų pasikeitimo programoje prieš 30
įsakymu buvo s u i m t i 3 3
sekmadienį 501., pirmadienį 5 3 jo žmona Imelda.
metų. Jis buvo žurnalistų klauŠie Jakovlevo komentarai. žmogaus teisiu gynėjai.
POPIEŽIUS V E L PRIMINE
LIETUVĄ

tai bus pripažįstama Sovietų pa
skirta vyriausybė. Tai bus
žingsnis į sunormalizavimą
esamos padėties Pabaltijo
respublikose, sako Mari Ann
Rikken. „Atrodo, kad Sovietai
gudriu būdu nori, kad mes atsi
sakytume nepripažinimo politi
kos".
Kai prez. Fordas ir kiti 34
kraštų vadai pasirašė Helsin
kyje 1975 m. saugumo ir žmo
gaus teisių paktą, pabaltiečiai
nesidžiaugė tuo faktu, nes jie
manė, kad tuo yra jų kraštai
visam laikui įjungiami į Sovie
tų Sąjungą. Tik iš prez. Reagano
buvo sulaukta stipraus pasisa
kymo praėjusiais metais, kuris
pareiškė: „Amerika tvirtai gina
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
teises egzistuoti nepriklauso
momis valstybėmis".

Negali būti nepriklausomybės
Pabaltijo valstybėms

_

*

Valstybės departamentas ste
bi įvykius taip pat atsargiai.
Yra nesunku leisti pabaltiečiams turėti tautines vėliavas,
atiduoti bažnyčią, leisti de
monstruoti ir dainuoti tautines
dainas, sako departamento ofi
cialus pareigūnas, bet didelis
klausimas yra valdžia, kuri turi
teisę daryti sprendimus. Nėra
žinių, kad Maskva perleistų tik
rąją valdžią Pabaltijo respubli
koms.
Pabaltiečių Amerikoj nėra
daug. 1980 m. oficialiai skai
čiuojama 743,000 lietuvių,
92,000 latvių ir 26,000 estų
Amerikoje. Bet pabaltiečiai
sako, kad jų skaičius didesnis,
rašo Robert Pear. Paskutiniu
metu daugelis pradėjo gilintis į
savo tėvų praeitį ir nori išmok
ti tėvų kalbą, sužinoti apie jų
kultūrą ir Pabaltijo tautų istoriją.

Rusų valdžios kontrolė
Ir Latvijos sąjungos atstovas
Ojars E. Kalnins, kuris kartu
yra šiuo metu ir Jungtinio Pa
baltiečių komiteto pirrnininkas,
sako, jog Michailas Gorbačiovas
neleis nueiti pabaltiečių sąjū
džiams taip toli, kad jie galėtų
atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos,
kas tikrai yra jų tikslas ir kad
tai nuvestų į visišką nepriklau
somybę, rašo New York Times.
Jis pasakė, jog latviai nemano,
kad komunistai leistų nepri
klausomybę arba autonomiją.
Gorbačiovas tai daro todėl, kad
nori
pagerinti
sovietų
ekonomiją. Galsnost y r a to
dalis, bet jis turbūt netikėjo,
kad Pabaltijo žmonės taip
stipriai pareikš savo tautinius
jausmus. Leidimas naudoti tau
tinius simbolius ir giedoti savo
himną dar neišsprendžia pa
grindinio klausimo, o tai yra
rusų sovietų valdžia Latvijoje,
aiškino K a l n i n s minėtam
žurnalistui.
Dar niekas nepasikeitė

Estijoje niekas nėra pasikeitę,
sakė jam estė Rikken. Žmonės
šiandien gali kalbėti, bet rytoj
tai gali būti uždrausta. Kontrolė
iš Maskvos tebėra t v i r t a ,
A m e r i k o s nepripažinimas
150.000 sovietų okupacinės
kariuomenės
tebėra Estijoje ir
Lietuviai amerikiečiai visoje
tie
komunistai,
kurie toleruoja
Amerikoje turi savo šeštadieni
nes mokyklas, kur jaunimas tautini sąjūdi, tebepasisako už
gali išmokti savo tėvų kalbos. Brežnevo politiką.
Viktoras Nakas pasakojo jam,
Jie tiki, kad išlaikyti savo tėvų
gyvą tautinį paveldėjimą ir ne jog lietuvių kilmės amerikiečiai,
priklausomybės dvasią yra ver „Diasporos bendruomenė", tiki
ta. Paskutiniai įvykiai pateisina į visišką Lietuvos nepriklau
amerikiečių nusistatymą išlai somybę tik tolimoje ateityje, o
kyti Pabaltijo tautų nepriklau šiuo metu jis norėtų matyti
somybę. Ir a n t Amerikos Lietuvą turint tiek daug laisvės,
žemėlapių y r a atspausdinta, kaip Lenkijoje ir dalinai dėl to,
kad „Amerikos vyriausybė kad tai sulaikytų Lietuvos rusi
nepripažįsta Estijos, Latvijos ir fikaciją.
Lietuvos inkorporavimo j Sovie
Pabaltijo klausimas
tų Sąjungą". Pabaltijo respub
neegzistuoja
likose nėra nė vieno amerikiečio
diplomato, t i k retkarčiais iš
Latvis Kalnins mano, jog, kai
Amerikos konsulato Lenin amerikiečių-sovietų ryšiai
grade pareigūnai nuvyksta į
gerėja, tai Pabaltijo respublikų
t a s r e s p u b l i k a s , bet jie statusas yra tamsesnis dalykas
nesusitinka su oficialiais tų tarp Maskvos ir VVashingtono
respublikų pareigūnais.
reikalų. Pabaltijo reikalas jų
dienotvarkėje yra „užmirštas".
„Bet kai šie abu kraštai suma
Didelis pavojus
žina savo skirtumus Afganis
Estijos tarybos viceprezidentė tano, žydų emigracijos, ginklų
Mari-Ann Rikken New York kontrolės ir kituose klausimuo
Times reporteriui pasakė, kad se. Pabaltijo valstybių sunki
Amerikos politikai Šiuo metu padėtis paliekama neišspręstu
gresia naujas pavojus. Ji sako, reikalu".
jog marionetinė vyriausybė TalŽurnalisto straipsnį New
line išduoda pasus ir kitus ke York Times papildo Viktoro
lionių dokumentus. Jei Ameri Nako ir Ojars Kalnins nuotrau
ka pripažins tuos dokumentus. komis.
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KAD „ATEITIS" GYVUOTŲ
Sveikinu jaunuosius bendra
darbius! Jūsų pirmosios pa
stangos, jūsų pirmieji bandymai
suteikia džiaugsmo mums vi
siems. Būkite užtikrinti, kad
įvertiname jūsų kūrybinius
bandymus, jūsų brangų laika
bei auką. Didžiuojamės ir ža
vimės jūsų darbo vaisiais.
Šia proga dėkoju visiems
„Ateities" žurnalo rėmėjams,
draugams bei bendradarbiams,
kurie ir nepalankiose sąlygose
stengėsi, kad „Ateitis" nemirtų.
Ypač dėkoju Jonui Kupriui,
Ramunei Kubiliūtei ir dr.
Arūnui Liulevičiui, kurie bandė
tęsti žurnalo gyvavimą.
Ateitininkijos sąjūdyje, nuo
pat pirmųjų dienų, „Ateities"
žurnalas turėjo ir turi ypatingą
vaidmenį. „ A t e i t i s " — t a i
krikščioniškojo sąjūdžio įkūny
toja, auklėtoja, mąstytojų
užuovėja, kūrybos skatintoja,
kūrėjų įprasmintoja.
„Ateities" puslapių dirvoje
sėjami pirmieji kūrybiniai grū
dai, tręšiami kūrybine dvasia,
kurioje dygsta ir brandinasi
minties bei gilaus mąstymo dai
gai, kurioje noksta būsimieji
menininkai, filosofai, žurnalis
tai, poetai, rašytojai, redakto
riai...
„Ateitis" buvo ir turi būti
stiprus, rimto turinio, jaunimui
auklėjamos reikšmės turintis
žurnalas, užrašantis istorijai
svarbiausius lietuvių išeivijos
įvykius, iškeliantis skaudžiau
sius lietuvių tautos išgyve
nimus bei skausmus. „Ateitis"
jau net tris ketvirčius šimtmečio
skatina, puoselėja, skelbia ir
įvertina jaunimo kūrybą.
Ne paslaptis, kad „Ateitis"
paskutiniųjų kelių metų laiko
tarpyje išgyvena ypatingą krizę
— krizę, kuri gresia net pačio
žurnalo tolimesniam egzista
vimui. Žurnalas prarado savo
svarbą jaunimui, nebeatspindi
ateitininkijos sąjūdžio veiklos,
nebėra mėnesinis laukiamas
svečias mūsų namuose. Kodėl?
Ne dėl to, kad nebeturime jaunų
kūrėjų, ne dėl to. kad neturime
žmonių, k u r i e m s r ū p i šis
žurnalas, ne dėl to, kad netu
rėtume pasišventusių žmonių,
kurie kad ir nepalankiose sąly
gose stengiasi palaikyti žurnalo
gyvybę, ne dėl to, kad nėra skai
tytojų, bet dėl to, kad neturime
asmens, kuris visa t a i apipa
vidalintų, tuo gyventų, tam
rodytų tinkamą dėmesį; tuo

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

ž u r n a l u alsuotų, s u t e i k t ų
žurnalui gyvybinės prasmės.
Trumpai tariant — neturėjome
vyriausio „Ateities" redak
toriaus. Redaktoriaus, kuris
pažintų jaunimą, redaktoriaus,
kuris skatintų kurti ir rašyti,
„ A t e i t i e s " žurnalo premiją Rūtai Sidrytei įteikia dr. Arūnas Liulevičius, A t e i t i n i n k ų federacijos
redaktoriaus, kuris mokėtų
vadas J u o z a s Polikaitis ir premijų mecenatas prel. dr. Juozas Prunskis.
Nuotr. J o n o K u p r i o
jauną kūrėją iškelti, pamokyti,
redaktoriaus, kuris iškeltų
Ateitininkų federacija dėkoja
jaunųjų kūrinius — tokius, kaip
KORP!
KĘSTUTIS
Danutei Bindokienei už su
„ATEITIES"
kad skaitėme 1951 metų „Atei
tikimą
perimti vyriausios re
t i e s " ž u r n a l o puslapiuose,
KONVENTAS
REDAKCIJA
daktorės
darbą ir ragina visus
vienos iš „Ateities spindulių"
ateitininkus talkon. Žurnalo
bendradarbės Danutė Brazytės.
Visi centriniai vienetai, jų pa paskirtis bus įprasminta, jeigu
Tos pačios Danutės, kuri tapo
Korp! Kęstutis 62-sias savo
viena iš iškiliausių rašytojų, tos veiklos metines šventė spalio 16 daliniai atskirose vietovėse bei mes visi jo puslapiuose dalyvau
pačios Danutės, kuri pažįsta ir d. Šventė buvo pradėta šv. Mi- pavieniai ateitininkai yra ra sime savo kūryba, straipsniais,
rašo jaunimui, tos pačios Danu šiomis už mirusius brolius ginami aktyviai įsijungti į korespondencijomis, bei visu
„Ateities" žurnalo redagavimo
tės, kuri supranta „Ateities" kęstutiečius
Marijonų darbą savo korespondencijomis, tuo, kas padaro žurnalą pa
traukliu, mielu bei laukiamu
žurnalo paskirtį, tos pačios vienuolynų koplyčioje, auko
kūryba,
nuotraukomis,
praneši
draugu.
D a n u t ė s , k u r i sutiko būti jamomis korporacijos dvasios
vyriausiąja „Ateities" žurnalo vado kun. Vytauto Bagdana- mais, straipsniais, recenzijomis,
J u o z a s Polikaitis
bei humoro kūriniais. „Atei
redaktore.
vičiaus. Po pamaldų visi vyko į ties" redakcija taip pat laukia
Protas kojas vaduoja.
Ateitininkų federacija džiau „Seklyčią" pusryčiams ir kon pačių jauniausių bendradarbių
Lietuvių patarlė
giasi ir didžiuojasi Danutės Bra- ventui. Lietuvos Laisvės lygos
zytės-Bindokienės sutikimu įsi atstovo dr. Kazio Eringio
pareigoti šiam kilniam darbui. paskaita apie šių dienų įvykius
Jai ir jos kolektyvui linkime Lietuvoje visų buvo dideliu
daug sėkmės ir dėkojame dėmesiu išklausyta. Po paskai
Danutei už sumažintą Federa tos vyko gyvos diskusijos Lie
cijos valdybai nemigo naktų tuvą liečiančiais klausimais.
skaičių.
Korp! Kęstutis yra visuomeninė
J u o z a s Polikaitis korporacija, todėl vėliausi įvy
Ateitininkų federacijos vadas kiai Lietuvoje labai rūpi visiems
jos nariams.
1926 m. Vidaus Reikalų ministeriui Požėlai tvarkant Lie
tuvos r e i k a l u s , komunis
PARTIZANO DAUMANTO tuojantis jaunimas pradėjo kelti
riaušes ir užkabinėti patriotinį
KUOPOS ŽINIOS
jaunimą — šaulius, jaunalie
Partizano Daumanto kuopos tuvius ir ateitininkus. Nepakęsrudeninė iškyla įvyko šešta dami betvarkės, 13-ka ateiti
dienį, spalio 22 d., Ludwig'o ninkų studentų 1926 m. spalio
ūkyje, Lemonte. Iškylą sėk 13 d. įsteigė Korp! Kęstutis su
mingai suorganizavo Dana
šūkiu „Fortiter, constanter!". Iš
Gylienė. Kuopos nariai ir jų tė sių ia steigėjų šiandien gyvųjų
veliai džiaugėsi važinėdami ant
šieno, o taip pat ja kepindami tarpe liko Andrius Daugirdas
minkštukus ant laužo. Daina (dėl ligos konvente negalėjęs „Romukas ir Julytė" — Audrius Polikaitis ir Audrė Budrytė „Ateities" vakaro
vimą pravedė Eglė ir Arvydas dalyvauti) i r Bernardas programoje.
Žukauskas. Šventė praėjo paki „ A t e i t i e s s p i n d u l i ų " s k y r i u i .
Nuotr. J o n o K u p r i o
Paulikai.
lioje
nuotaikoje.
A t e i n a n t i s kuopos susi
Visą medžiagą prašoma siųsti
K. P. vyriausiajai redaktorei Danutei
rinkimas bus sekmadienį,
lapkričio 13 d., Ateitininkų na
muose, tuoj po 11:00 v. r.
pamaldų Pasaulio Lietuvių cen
tro koplyčioje.
Metinė tema — tautosaka.
Kad vaikučiai galėtų geriau
s u s i p a ž i n t i su l i e t u v i š k o s
tautosakos lobynu, jiems bus iš
dalintas lietuviškų liaudies
pasakų sąrašas. Tie. kurie per
skaitys daugumą tų pasakų,
metų gale galės dalyvauti
„picos" baliuje.

Gytis Liulevicius ir Aras T i j ū n ė l i s „ A t e i t i e s " v a k a r o m e n i n ė j e programoje.
Nuotr. J o n o K u p r i o

ATEITININKŲ
NAMŲ
DALININKŲ
METINIS
SUSIRINKIMAS
Spalio 30 d. 1 vai. p.p., Ateiti
ninkų namuose vyks tų namų
dalininkų (aukojusių bent po
200 dol.) susirinkimas, kuriame
bus praėjusių metų tarybos
veiklos pranešimai, naujos
tarybos rinkimai ir aptariami
tolimesnės namų veiklos svar
būs reikalai. Dalininkai pra
šomi susirinkime dalyvauti ir
aktyviai reikštis, nepaliekant
viso darbo tik mažai išrinktų
narių grupei.
Atsakydami į visuotinio susi
rinkimo kvietimus, savo įnašus
stipriai padidino: 175 dol. įnašu
kun. V. Dabušis tapo namų
r ė m ė j u - t ū k s t a n t i n i n k u . Po
šimtinę pridėjo Juozas Dėdinas
iš Chicagos ir Mečys Šilkaitis iš
Santa Monica. Po 50 dol. pridėjo
kun. A. Petraitis ir dr. A.
Laucis.
Visiems, parėmusiems mūsų
darbą, nuoširdžiai dėkojame.
Ateitininkų namų taryba

Bindokienei, 7155 S. Homan
Ave., Chicago, Illinois 60629.
Telefonas: 312/776-2036.
Pildant pašto reikalavimus,
šiais metais dar bus išleisti trys
,,Ateities" numeriai. Vieną
redaguoja Studentų ateitininku
sąjunga, o kitų dviejų numerių
išleidimui aktyviai talkins
Danutė Bindokienė, kuri nuo
Naujųjų metų perims pilną
redagavimo atsakomybę.

6 1 3 2 S. Kedzie A v e . , Chicago
WA 5-2670 arba 4 8 9 - 4 4 4 1
DR. K. A. J U Č A S
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DR. R A M U N Ė MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 598-2131
Valandos pagal susitarimą
D R . VILIUS M I K A I T I S
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Famity Medical Clinic
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439
Priklauso Palos Community Hospital ir
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel. 257-2265
DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. 767-7575
5 7 8 0 Archer A v e .
{6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.)
Valandos pagal susitarimą
D R . LINAS A. S I D R Y S
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA
2636 W. 71 st Street
Susitarimui: treč. ketv., šešt.
436-5566
DR. KENNETH J . Y E R K E S
DR. MAGDALEN B E U C K A S
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
2 4 3 6 W. Uthuanian Plaza Court
T e l . 925-8288
Ofs. t e l . 586-3166; namų 3 8 1 - 3 7 7 2

Sietynas Kubilius deklamuoja Jaurlimo koncerte Adelaidėje.

D R . PETRAS Ž U O B A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

U.S.A
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje (U.S.A. dol.)
Savaitinis (Šešt. pried)

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. E D M U N D E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West 51 st Street
Tel. — 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7;
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai.
DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
2555 W. U n c o l n Hwy. (Hwy. 30)
Olympia Fields, I I I .
T e l . 748-0033
Valandos pagal susitarimą

metams
$70.00
.$70.00
$70.00
$40.00

Vi metų
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

3 mėn.
$25.00
$25.00
$25.00

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

DR. JAMES V. HUDSON
DR. LORETA V. STONCIUS
DANTŲ GYDYTOJAI
2750 W. 7 1 st St.
434-0201
Valandos pagal susitarimą
Pensininkams nuolaida

DR. VILIJA R. KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA
— Amber Chlropractlc —
5522 S. Wolf Rd.
Westem Springs, IL
246-4000
Valandos pagal susitarimą

DR. VIJAY B A J A I . M . D . , Š.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Chr;st ligoninėms
2434 W. 7 1 Street, Chicago
Tel. 434-5849 (veiKia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Ofs. 735-4477;
Rez. 2 4 6 - 0 0 6 7 ; arba 246-6581
DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 S o . Puiaskl Road
Valandos pagal susitarimą
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS

Kab. t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
DR. FRANCIS M A Ž E I K A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W . 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab. t e l . 471-3300; rez. 4 4 2 - 8 2 9 7
VIDAS J . N E M I C K A S , M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle A v e . ,
Chicago, Jll. 6 0 6 5 2
Pirm . antr., ketv ir penkt
pagal susitarimą
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago. IL 60629
Tel. 436-7700

3 9 0 0 W. 95 St.
T e l . 422-0101
Valandos pagal susitarimą

RIMGAUDAS N E M I C K A S , M.D

Kabineto t e l . — 582-0221

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. J A N I N A JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski R d .
Valandos pagal susitarimą
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
<r hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. T e l . 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt.. antr., ketv ir penkt.
Reikalui esant atvažiuoju <r į namus
DR. J O V I T A KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W 59th St.. Chicago. IL
T e l . 476-2112
9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL.
T e l . 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč Šešt. 12 iki 4 vai popiet
DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. J A M E S BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Mlchigan A v e . . Su lt e 324 ir
5835 S. Pulaski Rd., Chicago. IL
Tel. 565-2980 (veikia 24 vai.)
Valandos pagal susitarimą
DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
3200 W 81 st Street
Kabineto t e l . RE 7-1168;
Rezld. 385-4811
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė
D R . S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W . 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

S. PRASAD T U M M A L A , M.D.
SURENDER K U M A R , M . D .

Namų 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, I I I .
Tel. 925-2670
1185 Dundee A v e . , Elgin, III. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą
DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts R d . , Hickory Hills, U
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą
DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
..Contact lenses '
2618 W . 71 st St. — Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė
T. RAMA, M.D.
Specialybe — Chirurgija
2454 West 71 st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 8 5 2 0 8 8 9
Vai.; pirm . antr. ketv ir penkt.
3 iki 7 v.v. Tik susitarus
DR. ANTANAS G. R A Z M A
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos
2636 W. 71st. S t . , Chicago, I I I .
Tel.: 436-0100
11800 Southwest Hlghway
Palos Heights. III. 6 0 4 6 3
(312)361-0220
(312)381-0222
DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 6 3 r d Street
Vai antr 1-4 v. p p. ir ketv 2-5 v p.p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
6165 S . Archer A v e . (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

Mirusieji kalba -

DIDELĖS IŠKILMĖS PRIENUOSE
Įspūdingai paminėta „Žiburio" gimnazijos sukaktis

GYVIEJI KLAUSO
Besiartinant Vėlinių dienai,
reikia sustoti prie artimųjų
kapų ir pamąstyti, ką mirusieji
mums kalbėtų, jei jie turėtų tą
pačią patirtį ir galėtų savo mintis išreikšti žmogiškais žodžiais.
Jie kalba mums kita kalba—jie
primena mums, kad mes dar
esame žemėje, kad mes dar
kovojame už gyvenimą ir amži
nybę, kad mes dar esame kūni
niai ir rūpinamės pirmiausia tik
tuo, kas priklauso ir ko reika
lauja kūnas. Su apaštalu šv.
Paulium jie galėtų mums
sakyti: „Iras, broliai, negalėjau
jums kalbėti kaip dvasiniams,
bet kaip kūniniams" (1 Kr. 3,1).
Iš kapų glūdumos ateina bal
sai mūsų šeimos narių, mūsų
pažįstamų ar draugų, mūsų tau
tiečių ir giminių, kurie dar taip
neseniai žmogiškais žodžiais
kalbėjo mums, su mumis kartu
rūpinosi žemiškais reikalais. Jie
gyveno kaip ir mes. Jie jautė
kaip jaučiame dabar mes. Jie
rūpinasi mumis ir kitais savo
artimaisiais, kaip mes dabar
rūpinamės savo artimaisiais,
dar su mumis gyvenančiais, dir
bančiais ir siekiančiais asme
ninės, tautinės ir šeimos laimės.
Mirusieji, gyvendami žemėje,
nesiskyrė nuo gyvųjų dar liku
sių šioje žemėje. Jie buvo
panašūs į sau lygius, o tokių,
kaip tie mūsų artimieji, kapuo
se buvo ir yra daug ir daug jų
jau gyvena amžinybe. Tie pa
minklai ar lentelės, pažymin
čios mirusiųjų kūnų vietas, tik
primena gyviesiems, kad jie
gyveno ir dabar gyvena jau nau
ju gyvenimu, o mes gyvename,
bet eisime į tą naują gyvenimą.
Nėra tokios neginčijamos tie
sos, kaip kiekvieno gyvojo mir
tis arba atsiskyrimas nuo laiki
numo ir pradėjimas gyventi
amžinybe. Norim ar nenorim,
bijome ar nebijome, suprantame
ar stengiamės nesuprasti, bet ir
mums kiekvienam ateina Vėli
nių diena, paskutinė diena
žemėje. Ir mes greitai pradėsime
kalbėti savo likusiems gyvie
siems amžinybės kalba, tik ki
tais žodžiais. Galime sakyti, kad
mes tuo netikime, kad mes ne
tikime amžinybe, bet ji ateis
greičiau ir atviriau negu mes
laukiame.

kelią į savo Kūrėją, nes tas pats
Kūrėjas yra gyvų ir mirusių,
Tas pats Kūrėjo teisingumas gyviešiems ir mirusiems, bet
gyvieji dar turi žmogišką valią
įr gerais darbais gali Kūrėjui
parodyti savo meilę, savo
ištikimybę, savo atsidavimą ir
norą gyventi Evangelijos moks
lu ir Kristaus pavyzdžiu.
Geri darbai yra geriau negu
paprastas pamaldumas, kaip
sako apaštalas Jokūbas: „Tik
ras ir nesuteptas pamaldumas
Dievo ir Tėvo akivaizdoje yra
toks: lankyti našlaičius ir našl e s jų sielvarte ir sergėti save
nesuteptą šiuo pasauliu" (Jok.
1, 27). Ir Vėlinių dieną reikia
mąstyti, lankant savo artimųjų
ar šeimos mirusių narių kapus,
kad tik geri darbai, tikra malda
ir tikra atgaila tegali jiems pa
gelbėti. Tuo mes galime pa
rodyti jiems savo meilę ir savo
artimumą, savo ištikimybę ir
savo prisirišimą darydami gerus
darbus jų vardu. Su tuo pačiu
apaštalu galime sakyti: „Ką pa
dės, mano broliai, jei kas saky
tų turįs tikėjimą, bet neturėtų
darbų?" (Jok. 2, 14).

Vieną kartą metuose yra skir
ta liturgiška rimtimi ir min
timis prisiminti savo mirusiuo
sius. Tai yra religinė krikš
čionių šventė, nors ji viešai ne
švenčiamą, nors joje dirbami
kasdieniniai darbai. Šiame
krašte pavasarį, gegužės pabai
goje, yra kapų puošimo diena.
Bet tai yra tik civilinė šventė,
kurią galima paversti religine,
kada prisimenami mirusieji ir
kape gulintieji. Ne tie kūnai,
kurie kadaise mums buvo ar
timi — tėvų, vyro ar žmonos,
vaikų ar giminių kūnai, — bet
prisimenama jų siela, kuri buvo
paliesta žemiškų dulkių ir tik po
nusivalymo nueina pas savo
Kūrėją - Dievą. Mirusieji jau
negali sau pagelbėti. Jie nėra
žemėje, kurioje dulkės užkrito ir
buvo nuvalomos. Bet jas gali
nuvalyti likę gyvieji savo
maldomis, atgaila, gerais dar
bais artimui.
Vėlinės turi priminti ne tik
buvusius gyvuosius, bet ir
gyvųjų pareigą mirusiems,
kurie laukia iš savo artimųjų,
dar tebegyvenančių sielos ir
kūno gyvenimu žemėje, kad jie
pagelbėtų greičiau praskinti

Meška ima jėga, o žmogus —
razumu.
Lietuvių patarlė

Rimties

1918 m. kun. Peliksas Marti
šius, gavęs,žiburio" draugijos
įgaliojimus, atvyko iš Višakio
Rūdos, kur buvo parapijos vika
ras, ir įsteigė Prienuose progim
naziją, kuri išaugo į 8 klasių
gimnaziją. Dalis Prienų miesto
gyventojų buvo sulenkėję. Jie
įkalbėjo savininką J. Silvanavičių, žinomo Nikodemo Silvanavičiaus sūnų, kurio namuose
buvo įsikūrusi gimnazija, kad
nuomos sutarties gimnazijai
nepratęstų, nes jie svajojo įkurti
lenkišką mokyklą. Tada kun. P.
Martišius ryžosi mokyklai
statyti namus. 1920 m. rudenį
mokslas prasidėjo naujai stato
muose gimnazijos namuose.
Statyba buvo baigta 1924 m., o
1925 m. išėjo pirmoji abiturien
tų laida — 19 jaunuolių.
Rugsėjo 17 d. Prienuose įvyko
didelė šventė — šios gimnazijos
įkūrimo 70 metų sukakties pa
minėjimas, kuris buvo pradėtas
iškilmingomis pamaldomis baž
nyčioje, koncelebruojant pen
kiems kunigams, jų tarpe kun.
K. Juškevičiui (1929 m. laidos)
ir prel. A. Gustaičiui (1930 m.
laidos). Pamaldos vyko plevė
suojant trispalvėms, galingai
giedant Tautos himną, nes taip
ilgai buvo laukta šios valandos.
Viena buvusi šios gimnazijos
auklėtinė, vėliau mokytoja,
savo laiške vienam bendrakla
siui, gyvenančiam Amerikoje
rašo: „Žmonės verkė džiaugsmo
ašaromis. Meldėmės ir šaukėm:
Ateik gi, Viešpatie, ateik pas

Vėlinių diena yra ne tik prisi
minimas savo mirusiųjų, bet ir
pamąstymas apie savo pareigas
mirusiems. Ir tai ne tik miru
siems arti mūsų, palaidotiems
mums žinomose kapinėse, ku
rias galime dažnai aplankyti,
bet ir tiems mirusiems, kurie
mums ar mūsų tautai yra arti
mi ir jų niekas neprisimena ar
ba net niekas nežino jų kapų;
Mūsų pareigos yra platesnės ir
jos turi apimti beveik visą
žemės rutulį ir beveik visur
palaidotus savo brolius ir seses
tautiečius. Jie mums kalba iš
tolimo Sibiro, iš Lediniuoto van
denyno, iš paupių pakriaušių,
kuriose pasidarė nežinomi
kapai ar kurių kaulus išnešiojo
vandenys ir užpylė smėlis. Jie
visi turi būti mūsų mintyse,
mūsų maldose ir mūsų geruose
darbuose.
Kai tą dieną mes dažniau pamąstome apie svo mirusius, kai
mes gėlėmis puošiame jų kapus
ar paminklus, tai nereiškia, kad
jau atliekame savo pareigas. Ta
diena mums turi priminti, kad
tik gerais darbais mes galime
įrodyti savo tikėjimą ir savo
meilę. Artimas šalia mūsų su
šelptas, artimas gavęs iš mūsų
kokią materialinę ar dvasinę
pagalbą yra lyg tas, kuris kalba
mums už mūsų mirusius. Geras
darbas nuvalo mirusiojo žemiš
kas dulkes, žmogiškas nuo
dėmes, silpnybes, kurios dažnos
buvo mirusiuose ir dažnos yra
gyvuosiuose. Tai turime prisi
minti ir apie tai pamąstyti tą
dieną — ne gėlės, o geri darbai
ir maldos gyvuosius sujungia su
mirusiais ir gyvieji išgirsta
mirusiųjų kalbą savo žodžiais.
Nors Vėlinės net katalikui
nėra privaloma šventė, bet bent
katalikas turi prisiminti, kad jis
yra skolingas savo mirusiems.
Visai nesvarbu, ar jų kūnai yra
artimi gyviesiems ar neži
nomam kape, gyvieji turi savo
galimumais skolą grąžinti, kad
šventieji danguje pas Kūrėją
grąžintų gyviesiems, kas jiems
dar šioje žemėje yra reikalinga
ir kas jų kelionei į amžinybę pa
dėtų. Šios prisiminimo dienos
mes neturime užmiršti — prieš
mus nuėjo mūsų mylimieji, mes
paskui juos nueisime su skola ar
jau skolą atidavę.
Pr. Gr.

IG. MEDŽIUKAS
mus viešai ir iškilmingai. Mes
laukiam Tavęs beteisiai, ateik,
jėgų jau laukti stinga. Ateik į
įstaigas, mokyklas, ateik į
draugijas, į raštą... Žinai, kad
biaurios melo pinklės seniai ap
raizgė mūsų kraštą... Jeruzalėj
— seniai tas buvo — Tau drabušius ir palmes klojo, o mes nu
varginti lietuviai sudėsim viską
Tau po kojų. Atnešim širdies
meilę gryną, išsaugotą per
šitiek metų. Atnešim kraują
partizanų ir vargą kalinių,
tremtinių ir garsiai šauksim
Hosanna.viešai Tau garbę išpažinę. Ateik ir jau daugiau
nebūsi vien tik bažnyčioj užda
rytas. Ateik ir mes tada pajusim, kad aušta naujas Laisvės
Rytas!"
Atrodo, kad Prienai iki šiol
nematė ir galbūt nesapnavo su
laukti tokių iškilmių, pripil
džiusių sielas naujais pasiryži
mais.
Oficialus minėjimas, suruoš
tas Prienų rajono liaudies švieti
mo skyriaus, įvyko aikštelėje,
ant kalniuko, kur kadaise
stovėjo kun. P. Martišiaus pa
statyta gimnazija, kuri 1956 m.
dėl neišaiškintų priežasčių
sudegė. Visa aikštelė buvo
išpuošta vainikais ir gėlėmis.
Labai gražiai atrodė tautiškai
apsirengę berniukai ir mergai
tės, apsijuosę plačiom įvairia
spalvėm juostom.
Minėjimą pradėjo buvęs gim-

Pedagoginio lituanistikos instituto krikštynose naujos studentės. Iš kairės:
Vida Damijonaitytė ir Jūratė Jankauskaitė, sėdi instituto direk. Stasė
Petersonienė.
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MININT IŠKELIAVUSIUS
AMŽINYBĖN

nazijos mokytojas, vėliau direk
torius, lituanistas A. Lyberis
Prasminga ir kartu brangi
(Lietuvių kalbos žodyno ir Sino
nimų žodyno redaktorius), iškel diena atsiminti mirusius. Savus
damas didelius direktoriaus ir daug kitų jau iškeliavusių
kun. P. Martišiaus nuopelnus amžinybėn daugelis atsimena
visam mūsų kraštui. Buvo ir me kasdien. O ši diena skirta
daugiau pasisakymų, po kurių, maldai už visus mirusius, kurie
sugiedojus Tautos himną, šven yra reikalingi dar gyvenančių
tės dalyviai nuėjo į senąsias pagalbos ir kuriems mes dar
kapines, kur palaidotas gimna galime padėti. Bažnyčios mintis
zijos steigėjas ir direktorius šiai intencijai yra tiek jautri,
kun. P. Martišius. Čia buvo kad leidžiama kunigams šią
susikaupta ir pasimelsta prie jo dieną laikyti trejas mišias,
kapo. Iš čia visi nuėjo į aukojant jas ne kitokia intenci
naująsias Prienų kapines, ku ja, o tik už mirusius.
rios yra anapus Nemuno prie
Mums dar gyviesiems ši diena
plento, einančio iš Prienų į Birš primena mūsų gyvenimo realy
toną, kur kadaise buvo Škėvo- bę. Tiesa, kad visi tai žinome,
nių kaimas. Šiose kapinėse yra bet ši diena mus paragina kas
palaidota keletas b u v u s i ų dien prisiminti, kad ir mes, kaip
gimnazijos mokytojų: kun. J. mūsų mirusieji, gyvename tik
Luckus, G. Andrašiūnienė, C. vieną kartą. Atėmus mažai
Pšemneckis, Žagrakaliai, J. sąmoningus vaikystės, ne reto
Rasimavičius, M. Kažėvaitė- taip pat mažai sąmoningus
Vyšniauskienė. Į šias kapines senatvės metus, mūsų šis
numatoma perkelti ir buv. di gyvenimas žemėje, palygintas
rektoriaus kun. P. Martišiaus su daug kuo pasaulyje, yra la
karstą, nes senosios kapinės, li bai trumpas ir tame trumpame
kusios miesto centre, bus panai gyvenime reikia pasiruošti am
kintos.
žinybei. Tiesa, kad kiekvienas
Iš kapinių šventės dalyviai iš savo gyvenime turime pareigų,
siskirstė į keturias mokyklas, rūpesčių ir reikalų, kurie pa
kuriose jiems buvo paruošti reikalauja ir laiko ir dėmesio.
pietūs. Tą dieną buvo pavalgy Tačiau vis tiek kiekvienam
dinta daugiau kaip 600 žmonių. svarbiausias reikalas ir todėl
Pietums paruošti lėšas davė svarbiausias rūpestis turi būti
kolūkiai, kuriuose kasmet šios ta netolima amžinybė. Dera
mokyklos mokiniai talkina nu todėl gyvenime viską skirti
šiam tikslui.
imti derlių.
Prienų ,,Žiburio" gimnazija,
pradedant Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpiu, yra išlei
dusi daug mokinių, kurie, išėję Sovietų okupacijoj, bet pradėję
aukštuosius mokslus, buvo pasi mokytis dar kun. P. Martišiui
žymėję įvairiose srityse. Iš pir esant direktorium, išgarsinę
mųjų šios gimnazijos laidų pri savo gimtinę: poetas Justinas
simintini: prof. dr. A. Maceina, Marcinkevičius, filologijos
filosofas ir poetas, daugelio kny mokslų daktaras prof. Jonas
gų autorius, fizikas chemikas, Kazlauskas (žuvęs neišaiškinto
pedagoginio instituto katedros mis aplinkybėmis), filologijos
vedėjas prof. M. Skripkiūnas, mokslų daktaras prof. Jonas Pa
buv. Vytauto Didžiojojo univer lionis, rašytojai — Vytautas
siteto technikos fakulteto ad Bubnys ir Antanas Bieliauskas,
junktas J. Mikaila (pensininkas dailininkas J. P e t r a u s k a s ,
Floridoj), Žemės ūkio akademi žemės ūkio mokslų dr. Vladas
jos vyr. asistentas P. Šalčius, Caikauskas ir daugybė kitų pro
Šiaulių prekybos instituto dės fesijų — mokytojų, gydytojų, ku
tytojas I. Skirgaudas (pen rių visų neįmanoma čia išvar
sininkas Kalifornijoj), moksli dinti.
ninkas,bakteriologijos instituto
Amerikoje gyvena dar dauge
direktorius P. Radvila, Roches- lis buvusių Prienų „Žiburio"
terio universiteto prof. A. Kli gimnazijos auklėtinių, kurie,
mas, karo mokyklos lektorius prisimindami tą dieną savo bu
gen. štabo majoras J. Jodauga vusios mokyklos sukakti, tega
(deja, miręs 1939 mvvos 36 metų, lėjo jungtis su susirinkusiais
po operacijos) ir daugelis kitų. paminėti 70 metų sukaktį tik
Iš vėlesnių laidų, jau gimnazi
ją pavertus vidurine mokykla,

neakivaizdžiai savo mintimis ir
maldomis.

Pasektinas pavyzdys yra jau
no mirusio šv. Aloyzo Gonzagos.
Apie jį rašoma, kad darydavęs,
veikęs, visada save klausdavęs:
o ką tai amžinybei? Tokia min
tis žmogui nekliudo gyvenime
viskuo domėtis. Nei mokslas,
nei menas ar veikla nekliudo
žmogui ruoštis amžinybei. Svar
bu tik Aloyzo Gonzaga pavyz
džiu viską daryti, tai skiriant
pasiruošimui amžinybei. Tam
padeda neužsiėmimas nereika
lingais dalykais ir, ką darome,
veikiame, padaryti gerai.
Amžinybei ruoštis galime ne
tik malda, bet ta intencija
pašvenčiant visas savo pareigas,
darbus, kentėjimus, nemalo
numus. Reikia manyti, kad
daugelis menininkų ir muzikų,
palikę daugybę kūrinių, kurie
tinka ir šventoms vietoms,
neužmiršo ir šio savo tikslo. An
tai vienas iš žymiausių mūsų
laiko mokslininkų Gulielmo
Marconi (miręs 1937) buvo
žinomas kaip giliai religingas
asmuo. Net ir žemiškos gėrybės
— turtas ne tik gali, bet turėtų
būti ne kliūtis, turėtų būti
panaudotas šiam svarbiausiam
žmogaus tikslui. Vertas yra
pažinti žinomas Chicagos
asmuo, neseniai miręs John
Louis. Šis žmogus neturte užau
gęs, neturėjęs galimybės siekti
aukštesnio mokslo, sunkiu savo
darbu ir sumanumu tapo mili
jonierium, religingai gyveno,
savo įsigytą turtą sunaudojo ge
riems tikslams taip, kad po jo
mirties nebuvo nei bylų, nei
rūpesčių, kaip ir kam turėtų
tekti jo turtai, jo palikimas.
Tie visų sričių asmenys, kurie
žmoniją praturtino įvairiomis
žemiškomis vertybėmis, bet
neužmiršo ir savo amžinybės,
yra pavyzdys kiekvienam, kad
visokie žmonės, neužmiršdami
savo pareigų, savo ir kitų žmo
nių vadinamų žemiškų reikalų,
viską turi nukreipti pasiruo
šimui savo amžinybei.
Tie jau amžinybėje, kuriuos
šiandien minime, daugelis be
baimės sutiko iškeliavimo am
žinybėn valandą. Tai visi tie.
kurie mokėjo savo gyvenimą pa
švęsti ne vien maldai, bet visa
darydami ta mintimi — in
tencija ruoštis amžinybei.
Šiandien juos minėdami, pri
siminkime iš jų pasimokyti šios
realios ir svarbios tiesos.
Vysk. Vincentas Brizgys

parodė butelio atkimšimą — kaip — kaip...
vyručiai, į visa tai pasakysite? Paduokime vieni
— Atkimštuvas! — sušuko Ahabas. — Taip, Que- kitiems rankas susibausti prieš jį. Sutinkate? Ne vie
queeg, į jo kūną yra įsmigę daug perstekių ir visos jos nas jūsų man neatrodo esąs bailys!
HERMAN MELVILLE
sulankstytos. Taip, Dagoo, jo čiurkšlys yra didelis ir pla
— Taip, taip! — suriko perstekininkai ir jūreiviai,
tus, kaip kviečių pėdas, ir vanduo, kurį išmeta, yra pasistūmėdami arčiau prie susijaudinusio senio.
ROMANAS
baltas, ir kaip Nantucketo vilnų sauja, pasibaigus meti
— Mes atidžiai seksime baltąjį banginį! Siautulin
Išvertė P. Gaučys
niam avių kirpimui. Taip, Taštegai, jis uodega vėdi gajam Dikui turėsime paruoštyje aštrią ietį!
nasi tartum vėduokle, kaip audros sudraskyta šonine
— Tegul Dievas jus laimina!
bure... Mirtis ir velniai, vyručiai! Tai Siautulingasis
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Atrodė, kad tuo pačiu metu jis raudojo ir staugė.
Dikas, kurį jūs matėte. Siautulingasis Dikas!
— Vyručiai, tegul Dievas jus laimina. Tarne,
— Esu sakęs, baltas banginis — tęsė Ahabas, Siautulingasis Dikas!
atnešk visiems romo. Bet, Starbuck. kodėl tavo veidas
numetęs plaktuką ant grindų. — Baltas banginis! Ati
— Kapitone Ahabai! — tarė Starbuckas, kuris, ištįso? Argi tu nenori medžioti baltojo banginio? Ar
džiai žiūrėkite, kad pamatytumėt, domėkitės, kad ir lygiai kaip ir Stubbas, nė vieną akimirka nepaliovė prisibijai Siautulingojo Dicko?
mažiausiu putų gabalėliu ir, nors pamatytumėte žiūrėjęs į savo viršininką su vis didėjančia nuostaba,
— Kapitone Ahabai. aš nebijau jo sulankstytos
paprastą purslą, vis tiek pranešikite.
bet kuriam staiga atėjo viena mintis, viską išaiškinanti žiaunos ir netgi pačios Mirties žiaunų, jeigu tik jos pasi
Per visą tą laiką Taštegas, Dagoo ir Quequeegas mintis. — Kapitone Ahabai, aš esu girdėjęs apie rodys mūsų įprastinio darbo metu. tačiau aš esu ant
klausėsi su didesniu dėmesiu ir nuostaba, nei visa Siautulingąjį Diką. Tai buvo siautulingasis Dikas, laivo gaudyti banginius, o ne keršyti už mano kapitoną.
likusioji įgula. Kapitonui užsiminus apie banginio kuris nusinešė tamstos koją?
Kiek statinių aliejaus tamsta išspausi iš jo. prileidus,
surauktą kaktą ir sulenktą žiauną visi trys pašoko, tar
— Kas tau tai pasakojo? — suriko Ahabas.
kad jį sučiupsi? Jis mažai teduos pelno Nantucketo
si tos smulkmenos būtų pažadinusios juose tolimus
Tačiau kiek susilaikęs, tęsė:
turguje.
prisiminimus.
— Taip, Starbucke, taip, vyručiai, tai buvo
— Nantucketo turguje! O. Starbucke. pagal
— Kapitone Ahabai, — kreipėsi Taštegas — šis Siautulingasis Dikas, kuris paliko mane be stiebo, tai, vok! Tau reikia išgirsti kitą dainą. Klausyk, jeigu
baltas banginis turi būti tas, kurį kai kas vadina Siau kad aš dabar stoviu ant to negyvo kulno. Taip, taip — pinigas gali būti mastu — skaičiuotojai apskaičiavo,
tulinguoju Dicku.
garsiai šaukė raudodamas, nesąmoningai ir baisiai, kad. jeigu žemes rutulį nukloltum ginėjomis, viena ati
— Siautulingasis Dikas? — suriko Ahabas. — kaip i širdį sužeistas briedis. — Taip, taip, tai buvo tas tektų kiekvienam kvadratiniam coliui — tad leisk man
Vadinasi tu, Taštegai, pažįsti tą baltąjį banginį?
prakeiktas banginis, kuris nulaužė mano stiebą pasakyti, jog mano kerštas pasieks aukšta kaina čia.
— Prieš panerdamas, jis labai keistu būdu, ser, amžinai palikdamas mane šlubą.
— Jis daužo j krūtinę — šnabždėjo Stubbas. —
kraipo uodegą, nelyginant ji būtų vėduoklė — ryžtingai
Paskui, iškėlęs rankas į viršų, ėmė baisiai keiktis: Tačiau kam tai daro? Man atrodo, kad žvanga plačiai,
paklausė Gay Headas.
— Taip, taip, aš jį persekiosiu apsukdamas Gero bet tuščiai.
— Truputį savotiškai jis paleidžia vandens sios Vilties iškyšulį, apsukdamas Horno iškyšulį ir
— Keršyti paprastam gyvuliui — atsakė Star
čiurkšlę? — paklausė Dagoo. — Pernelyg didelę čiurkšlę apiplaukdamas Norvegijos Maelstrome ir Pragaro buckas, — kuris puolė instinktyviai, aklai... Tai
netgi ir „perma-cečiu" ir labai staigią, kapitone ugnis, pirma nei atsisakysiu jį pagauti! Ir tam tikslui. beprotybe! Siusti prieš nebylį padarą, ar tamstai, kapi
Ahabai?
vyručiai, jūs esate čia: persekioti tą baltąjį banginį tone, neatrodo, kad tai piktažodžiavimas?
— Ir turėti vieną, du tris... O! daug geležų savo abejose žemės rutulio pusėse, ligi galiausiai jo čiurkš
Baimė su meile drauge ne- kailyje, — savo ruožtu sušuko Quequeegas. — Ir visi lys išmes į viršų juodą kraują, ir ligi jūs jį pamatysite
• Bus daugiau)
vaikšto.
Lietuvių patarlė sulankstyti kaip... kaip..., nerasdamas žodžio, mostu beplūduriuojantį su aukštyn išverstu pilvu. Ką jūs.

BALTASIS BANGINIS

dovų baisybių paruošimas. Ra- Šį tautosakinį „Lietuviškų
džiavos". Ten, kaip atrodo, mi
dome
dirbančius du dailininkus Užgavėnių" pastatymą turėtų
nimas vėl tas pats kunigas, tada
- Adą Sutkuvienę ir Jurgį matyti visi, bet ypatingai jaudirbęs Tytuvėnuose, kurį doc. V.
Daugvilą. Neišpeši iš jų, kas ką noji karta, kuri Lietuvoje užgaSkuodis teisingai ar neteisingai
Gavėnas, visoje Lietuvoje gar- mūsų teatro sceną didelis, bet daro. Žiūrėk kiek nori, tik vėnių tautosakinės mistikos
jau nuteisė. J. Mačiukevičius
nori,
si baidyklė, pasakų būtybė, kuri dėl jos kuklumo „viršūnių dirašo, kad Kelmės literatai kartą
nekalbink.
Ko
gero,
dar
užmaus neišgyveno. Lituanistinių
tik gavėnios metu gyvena jau- džiūnų" užmirštas,
mokyklų mokiniams šis pasta
jį buvo pasikvietę į literatūros
jose. Apie jį gavėnios metu lie- Pravėrėme duris Jurgio Daug- ant galvos baisybės kaukę. Tų tymas turėtų būti „privalomas,
vakarą. Tą vakarą nutarta su
dailininkų pavardes išgirstame
ruošti Tytuvėnuose,Juolab, kad josi įvairiausios pasakos kaimų vilos dailės studijos, kur vyks- s t a t a n t operos, teatro, an kaip dėstomas dalykas".
Vyt. Kąsnis
Tytuvėnų bažnyčios kunigas bu trobose, keliavo visais keliais, ta dekoracijų, Gavėno ir jo paly- samblio pastatymus.
keleliais,
sklido
iš
tėvų
lūpų
vai
vo ir neoficialus literatų būrelio
narys. Tai buvo kunigas R. kams, iš senelių — anūkams.
Mikutavičius... K a ž k a s iš Per šimtmečius pasakos klos
literatų paklausė, ar aš neprieš tėsi i nerašytos tautosakos pus
tarausiu, jei kartu su visais savo lapius. Taip Gavėnas pasakose
kūrybos paskaitys ir R. Mikuta išpasakotas, dainose išdainuo
tas, tautosakos v a i n i k a i s
vičius..."
apipintas.
Žinoma, partietis J. Mačiuke
Kai spalio 30 d., sekmadienį,
vičius neprieštaravo. Tada
3 vai. Marijos aukštesniosios
Svečiai iš Lietuvos poetas Sigitas Geda ir Vilniaus universiteto dėstytoja atomazga buvo tokia „... Net
mokyklos salėje atidengs scenos
neįtariau, kad padariau .poli
Kegina Buračienė,Washmgtone susitikę su rašyt. A. Vaičiulaičiu.
uždangą, mes pamatysime Lie
Nuotr. M. M i c k i e n ė s tinę klaidą'. Budrūs ,pamatų
tuvių meno ansamblio „Daina
saugotojai' tuoj pat įvairiom sos
vos" sceninį pastatymą „Lie
tinės instancijom pranešė, kad
tuvių užgavėnes". Užgavėnes
komunistas rašytojas skaitė
minime bei švenčiame pasku
savo kūrybą kartu su kunigu,
tinį
antradienį prieš Pelenų
PERSITVARKYMO
mes irgi atsikovojom labai kas, žinoma, labai negerai. Ir
dieną.
Tai nėra bažnytinė šven
SĄJŪDŽIO NARIAI
sunkiai. Svarbiausia, kad j ū s vienur privalėjau aiškintis, ir
IR IŠEIVIJA
pagiežos nejaustumėt tiems kitur... Baimių tada nestoko- tė. Lietuvoje užgavėnes buvo
METINIS
žmonėms, kurie dirba labai įvai jom, iš visų pusių buvome apsta tautosakiniai tradicinė didelė
KURSAS
INDĖLIS
PRIEAUGIS
šventė. Su skirtingais atspal
Šią skiltį rašau spalio 22-23 d. riom sąlygom ir kurių įsivaiz tyti baubais..."
viais,
spalvų
niuansais,
vardų
savaitgalyje, kai Vilniuje vyks duoti neįmanoma nedirbant.
Neįtariu, kad rašytojui J.
ta Lietuvos Persitvarkymo sąjū Keliai į pažangą labai įvairūs. Mačiukevičiui būtų reikėję šį pakeitimais Užgavėnių Gavėnas
$50,000
8.250% 8.509%
džio steigiamasis suvažiavimas, Didžiausios pagarbos nusipelno epizodą atskleisti provokaci buvo Žemaitijoje ir Aukštai
o suvažiavimo išvakarėse iš pa tie žmonės, kurie, labai sunkio niais tikslais, bandant doc. V. tijoje, skirtingiausias Dzūkijoje.
Ir dabar scenoje mes pama
10,000
reigų buvo pašalintas komunis mis sąlygomis gyvendami sve Skuodžio žodžiais „susikompro
7.900% 8.137%
tysime Gavėną ir Kanapinį, jų
tų partijos pirmasis sekretorius timuose kraštuose, sugebėjo mitavusį kunigą" padaryti tary
palydovus, išgirsime dainas,
Rimgaudas Songaila. Išanksti išleisti Lietuvių enciklopediją; biniu kankiniu. Greičiausiai tik
liaudies instrumentų muziką,
5,000
7.700% 7.925%
nėmis žiniomis, šiame steigia kaip mūsų Bronius Kviklys, panorėta atskleisti gerai žinomą
žodinius pasikapojimus. Kovos
majame suvažiavime dalyvauja kuris kultūrinį palikimą šimt faktą, kad netolimoje praeityje
lašininis
su
kanapiniu,
Kursas galioja nuo rugsėjo 22, 1988, tačiau gali būti pa
apie 4,300 žmonių, tarp jų 1,127 mečiams įamžino, padarė tai, kunigai, kaip ir tikintieji, buvo „Genelio kepimo" žaidime jau
keistas bet kuriuo metu. Anksčiau certifikatus išėmus—
steigiamojo suvažiavimo dele ką geresnėmis sąlygomis ne laikomi antraeiliais piliečiais. nimas rinksis sau poras, vyrai,
atitinkama pabauda.
gatų ir 220 seimo narių. Pasak buvo galima padaryti pačioj Lie To neišvengė ir kun. R. Miku pavėlavę sukurti šeimas, grauš
Šiek tiek žemesniu kursu certifikatus galima išpirk
išankstinių pranešimų, steigia tuvoj... Mes norim, kad susi tavičius, praėjusią vasarą žagarus, pliauskas. Užgavėnėse
ti su $1,000. Paskambinę sužinosite detales. Taip pat
masis suvažiavimas vyksta dr. darytų galimybės normaliam lankęsis JAV ir čia jį susitiku reikia daug kartų (iki 12) ir rie
pas mus gaunama „Postage-paid Save-By-Mail Kit".
J. Basanavičiaus 1905 metų Vil tautiečių bendravimui nepri siems bei girdėjusiems jo pa biai valgyti.
Founded 1924
niaus seimo planu.
klausomai nuo to, kur jie gyven mokslus palikęs malonius įspū
„Lietuviškų
Užgavėnių"
pa
Steigiamajame suvažiavime, tų. Tautai labai svarbu pagrei džius. „Ateities" leidykla išlei
šalia kitų, dalyvavo bei gyvai tinti tą akcentą, jei ji nori būti džia ir vieną jo poezijos knygą, statymo talkininkai aktoriai,
reiškėsi ir du Lietuvos Persi laisva", taip kalbėjo prof. Bu kurios iki šiol sovietinėj Lie muzikai, dainininkai, daili
Offices: 2700 W. 59th St., Chičago, IL 60629. Ph. 436-4100
ninkai. Teksto autorė rašyt.
v
tvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės račas Washingtono lietuviams, tuvoj nedrįsta išleisti.
5400 S. Kedzie Ave., Chicago, IL 60632, Ph. 776-4400
Danutė Bindokienė. „Pro rakto
grupės nariai — poetas Sigitas ir niekas negalėtų nuneigti
skylutes" sekėme „Lietuviškų
HELPING YOU GROW...
Geda ir akademikas Antanas fakto, kad jų mintyse atsi
Užgavėnių"
pastatymo
repe
Buračas. Jiedu dar taip neseniai spindėjo ir Lietuvos politinio
Lietuviai
Californijoj ticijas, matėme lašininį ir
• The American Way m
— spalio 9 d. — buvo susitikę su suvereniteto gaida.
kanapinį, gervę ir mešką, ožį ir
Washingtono bei apylinkių lie
Kiek vėliau kalbėdamas apie
ubagus, žavėjomės žodiniais
ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS
tuviais. Tą jų susitikimą apra Lietuvos Persitvarkymo sąjū
pasikapojimais, gėrėjomės dai
šiau pereito šeštadienio „Hori džio siekimą gauti kultūrinį ir
Los Angeles, Calif., veikian nomis, muzika. Pastatymas
zontuose". Šiandien žodis žodin ekonominį suverenumą, prof. A.
stipriose režisierės Zitos Kepacituosiu, kokį įspūdį tiems Buračas sakė: „Jei Lietuva būtų čiai J. Daumanto šaulių kuopai
valaitytės-Visockienės rankose.
dviems lietuviams patriotams suvereni, tai nereikėtų gintis vadovauja J u o z a s Pažėra.
Ji geriausia tautosakinių vei
padarė išeivijos lietuviai.
dėl atominės
e l e k t r i n ė s , Šaulių vyrų ir moterų susirin
kalų pastatymuose, įsigyvenusi
Sigitas Geda: „Išeivija buvo nereikėtų kovoti tokiom dide kimas spalio 23 d. įvyko Kazio
vaidyboje, išraiškoje, į liaudies
Lietuvoje labai ilgai žeminama lėm pastangom, kad negręžtų Karužos vila „Trakai" patalpo
spalvingą meną. Jos įnašas į
G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, prisidėjusiems prie
ir neturėjom supratimo, kad čia naftos Baltijos jūroj prie Nidos. se. Pasisakyta įvairiais veiklos
yra tiek
išsimokslinusių Tos didelės pastangos, kurias reikalais. Nutarta suruošti ben
sėkmingo 1988 m. kelionių į Lietuvą sezono.
mėnesinį
žmonių, dorų žmonių ir yra tiek eikvojam, seka iš politinio nesa dras Kūčias, kurių pagrindinis prenumeruotų
G.T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir
žmonių, kurie su tomis pačiomis varankiškumo. Viskas galutine p a r u o š i m a s vėl kris a n t žurnalą „Karys", pradėtą leis
veikliųjų
moterų
šaulių
rankų.
sausumos keliais. Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.
ti Nepriklausomoje Lietuvoje
idėjomis, kuriomis sergam ir išvada remiasi konstitucija. Tad
mes". O profesorius Kudaba tai pirmas suverenumo klausimas Norintieji dalyvauti bendrose 1919 metais, o nuo 1959 metų
G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo dokumentus ar
suformulavo taip: Jeigu mes būtų tada konkrečiai valdžiai Kūčiose prašomi iš anksto spausdinamą Amerikoje. Žur
timiesiems
iš Lietuvos.
siekiam sukurti suvereninę kelti reikalavimus, kad nebūtų pranešti valdybai. Tos bendros nalas stambus, didoko formato,
valstybę, pirmiausiai turi būti to blogio. Dabar niekas neat Kūčios visad būna įdomios, ypač iliustruotas dokumentinėmis,
JEI NORITE PAMATYTI PASAULĮ, KREIPKITĖS Į G.T.!
pagrindas suverenus žmogus. sako už tas nelaimes, kurios for mažesnių šeimų nariams ar istorinėmis ir dabartinių įvykių
G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD
nuotraukomis, brėžiniais, žemė
Vakaruose jūs kaip reta esat muojasi, kurios vyksta visos viengungiams.
Norintieji dalyvauti šaulių lapiais, pilnas naujų žinių, prisi
suverenūs žmonės ir jus visus šalies mastu dėl neatsakingos
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL: (312) 430-7272
veikloje,
įsigyti naujų pažįs minimų, istorinių įvykių. Drau
pirmiausiai diktuoja santykis politikos. Tai rieda į katastrofą
su tėvyne... Yra begalės žmonių, dėl to, kad jos (sovietinės tamų ir draugų, kviečiami įsi ge spausdinamas ir šaulių
kurie būtų reikalingi Lietuvai. Lietuvos respublikos valdžios — rašyti į šaulių eiles. Kreiptis į skyrius „Tremties trimitas",
Jei būtų atkurtas Vytauto H) balsas neturi reikiamo skam valdybos narius, a r skambinti redaguojamas S. Kaunelienės.
pirmininkui, telef. 662-7832. Šauliai prašomi parašyti jų
Didžiojo universitetas Kaune, besio..."
Ypač pageidaujami vidurinio veiklos naujienas. „Karį" reda
tai iš emigracijos lietuvių galėtų
būti sudaryta profesūra... Mes AR TEISINGAI NUTEISTAS amžiaus asmenys, j a u Ameriko guoja Balys Raugas. Žurnalą
NAUJAS PATARNAVIMAS
je baigusieji mokslus, ar dar te- užsisakyti adresu: 341 Highland
KUNIGAS?
tikimės, kad galbūt atsiras to
NORINTIEMS PASVEIKINTI
bestudijuojantieji. Šauliai yra Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
kios galimybės šiais laikais, kad
Doc. V. Skuodis Ateitininkų oficiali organizacija, įregist Metinė prenumerata tik 17 dol.
lietuvių vaikai į Lietuvą galė
SAVO GIMINES AR DRAUGUS
r
u
o
t
a
ir
Californijoje;
joje
studijų
dienose
Dainavoje
skai
Po
sklandaus
susirinkimo,
tų atvažiuoti mokytis. Irgi pa
stebėjau, kad nei vienas vaikas, tytoje ir vėliau „Draugo" kultū dalyvauti yra garbinga ir šaulės pavaišino kava ir
užkandžiais.
atvažiavęs į Lietuvą, nepasidarė riniam priede atspausdintoje naudinga.
Algis Grigas, pirmininkas
paskaitoje
„Pogrindžio
srovės
raudonas, o mes sugrįžę nepasiPageidautina, kad šauliai
Šaulys
darysim tokie žmonės, kurie įvykių Lietuvoje šviesoje", atlie
Siūlome p a s i r i n k t i j u m s t i n k a m ą s v e i k i n i m ą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga:
būtų svetimi savo kraštui. ka lyg ir teisėjo vaidmenį, vieno
4*
INTERNATIONAL
je
vietoje
taip
rašydamas:
„...
Turėtų būti atidarytos durys
NR. 1
m
tarpininkavimui: važiuoti į Lie žurnalas Aidai net per du nume
Didelė puokštė gėlių
Nr. 4
I
INDUSTRIES
Dėžė šokoladinių saldainių
Devynios rožės
tuvą dviem ar trim mėnesiams rius spausdino Lietuvoje susi
Algis Grigas, pirmininkas
Parkeris
ir
kiti
priedai
$50.00
Dėžė šokoladinių saldainiu
kunigo
i
vasaroms atostogauti. Išei kompromitavusio
Du (2) buteliai šampano
vijoje yra tokių žmonių, kurie straipsnį, iš kurio taip ir matyti,
Nr. 2
NAUJAS PATARNAVIMAS
Butelis
degtinės
jog
Lietuvoje
tikėjimas
klesti..."
pasižada labai greitai sutvar
Septynios <7) rožės
$75.00
Parkeris
ir kiti priedai
NORINTIEMS
APRŪPINTI
ARTIMUOSIUS
kyti Lietuvos kurortus, pasta Šia proga didžiai nusipelniusį
Dėžė šokoladinių saldainių
tyti viešbučius. Praktiškai mes disidentą, Lietuvos Helsinkio
Butelis šampano
LIETUVOJE
grupės
narį
ir
buvusį
Gulago
Parkeris
ir kiti priedai
$55.00
tikimės, kad jūs dalyvausite
9
Nr. 5
naujos Lietuvos atstatyme", pa kalinį doc. V. Skuodį norėčiau
Jūsų giminėc bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
Vienuolika (11) rožių
Nr. 3
paklausti, kaip jis iš grynai
sakė poetas S. Geda.
Dėžė šokoladiniu saldainių
Septynios rožės
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
Du (2) buteliai šampano
Prof. Antanas Buračas: „Išei teologinio Aidų žurnale paskelb
Dėžė
šokoladinių
saldainių
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
to
straipsnio
susidaro
tokį
įspū
Du (2) buteliai degtinės
Butelis
šampano
vijoje iškyla vieningos nuo
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą.
dį,
kad
„iš
kurio
taip
ir
matyti,
Parkeris ir kiti priedai
$85.00
Butelis degtinės
monės problema, bendrų inte
$65.00
Parkeris ir kiti priedai
resų, pojūčio problema. Labai jog Lietuvoje tikėjimas klesti..."
Dėl to paties kunigo nemalo
svarbu, kad žmonės, kurie iš
Sveikinimai g a u t i iki gruodžio m ė n . 15 d. b u s u ž t i k r i n t a i perduoti prieš Š v e n t e s
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.
važiavo iš Lietuvos labai įvai numų turėjo ir Lietuvos komu
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.
riomis sąlygomis, netekę visko nistų partijos narys — rašytojas.
International Industries
ŽAIBAS
— ir vaikų, ir tėvynės — netu Tarybinio „Gimtojo krašto" š.m.
10401 South Roberts Road
10401
Roberts Road
rėtų pagiežos tam kraštui, iš nr. 38 yra paskelbtas rašytojo
Palos Mills, Illinois 60465
Palos Hills, Illinois 60465
kurio jie buvo priversti bėgti dėl J. Mačiukevičiaus straipsnis:
Tslsfonas: (312) 430-0074
Telefonas: (312) 430-8090
ten siautusio genocido. Tą žodį „Išsivaduojame iš dvasinės bau
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MŪSŲ SPAUDA IR
KNYGA APIE LIETUVĄ
Knygos autorius Mykolas Drunga aiškina knygos apimtį
T u r b ū t d a u g u m a s mūsų
galėtų sutikti, kad JAV lietu
viškajai išeivijai netrūksta
spausdinto periodinio žodžio ar
bent stipriai jaustų jo alkį.
Šviesus lietuvis, jei nori, gali
rasti nemažai skaitybos ir in
formacijos mūsų vieninteliame
dienraštyje, savaitraščiuose,
žurnaluose ar kituose leidiniuose. J a u vis stipriau girdami
balsai, kad mūsų periodikos esą
net per daug. Jų kiekis užgožiąs
spaudos kokybę, o leidinių
g a u s a n e b ū t i n a i t u r i būti
įrašoma mūsų spausdinto žodžio
vertybės kreditan. O skaityto
jams mažėjant, į bendradarbių
eiles neįsijungiant naujų, jaunų
veidų, neišugdžius su naujomis
idėjomis redaktorių, leidėjus
vargina ne tik finansinė leidimo
našta, bet ir liesėjantis bei
skurdesnis turinys. Bet visgi
periodinių leidinių skaičius vis
dar kai kam tebėra, sakyčiau,
klaidinantis mūsų kultūrinio
pajėgumo optimistinės nuotai
kos rodiklis.
T a i p , a t r o d o , kad mes
pusėtinai gerai patys save pasi
garsiname raštu ir paveikslu,
esame painformuoti apie mūsų
veiklą čia ir kituose laisvojo
pasaulio kraštuose, sužinome
apie padėtį Lietuvoje ir pa
saulyje savąja kalba. Spauda
sujungia negausią lietuviškąją
išeiviją. Ji nemažas faktorius
išeivijos tautinei gyvybei pra
tęsti.
Bet išeivijos pagrindinių
uždavinių tarpe negali būti
pamiršti
mūsų
tautos
r e i k a l a i , jos a t e i t i s . Čia
žvalgomės pagalbos ir iš kitų.
Kad tie, kurie norėtų įsijungti
į mūsų misijos talką, turi žinoti
apie dabartinę Lietuvą, jos
okupaciją, jos žmones, jų
kultūrą ir t.t. Šiame skubos
pasaulyje svetimųjų mediją
neieškos bibliotekose kokių
studijinių veikalų (nors jų
nedaug ir teturime), bet turi
turėti po ranka tikslių, enci
klopedinių žinių apie šį Pabalti
jo kraštą.
Dėl to ruošias knygą apie
Lietuvą Mykolas Drunga ir
sako, jog tokią knygą pir
miausia skaitys angliškai
kalbantieji, tad įjuos ir reikia'
taikyti. Kai nelietuvis gerai ir
objektyviai atsiliepia apie Lie
tuvą ir lietuvius, toks straipsnis
padaro kur kas didesnį įspūdį,
negu mūsų pačių gyrimasis ir
įtikinėjimas. Be to, rimtas,
geras svetimtaučio atsiliepimas
turės daugiau įtakos ir į mūsų
lietuviškai nebeskaitančią jau
nuomenę. O rašant apie save pa
čius, reikia taip pat prie tokio
skaitytojo prieiti, atsižvelgiant
į jo išsilavinimo, nusistatymo,
turimų žinių kryptį. Nežiūrint,
kaip tai vertintume, tačiau
faktas lieka faktu, kad šiame
krašte užaugęs skaitytojas (net
ir lietuvių kilmės, o tuo labiau
kitatautis) nesidalina tomis pa
čiomis prielaidomis ir nuotai
komis su mumis, kurie buvome
suformuoti europietinės, lietu
viškos kultūros įtakoje. Kas
mums aišku, kartais visiškai
neaišku
a m e r i k i e č i u i , ir
atvirkščiai. Tad čia reikia tik
k a n t r a u s , protingo „apašta
lavimo".
Su pagrindu skundžiamės,
kad apie mus dažnai tenden
cingai yra rašę ir teberašo rusai,
lenkai, vokiečiai. Tačiau, šias
paklaidas taisydami, ir mes kar
t a i s n u e i n a m e į priešingą
kraštutinybę, vaizduodami save
pačius esant visur ir visada
pranašesniais. Amerikiečio tai
neįtikins, jis greičiau gali į visa
tai numoti ranka, sakydamas:
„Jūs rytų europiečiai peškitės
tarp savęs, man tai neįdomu".
Tokios reakcijos norėčiau
išvengti. Žinoma, negalima at
sisakyti nei savo tezių, nei savo

jimu) tęsis ir kuo jis užsibaigs.
Bet tuo tarpu jo dėka iš Lietuvos
ypač per pastaruosius kelis
mėnesius gausiai pasipylė tokia
informacinė medžiaga, kurios
1988 m. data paženklintoje
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LATVIŲ DAILININKAS
JANIS CIRULIS

VACYS ROCIŪNAS
nica redakcijoje žinau, kad jos k n y g o j e n e S a l i m a ignoruoti,
80 metų sukaktuvininkas
patriotizmo, bet reikia tokį bendradarbiai ir redaktoriai N e t P 3 * 1 ^ 1 1 * a J i e m s artimų
lu
mis
Grįžtant į Latviją raudonajam
lietuvišką
patriotizmą dažnai kreipdavosi į tada tik ką P° > nekalbant jau apie
pačlus
tvanui,
Cirulis po įvairių dra
BR. MICKEVIČIUS
nukentėjusius, patvirargumentuoti, jį subtiliai bei išleistą Mažąją tarybinę
matiškų bėgimo nuotykių lai
visa tai, ką jau Žinojome
supratingai formuluoti, neuž- lietuviškąją enciklopediją itmama
mokslo sričių. Vienos jų liečia mingai pasiekė Švediją. Čia eilę
r
P^tys skelbėme apie Lietuvai
gaunant nei savęs, nei kitų. At- ieškodami asmens gimimo ar
archeologiją, kitos — etnogra metų gyvendamas, sukūrė šve
simintina, kad amerikietis yra mirimo datų, kitų biografinių, Padarytas nuoskaudas (nekaltų
fiją, antropologiją, ar įvairias dų, norvegų, lapių įspūdingus
žmonil
* masinis išvežimas,
visų pirma Amerikos, o ne Lie istorinių duomenų, geografinių
medicinos šakas: bendrąją gamtovaizdžius. Apsigyvenęs
tuvos patriotas. Todėl ir nega- bei etnografinių žinių ir t.t. Nuo ^ ^ a s ) , šiurpo istorija ne
chirurgiją,
vaikų chirurgiją, vė JAV-se, sukūrė eilę paveikslų,
lima
P r a d ė t i n u o to> W jis jau to laiko išėjo dar ir visa Didžioji vieną kartą papildoma naujomis
žio ligas.
kuriuose išreiškė savo įspūdžius
»vaime bus „už lietuvius". Ne, tarybine enciklopedija bei dalis detalėmis. Nors dar ir ne viskas
Kai
iškilo
Harvardo
Medi
iš kelionių po Europą, o vėliau
reikia jį prie to taško atsargiai naujos mažosios, kuriomis mūsų pasakoma, bet netylima nė apie
cinos fakulteto prof. D.R. War- po N. Angliją, ypač po Latviją
ir pagrįstai privesti, tada ir išeivijos mokslininkai ir dabartį, vietomis netgi for
ren'ui klausimas, ką pasirinkti primenantį Vermontą.
rezultatas bus tvirtesnis. Šito aš žurnalistai irgi kai kada naudo muluojant labai aštriai (ar iš
iliustratorium jo redaguojamam
Prof. Janis Šilinis, apibūdin
ir siekiau, kviesdamas bendra jasi. Pažįstant autorių, atskyrus tikrųjų Lietuva šiandien yra
plačios apimties „Chirurgijos" damas menininko tapybą, pa
darbius, atrinkdamas medžiagą, faktus nuo interpretacijos, „ekologiškai labiausiai apteršta
vadovui, jis pasirinko J. Cirulį, brėžia, kad „savo stilizuotų for
perrašydamas seniau paskelb atmetus ideologinę tendenciją šalis pasaulyje"?). Kiekvienu
nepaisant, kad į tą darbą kan mų aiškumu, paprastumu, erd
tus straipsnius ir kurdamas (nevisada vienodai įkyrią), atveju, šie reiškiniai t u r i
didatavo
net keturi amerikie vės išraiška, linijų vaizdin
Dail. J a n i s Cirulis
savo paties įnašą. Mano darbo daugelyje Lietuvoje išleistų atsispindėti ir mano redaguo
čiai iliustratoriai. Tą knygą iš gumu, spalvų efektais bei deko
pagrindinė gairė — kalbėti į mokslinių veikalų lieka neu jamoje knygoje, kitaip ji būtų
leido žinoma amerikiečių leidy ratyviniu gilumu dailininkas
Mūsų broliai latviai, gyveną
anglosaksų pasaulio skaitytoją tralus informacinis elementas, jau prieš gimimą pasenusi. Latvijoje ar svetur, gali su pa kla W. B. Saunders Co. Philadel- yra save esminiai labai išryš
jo paties kalba, tiek stiliaus, kurį galima kaip tokį atpažinti. Amerikiečiai pripratę, kad visa grindu didžiuotis savo žymaus phijoje. Knygos įžangoje dr. kinęs ir pasiekęs išskirtinų
jiems teikiama informacija būtų
tiek mentaliteto prasme.
dailininko Janio Cirulio laimė VVarren rašo: „Kas link ilius laimėjimų".
Pagrindiniu šaltiniu oku Pagaliau, per pastaruosius pilnai „up to date". O tų naujų jimais meno srityje. Šių metų
tracijų, tai jos pačios kalba apie
Kas norėtų arčiau ir plačiau
puotos Lietuvos gyvenimui nu metus žymiai drąsiau ir įvairiau žinių ir dokumentų atrinkimas, rugsėjo 9 d. jis atšventė savo 80 dailininko talentą. Jos betgi
susipažinti
su šiuo žymiu latvių
šviesti man buvo ne „sovietų prabilo ir pati ta oficialioji išvertimas, komentavimas ir metų amžiaus sukaktį.
neatskleidžia skaitytojui Ciru dailininku, baigusiu laisvoj Lat
aprobuota ir spaudoje paskelbta spauda, atsirado nauji „pusiau integravimas į seniau parašytą
Ilgo amžiaus kelyje daili lio žinių gilumo bei platumo, nei vijoj Meno akademiją Rygoje,
medžiaga", o Lietuvos savilaida oficialūs" leidiniai (pvz., Persit- tekstą (dabar reikalingą daug ninkas yra pasiekęs didelių lai jo kantrumo bei savęs išsižadan t u r ė t ų įsigyti praėjusiais
(t.y. pogrindžio spauda), iš varkymo sąjūdžio biuleteniai), į kur „atšviežinti") iš dalies ir mėjimų, iliustruodamas dau čio atsidavimo šiam užsimo metais išleistą knygą „Janis
kurios labai daug ką perspaus- viešumą vėl išėjo dalis rezisten- nustūmė teksto galutinio paruo giau kaip 20 tarptautinio mas jimui". Iliustracijų įvertinimai Cirulis Dzives gaitas un darbs"
dinsiu, taip pat tie gausūs liu- cinio pogrindžio (Lietuvos lais- šimo spaudai datą pusei metų į to mokslinių knygų, o taip pat tiek amerikiečių, tiek latvių (Janis Cirulis, jo gyvenimas ir
dijimai. kuriuos čia paskelbė iš vės lyga), kurios atstovai atvirai priekį. Naująją padėtį vertinti daugiau 20 daktarantų diser žinovų buvo atžymėtinai geri. darbas), latvių ir anglų kalbo
Lietuvos atvykę disidentai bei telefonais komunikuojasi su reikia atsargiai, neužmerkiant tacijų, iš kurių 10 buvo atspaus Pačiai leidyklai iliustracijos irgi mis. Knygą redagavo prof. dr.
kiti naujieji
emigrantai, Vakarais. Sovietų okupuotame prieš ją akių, bet ir nepraran dinta Švedijoje, o kitos JAV-se. patiko, ir ji Ciruliui tokio pat Janis Šilinis. Ji yra dedikuota
pagaliau ir mūsų pačių spe krašte iki šiol neregėtomis for dant galvos, sveiko proto ir... Šiuos duomenis pateikia meno darbo chirurgijos srityje parū dailininko žmonai Martai, jų
pino dar 7 metams.
cialistų paruoštos pokario metų momis (masinės demonstracijos atminties.
istorikė Eleonora Šturmą.
bendrame gyvenime jam daug
Išeivijos
istorija,
ypač
mūsų
mokslinės studijos. Žodžiu, vien su tautiniais ženklais) bei
Bedirbant šioje srityje, Cirulį padėjusiai.
J. Cirulio, kaip menininko,
oficialiais sovietų šaltiniais negirdėtu įsakmumu išnešamos amžiuje, yra svarbi Lietuvos bei universalumas yra tikrai ste dar džiugino ir tai, kad jis galėjo
Knygos apimtis platoka, joje
remtis netenka. Apie okupaci aikštėn Lietuvą kamuojančios lietuvių tautos istorijos dalis, tai binantis. Jam nesudaro sunkumo paruošti iliustracijas ir savo
dailininkas pateikia savo įdo
nės valdžios veiklą, tautos blogybės, reiškiamas nepasiten šiame leidinyje ir nebūtų iliustruoti knygas įvairių tautiečiams, žymiems chirur
mią
autobiografiją. Čia daug
laikymąsi jos atžvilgiu, sovie kinimas valdžios pareigūnais, galima bejos apsieiti. Pagaliau
gams dr. Baidiniui New Yorke spalvotų paveikslų reprodukci
tinio gyvenimo dvasinę ir keliami tautiniai reikalavimai, knyga juk ir skiriama tų kraštų •
ir dr. B. Zariniui Bostone. Visi jų, gausu ir iliustracijų pavyz
materialinę kokybę mes seniai už kurių neviešą pareiškimą gyventojams, kuriuose daugu to laiko mano redakcinis darbas Cirulio laimėjimai, iliustruojant džių. Knyga labai reprezenta
žinojome daug daugiau, negu žmonės anksčiau būdavo sodi mas lietuvių išeivių yra pri jau nebenutrūko iki šiai dienai, knygas Švedijoje ir JAV-se, tyvi, didelio formato, drobės vir
ir mūsų visuomenei jis jau yra
oficialioji spauda tai lig šiol nami už grotų. Gorbačiovo iš siglaudę.
buvo apvainikuoti 1984 m. Pa šeliu, 210 puslapių.
vienaip
ar kitaip gerai pažįs
Iliustracijų bus palyginti
skelbė. O ir tos pačios sovietu a u k š t o padiktuotą „persi
saulinės laisvųjų latvių Sąjun
Dailininkui Janiui Ciruliui ir
aprobuotos literatūros atžvilgiu tvarkymą" liaudis pasigavo „iš nedaug, apie 24 puslapius tamas.
gos Kultūros fondo garbės dip- jo žmonai Martai, įsikūrusiems
Kiekvienas autorius ar
ir
juoda-balta
reikia mokėti atskirti pelus nuo apačios". Toli gražu ne visi spalvotų
redaktorius
tikisi, kad jo knygą lomu ųž laimėjimusjnpksla knx_ įootovian,. gyvcmmui-Nevrton,
grūdų. Oficialiąja ekonomine politiniai kaliniai paleisti, ne nuotraukų, daugiausia dailės
gų iliustravime.
Massachusetts, kur dailininkas
statistika, aplamai paėmus, visi tautos reikalavimai darbų. Lietuvos gamtos ir skaitytojai palankiai priims ir
Be
šio
pagrindinio
kūrybinio
turi ir savo studiją, linkėtina
pasitikėti negalima, savaran patenkinti ar net ketinami miestų vaizdų, žymių istorinių greitai išpirks. O kadangi mano darbo Cirulis neužmiršo ir
daug sveikatingų, kūrybingų ir
veikalas
yra
su
nieku
kitu
kiškai surinktų kvantitatyvinių patenkinti, bet dėl jų kol kas bei d a b a r t i e s asmenybių
tapybos,
sukurdamas
daugiau
ilgu
metų, oelaukiant laimingos
duomenų maža, todėl ir Lietu niekam dar nesudaryta naujų atvaizdų. Prie žemėlapių nekonkuruojantis, savarūšis, kaip 50 spalvotų išraiškingų pa dienos, kada gimtajame krašte
vos tikrojo ekonominio gyveni bylų, o diktatūrininkai su parengimo talkina kartografas toks, kokio dar pas mus nebuvo, veikslų. Kaip didelis savo gim- išauš laisvės rytas.
mo kiekybinis atvaizdavimas reikalautojais kartais net kalba Rimantas Žemaitaitis ir kiti. bet seniai reikėjo, ir platintojų
mano leidinyje negalės būti nei k a i p ' su žmonėmis, į jų B°je šios grynai informacinio ilgai laukiamas, drįsčiau many
tikslus, nei pilnas. Taip pat reikalavimus atsako, prieš juos p. džio knygos nereikia su ti, kad jam kelias į skaityto
didžia dalimi niekingi visokie teisinasi ir t.t. Ir tokie pokalbiai plakti su kitu, liuksusiniu jų rinką bus lengvas. Greta
„politinės istorijos", „politinės toli gražu nebevyksta vien tik grožiniu albumu Lithuania. žodynų bei virimo knygų, ku
kultūros" traktatai, nebent prie „Gimtojo krašto" redakci kurį panašaus latvių leidinio rios kaip žinau, leidėjams ir
kaip propagandos pavyzdžiai, jos „apskrito stalo", o visoje Lie pavyzdžiu rengiame drauge su platintojams geriausiai sekasi,
kuriuos reikia analizuoti, kad tuvoje. Armėnijoje, Maskvoje — Algimantu Keziu Lietuvių bib manau, kad ir stambaus for
pažintume priešą (ką Vakarų iš tiesų visoje imperijoje. (Mūsų liotekos leidyklos užsakymu ir mato, bet prieinamos kainos va
sovietologai ir krašto rezisten „apskrito stalo riterių" ketve kuris bus atiduotas spausdinti dovas po lietuvių tautos istori
jos, politikos bei kultūros dir
tai seniai jau daro). Mano riukė, išeivijoje prakeikta, o tik kitų metų pabaigoj.
„Angelai sargai" šiais laikais, vonus gali būti skaitytojų aps
knygoje ir tokių analizių bus. Lietuvos pogrindžio palaiminta,
Tačiau kai k u r i ų autorių buvome kaip dabar matyti, kiek žinau, nebedirba už dyką, čiai pageidaujamas, ypač tų,
kitomis temomis išleistoje lite vieni iš pirmųjų to ,.Vilniaus pa o kadangi mano 700 psl. knyga kuriems apie tai jau nebeišeina
bus apie „viską", tai reikėtų jų pasiskaityti lietuvių kalba.
ratūroje yra daug ko vertingo, vasario" kregždžių.)
Šia proga norėčiau padėkoti
kuriuo mes ir tiesioginiai ga
Nežinia, kaip ilgai šis „su man priskirti bent kelis, po leidėjui, JAV LB Kultūros
lime pasinaudoti.
maišties" periodas, (nesusto vieną kiekvienai sričiai, ir tai tarybai, ir visad mane drąsi
Iš patirties dirbant bosto- jusi represija ir kiauliškumas būtų leidėjams labai brangu...
nusiai jos vadovei Ingridai
niškės Encyclopedia Litua- drauge su akivaizdžiu pralaisvė- Rimtai kalbant, manau, kad aš
pats būsiu sau geriausias „an Bublienei, sudariusiai man
gelas sargas" arba, tiksliau sa sąlygas bent pusei metų atsidėti
kant, juo bus man lietuviško grynai šios knygos ruošimui.
mokslinio bei publicistinio dar Dėkoju ir Lietuvių Fondui,
bo tradicija, kurioje aktyviai šįmet paskyrusiam lėšų kai
dalyvauju nuo pat jaunystės. kurioms techninėms ir spaus
Visą savo gyvenimą kiek tik at dinimo išlaidoms bei bendra
simenu, mokiausi lituanistinių darbių atlyginimams padengti.
dalykų, ypač istorijos ir kalbos, Tikiuosi, kad knygos apimtis ir
ir jų dar šiandien tebesimokau. turinys, gražus meninis api
Senais, gerais laikais esu baigęs pavidalinimas bei Draugo
Pedagoginį lituanistikos ins aukštos kokybės spausdinimo
titutą, mokytojavęs keliose li darbas, Jono Kuprio prižiū
tuanistikos mokyklose Chicago- rimas, nei mecenatų, nei
je ir Bostone (ir dabar vasari skaitytojų neapvils. Veikalą
niuose lituanistikos semina pilnu laiku ruošiu tik nuo
ruose), išleidęs kelias didelio for praėjusio rudens, nors keliais
mato knygas, jų tarpe 1966 ir protarpiais priėjo dirbau jau ir
1967 m. Lietuvių studentų są anksčiau, kada knygai buvo
jungos metraščius. O redakcinį numatyta daug mažesnė apim
Dail. J. Cirulis - Be n a m u - Quo vadis
darbą kaip reikiant išmokau tis, kurią tačiau reikėjo išplėsti,
Juozo Kapočiaus įstaigoje, prie kai ji pasirodė būsianti per tojo krašto mylėtojas. Cirulis pa
istorikų Simo Sužiedėlio ir dr. siaura, kad atitiktų tokio sireiškia cikle ,, Mano gimtinė
Antano Kučo, miškininko Anta pobūdžio leidinio paskirtį. At liepsnose", kur menininkas
N A U J A S BANDYMAS
no Vasaičio, žurnalisto Vinco simenant, kaip lėtai pas mus vaizdžiai pavaizduoja gimtąjį
Rastenio ir faktinosios Encyclo „gimdomos" kai kurios knygos kraštą, ištikus siaubingai trage
Commonvvealth Edison bend
pedia Lituanica redakcinio (kad ir 1977 m. pradėta, bet vis dijai. Gilų įspūdį palieka rovė pradėjo nauja bandymą su
štabo vedėjos, kruopščios dar neužbaigta Lietuvos istori paveikslas (tempera) „Be namų. savo 200,000 priemiesčių
eruditės Ritos Kapočiūtės ja bei daugelis kitų), manau, — Quo Vadis". Paveiksle mate
klientų: mokestis už elektrą
kelių. Iš jų visi, išskyrus pas kad ir su šia savo 700 psl. knyga me motiną su kūdikiu rankose
paimamas
iš sutinkančio klien
tarąją, jau yra amžinatilsį, tad tik po vienerių metų inten kelyje į nežinią, sielvartingai
to banko sąskaitos. Tuo būdu
juos ir galiu laikyti tikraisiais syvaus darbo būsiu sumušęs išgyvenančia didžiuli rūpestį.
bendrovė gaus mokėjimą be
Paminklas Žuvusiems už Lietuvos laisve, pastatytas Šv. Jono lietuviu savo angelais sargais, mane sau kaip tik ne lėtumo, o greitumo kaip išsaugoti gyvybę, aplinkui
pavėlavimo.
kapinėse Mississauga. Ont., Kanadoje.
gojančiais iš aukštybių... Nuo rekordus.
siaučiant karo siaubui
•

<

•
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Muzikos garsų sekmadienis
Los Angeles
Spalio 9 d. turėjom neeilinę
progą praleisti rudens sekma
dienio popietę gausiame muzi
kos garsų pasaulyje. Tai komp.
Giedros Gudauskienės kūrinių
koncertas, suorganizuotas
Lietuvių Bendruomenės Santa
Monicos ir West Los Angeles
apylinkių su energingąja ir
nepailstama pirmininke Stase
Koriene.
Šio koncerto proga Los
Angeles
lietuviai
buvo
supažindinti su naujai išleista
kompozitorės muzikos kasete ir
data supuolė su jos 65 gimta
dieniu. Si kompozitorė yra vie
na iš produktyviausių mūsų
kompozitorių, kurios platus
kūrybinis laukas apima nuo
vaikų dainorėlio iki operetės.
Komp. Giedra Gudauskienė
pamilo muzikos pasaulį jau
vaikystės dienomis. Būdama 7
metų amžiaus mergytė, jau
pradėjo skambinti pianinu. Visą
gyvenimą ją lydėjo daugiau kaip
70 instrumentinių ir dainų
kompozicijų. Iš jų 20 yra įrašyta
i plokšteles. Kiti kūriniai yra
išleisti gaidų forma. Jos kūri
niai yra atliekami Amerikoje ir
Australijoje lietuvių tarpe ir
plačiai amerikiečių publikai su
simfoniniais orkestrais. Parašė
muziką vaikų dainoms ir pagal
Vytę Nemunėlį sukūrė muziki
ni vaidinimą ,.Meškiukas Rudnosiukas". Įdėjo daug darbo
paruošdama ir harmonizuoda
ma dainas jaunimo ansamb
liams. Ateityje laukiama jos
operetės „Aldona" pastatymo
Los Angeles scenoje. Tikimasi,
kaU ateityje susilauksime
daugiau jos koncertų ir pla

čiajai amerikiečių visuomenei
su Brentwoodo simfoniniu or
kestru.
Todėl nenuostabu, kad šią
rudens sekmadienio popietę ją
pagerbti ir išklausyti jos
kūrinių koncerto prisirinko
pilnutėlė Šv. Kazimiero para
pijos salė. Įvadinį žodį ir kasetės
pristatymą atliko Žurnalistų są
jungos centro valdybos pirmi
ninkė ir kompozitorės jaunų
dienų draugė Rūta Klevą Vidžiūnienė. Gausią dviejų dalių
muzikinę programą atliko dvi
solistės: Birutė Dabšienė-Vizgirdienė ir Vita Polikaitytė-Vilkienė su Los Angeles kvartetu
ir kompozitore — pianiste Rai
monda Apeikyte. Minėjimo
programą pravedė režisierius
Petras Maželis.
Pirmoje koncerto dalyje
pianistė Raimonda Apeikyte
virtuoziškai atliko Vilniaus
Prisiminimus, susidedančius iš
aštuonių dalių, pradedant nuo
bažnyčios varpų, toliau keliau
jant per Vilniaus gatves, Neris
susitinka su Vilnele ir baigiant
Gedimino kalnu. Šios muzikos
garsai visus perkėlė į mūsų
sostinę Vilnių su ilgesio pri
siminimais.
Solistės Birutės Dabšienės-Vizgirdienės su įsijautimu
atliktos trys dainos: Peizažas —
žodž. Pr. Lemberto, Mergaitė ir
žvejys — žodž. A. Nasvytytės ir
Pirmas kūdikio šypsnys — žodž.
J. Svabaitės. Solistė Vizgir
dienė yra pažįstama iš daugelio
koncertų ir operečių. Ji
užpelnytai įgijo plačios ^skalės
solistės vardą ir gastroliavo su
savo koncertais po visą

Laima Loretta (Buchaitė) ir Stephen Gambrill McCardell

RE/MAX
REALTORS

361-5950
Kompozitorė Giedra Gudauskienė šeimos ir draugų tarpe.

Ameriką.
Grįžusi scenon Raimonda
Apeikyte pradžiugino su šešiais
piano koncerto Los Angeles
vaizdais. Pradėjusi keliauti nuo
senos ispanų gatvelės Olivera
per kiniečių kvartalą, Lietuvių
bažnyčią, žemės drebėjimą, sau
lėlydį Pacifike ir baigiant
"Hollyvvoodo bulvaru. Ypatingą,
įspūdį padarė žemės drebėjimo
a t l i k i m a s pianinu, k u r be
puikios technikos ji turėjo įdėti
daug fizinės jėgos į pianino klavišius ir sukurti tikrai net salę
drebinantį įspūdį pavaizduojant
žemės drebėjimą. Šis dramatiš
k a s atlikimas padarė gilų
įspūdį atvykusiems iš Lietuvos,
kurie niekad nepatyrė žemės
drebėjimo jausmo.
Antroje muzikinėje dalyje
keturi metų laikai žodž. — Pr.
Lemberto atlikti solistės Vitos
Polikaitytės-Vilkienės paliko
gerą įspūdį. Malonu buvo išgirs
ti sol. Vilkienę po ilgesnės per

Laima Loretta Buchaitė ir
Stephen Gambrill McCardell
liepos 3 d. 3 v. p.p. Mišių metu
buvo sutuokti Church of Our
Saviour Chicagoje, dalyvaujant
jaunųjų tėvams, artimiesiems ir
svečiams.
Vaišės buvo The Three Arts
Club of Chicago, kur dalyvavo
daug svečių, iš Chicagos, iš
Marylando,
Virginijos,
Nevados, Ohio, Floridos,
Wisconsino, New Yorko, Texas,
Vermonto, New Jersey, Georgijos ir Kanados.
Atvykus jauniesiems, juos
pasitiko tėvai su duona ir
druska, o susirinkusieji jiems
šiltai paplojo.
Vaišių metu j a u n u o s i u s
sveikino jų abu tėvai. Pirmasis
kalbėjo jaunojo tėvas John
Malcolm McCardell, kuris šil
tais žodžiais Laimą Loretta pa
sveikino šeimos vardu, priim
damas į savo šeimą kaip tikrą
dukrą, palinkėjo abiems laim
ingo gyvenimo.
Jaunosios tėvas Petras
Buchas trumpai papasakojo iš
praeities t a m tikrus prisimi
n i m u s , s u r i š t u s su liepos
mėnesiais, kuriame ir šis įvykis
vyksta liepos mėnesį. Linkėjo
jauniesiems saulėto gyvenimo,
o Stephen mielai laukiamas jų
šeimoje kaip tikras sūnus.

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
B R I G H T O N PARK
4040 ARCHER AVENUE
254-4470

BRIDGEVIEVV
8 9 2 9 S. H A R L E M

AVE

598-9400

LEN0ER

traukos. Jos balsas yra švelnus
ir daug žadantis ateities opere
tės „Aldonos" pastatyme ir bū
simuosiuose koncertuose Ame
rikos visuomenei.
Los Angeles vyrų kvartetas,
deja, šį kartą nebuvo pilnos
sudėties. TenorufBroniui Seliukui susirgus, trys likusieji
turėjo atlikti programą. Nema
nau, kad man reikėtų daug apie
juos kalbėti. Su savo gastro
lėmis po plačiąją Ameriką jie
įgavo puikaus vieneto vardą. Šį
kartą jie atliko dvi dainas: Pir
mas pabučiavimas — žodž. A.
Žąsyčio ir antrą visiškai naują
Gyvenimas — pagunda, kuri
lengvos muzikos mėgėjams
buvo itin prie širdies. Dainas
koncertui pritaikė komp.
muzikas Aloyzas Jurgutis.
Prieš koncerto pabaigą sol.
Birutė Dabšienė-Vizgirdienė at
liko keturias dainas iš operetės
„Aldonos".
Susižavėjimo
fragmentas — žodž. K Vidžiū-

GRAŽIOS VESTUVĖS

Savings and Loan Association

2657 WEST69th STREET
925-7400

•

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

midlcincl Padarai

MAROUETTE PARK

REAL ESTATE

Vaišės tęsėsi iki sutarto laiko.
Jaunieji ir svečiai, grojant orkestrui, šoko ir linksminosi,
Nuotaika visų buvo šilta ir
maloni
Laima Loretta Buchaitė yra
Petro ir Birutės Buchų duktė.
savanorio kūrėjo a.a. pulk.
J u o z ° i r Marijos Tumų anūkė,
Ji yra baigusi Northern Illinois
universitetą, įsigydama Bachelor of Science dipl ma iš žurnal i e k o s . Dirba globalinės apim^es komunikacijos First National Bank Chicagoje kaip viceprezidentė.
Jaunasis yra sūnus Mrs. ir
John Malcolm McCardell. Jau
nojo tėvas, prieš išeidamas į
pensiją,
buvo
Maryland
Potamac Edison bendrovės
prezidentas. Stephen yra baigęs
ekonomiją Princeton univer
sitete. Magistro laipsnį yra
gavęs iš finansų Chicagos uni
versitete. Jis yra vyresnysis vi
ceprezidentas Hongkong in
Shanghai
Bank
Corp.
Chicagoje.
Vestuvių išvakarėse liepos 2
d., šeštadienį, jaunojo tėvai
suruošė iškilmingus pietus
Drake viešbutyje, kuriuose da
lyvavo per 60 artimųjų giminių
ir draugų.
g D

nienės, Svajonės — žodž. V.
Kevalaitienės, Meilė — žodž. K.
Vidžiūnienės ir Pabučiavimas —
žodž. R. Banaitytės-Hennings.
Solistė šias dainas atliko
švelniai ir romantiškai.
Koncertą užbaigė pianistė R.
Apeikyte su žymiuoju koncer
tiniu tango. Šį tango aš asme
niškai turėjau progos iš naujos
kasetės pagroti keletui kolegų
amerikiečių, kurie jį labai šiltai
priėmė.
Pabaigoje buvo paskaityta
jubiliatei atsiųsti sveikinimai
raštu. Žodžiu sveikino Lietuvių
Fondo vardu iš Chicagos at
vykusi Marija Remienė. Taipgi
sveikino žodžiu ir įteikė simbo
linę dovanėlę naujoji Lietuvių
Bendruomenės tarybos pirmi
ninkė Angelė Nelsienė LB
krašto valdybos pirmininko dr.
Antano Razmos vardu.
Pabaigoje jubiliatė muz. G.
Gudauskienė padėkojo visiems
dalyviams ir programos atlikė
jams, pakviesdama vaišėms ir
jos sukaktuviniam tortui.
Malonus pabendravimas užsi
tęsė iki vėlyvo popiečio. Publika
labai nenoriai skirstėsi namo.
Šio gražaus pasisekimo paska
tinti ateityje panašių muzikinių-kultūrinių renginių mes
mielai norėtume turėti ir daugiau

-

636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arbastonte būti
Rimo Stankaus Klientais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

Namai apžiūrėjimui
Sekmadieni, spalio 30 d., 1- 4 v. p.p.
11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg.
mūrinis „bi-level" namas su 1-3/« prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys;
šeimos kamb. su židiniu. „Thermal" lan
gai; aluminio ..trim", daug priedų. Skubė
kite.
8617 S. KNbourn — GaNagher 8 Henry
8Hexel 7 kamb. mūrinis „bHevel"; 4 dideli
mieg., 2 prausyklos, valg. kamb.; gražus
šeimos kamb.; šoninis įvažiavimas; 2 auto.
garažas; aluminio „trim"; daug priedų; St.
Bedės parapija. Skubėkite!

No. 326 — 55 8 Spaulding 6 kamb. mū
rinis namas su 3 mieg.; atremontuota
virtuvė ir prausykla; išdažytas rūsys; 2 auto.
aluminis garažas; thermo-langai; naujas
stogas, šildymo katilai ir elektra. Puikiame
stovyje, švarutėlis namas. Skambinkite
dabar!
AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės,
vlamo (vertinimui skambinkite skubiai —
jabar

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste >r priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS
BELL-8ACE REALTORS
INCOlte TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa
vybe, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų |ūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas
BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski

767-0600

Open Houses
1 - 4:30 p.m. Sunday, oet. 30 — 10701
3. Keelar, Oak Lawn, IL. — large 3
bdrtn., 2 baths, brick rambling ranch with
main level fam. rm.; 2car attached garage;
remodeled kitchen
1 - 4 p . m. Sat-Sun Oct. 29 8 30 — 7708
S. Nagle, Burbang, IL — large 4 bdrm.
brick "Cape Cod"; full bsmt.; 2 baths; large
kitchen, newer garage.
Call John Nugortt
Coldwell Banker
585-7623 or 424-4000

OnMc

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ SČERBAITĖ MAYER

O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

284-1900
House for sala Mt. Greenvvood by
owner. L'rving rm., din. rm., kitchendinette; TV room; 2 car garage +
opener. $42,000. Tol. 636-2422.

V. Šeštokas

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

IEŠKO
PARDAVIMAS IR T A I S Y M A S

MIGLINAS TV
2346 W. 69 St.
Te!. 776-1486
V. T. ELECTRIC CO.
Licensed, Insured — Bonded
436-6937
Elektros ir namų apšildymo
sistemų pataisymai
Vytautas Taras

IEŠKAU GIMINIŲ
Charles Mantkus. gimęs Kaune. Lietuvoje
1878 m. Emigravo į U.S.A. 1893 m. Gyveno
Illinois. Alaskoj ir VVisconsin'e. Mirė 1956
m. Gimines ar pažįstamus prašyčiau at
siliepti. Rašykite sūnui: Charles Mantkus,
Jr., P.O. Box 53, Writghtwood. CA.
92397.

Ieškomas: Mykolas Gecevičius. Turintieji žinių apie jį, pra
šomi paskambinti „collect": Sonė
Ješkulis 1-616-342-8931.

VENCKAUSKAS, INC.
Builders & Remodeling
p

Viešnia iš Lietuvos, gyd. Alina
Savičanskaitė, prašau paskam
• Floor & Wali Tite binti Marijai, tel. 312-656-6599.

orci-,es & Decks
• Kitchen & Baths
Aiummum Stdinę į,
•Rec Roorrs
Masonry
•Insurance Repais
Add'tions
Joe (312) 582-7606
Peter (312) 371-7499

VALOME
KILIMUS. B A L D U S .
GRINDIS IR SIENAS
J . BUBNYS
737-5168

Siuvame pagal užsakymą (vairių fasonų ir spalvų avies kailio
kailinius, taip pat paltus iš avies kailio gabaliukų. Valome ir
p a t a i s o m e . Parduodame avies kailio apvalkalus auto.
sėdynėms, kilimus >š avies kailio gabaliukų ir avies kailio
šlepetes.

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

FOR RENT
Išnuomojamas 5 kamb. butas su
šiluma, kilimais, šaldytuvu ir virimo
plyta Marquette Parko apyl. Tik su
augusiems.
Skambint585-1392

FOR SALE
Parduodu nevartotus Lietuvos
pašto ženklus Nr. 1. Gražus
rinkinys albume ir palaidi rinkiniai.
Skambinti:
Toronto,
416-626-3298.

MISCELLANEOUS

A

MAROUETTE
PHOTO SUPPLY
IR MĖGĖJAMS

reikmenis. Pasinaudokite patogiu
planu atidedant pasirinktus reik
Pilnai

užbaigtų foto nuotraukų aptarna
ir

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad ir treciad. susikalbėsit
lietuviškai.

Tel. 376-1832 ar 376-5996

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

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų

menis ypatingai progai.

VILIMAS
M O VI N G

100/0—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
aas mus.
FRANK ZAPOUS

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

vimas. Atidaryta pirmadienį
Family Furs Co.
4171 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60632
Tel. 8 4 7 - 4 0 2 7

MLS KOMPIUTERIŲ

T o l . — GA 4 - 8 6 5 4
ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą Dimu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
656-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

I

3314 West63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998
TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys
Tel. 585-8624
Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro
Kalbėti lietuviškai
MASTER PLUMBING
COMPANY
Licensed. Bonded. Insured
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius.
BEN SERAPINAS
636-2960

NAMŲ APŠILDYMAS
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens
šildytuvus.
ALBIN BANYS
447-8806

VVAGNER and SONS
TYPEVVRITERS AND
ADDING MACHINES
Nuomoja. Parduoda. Taiso
Virš 50 metų patikimas jums
patarnavimas
5 6 1 0 S. Pulaski Rd., Chicago
PHONE — 581-4111

TAI JAU ANTRAS LIETUVIŲ
GYDYTOJŲ KAPAS HAVAJUOSE
Prieš keletą metų čia buvo palaidotas
a.a. dr. Antanas Pustelnikas (DDS)

-

•

•f

A.a. dr. Jonas Šamogas, gimė
Lietuvoje, medicinos studijas
pradėjo Lietuvos universitete.
1929 m. studijuodamas priklau
sė stud. med. korporacijai „Fraternitas Lithuanica". 1935 m.
baigęs medicinos studijas, jis
įstojo Karo mokyklon, kurią
sėkmingai baigė, įgydamas at
sargos karininko laipsnį.
Po to buvo priimtas V.D.
universiteto
chirurginėn
klinikon asistento pareigoms
eiti. 1941 m. jis vedė Mariją
Tauraitę, sudarydamas darnią
lietuvišką šeimą. V.D. univer
siteto chirurginėj klinikoj dirbo
iki 1942 m., kai jis buvo
pakviestas į Alytų eiti ap
skrities ligoninės chirurginio
skyriaus vedėjo pareigas. Čia
sėkmingai dirbo iki 1944 m., kai
karo įvykių eigoje su šeima teko
pasitraukti Vokietijon, kur dir
bo kaip chirurgas Schwarzvaldo ir Braunschweigo ligoninėse.
1948 m. emigravo Kanadon.
1949 m. išlaikė Kanados gydy
tojų valstybinius egzaminus ir
dirbo kaip gydytojas Kanados
vakarinėse provincijoje. 1953 m.
išlaikė chirurgo specialisto eg
zaminus ir pradėjo dirbti kaip
chirurgas Montrealyje ir
Sudburyje.
Velionis Jonas, jau būdamas
pensijoj, 1981 m. išvyko į Hava
jus, kur apsigyveno Oahu salo
je, Kaneohe mieste.
Jo dukra Rūta jau anksčiau
gyveno Honolulu mieste ir dir
bo, kaip klinikinė psichologė, o
sūnus dr. Vytautas radiologas —
Paducah, Kentucky.
Dr. Jonas su žmona šią vasarą
praleido Kanadoj ir grįžo į

-
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„Po puikios viešnagės Chica-.
goję ir kituose miestuose, spėjau
grįžti ir būti liudininku, per
gyventi, ko niekad anksčiau
nesu patyręs. Tai buvo mano
brangioj tėvynėj, Vilniuje.
Spalio 7 d. visais keliais kele
liais, dideli ir maži, seni ir jauni,
dainuodami ir giedodami bėgo,
ėjo, veržėsi į Vilnių, į Gedimino
aikštę pažiūrėti, pasidžiaugti di
delio negirdėto, tik svajoto ste
buklo. Buvo žinoma, kad šian
dien bus iškelta trispalvė ne kur
kitur palėpėj, slaptai, už ką
anksčiau būtų buvę dešimt
metų kalėjimo, bet Gedimino
kalne! Kai toji trispalvė kilo ir
ėmė plevėsuoti, toks buvo en
tuziazmas, š a u k s m a i , kad
sunku aprašyti. Verkė ne tik
moterys, verkė vyrai, grojo
orkestras, giedojom himną,
„Marija, Marija". Sveikinom
vieni kitus, bučiavomės. Buvo ir
kalbų. Jos buvo ilgos, bet
gražios kaip sapnas. Negalėjom
patikėti savo ausimis, savo
akimis. Žmonės nenorėjo skirs
tytis. Keliose vietose jaunimas
spontaniškai pradėjo šokti tau
tinius šokius. Paskui jie skirs
tėsi ir būreliais traukdami
miesto gatvėmis dainavo tautiš
kas dainas, užtvindė, sustabdė
judėjimą. Ir taip iki vakaro.
Sunku apsakyti.
„Dabar kiekvienas, kas eina
netoliese, vis pailgina kelią,
pasuka į Gedimino aikštę,
pažiūri į trispalvę, stabteli, kad
galėtų akimis paglostyti tokias
mielas, ryškias spalvas, tokias
išdidžias. Labai įdomu pasidarė
gyventi Lietuvoje. Pagaliau ir
oras tam pritarė: saulėtos, nors
ir šaltokos dienos. Gražus
ruduo". (Pasirašė M.V.)

Mano brangus Vyras ir mūsų mylimas Tėvas

ADOLFAS MARKELIS

Havajus geroj nuotaikoj. Š.m
rugsėjo 24 d., dantų gydytojo
laukiamajame kambaryje, įvy
ko apalpimas dėl staigaus krau
jo išsiliejimo smegenyse. Be
sąmonės nugabentas ligoninėn,
k u r buvo intensyviai gydomas
budint ligoninėj jo žmonai Mari
jai, dukrai Rūtai ir sūnui dr.
Vytautui. Jis mirė neatgavęs
sąmonės š.m. rugsėjo 27 d.
Buvo pašarvotas Sv. Antano
parapijos bažnyčioj, Kailuha
miestely. Jo atidarytas karstas
skendo spalvingų gėlių puokš
tėse ir vainikuose.
Elena Aglinskienė atsisveiki
no Havajų Lietuvių klubo var
du, minėdama velionio biogra
finius duomenis, pabrėždama,
kaip lietuvio chirurgo kilnias
ypatybes, jo kultūrinių užmojų
vykdymą, jo malonų ir ramų
būdą, draugaujant su lietuviais
ir dirbant su pacientais.
Paminėjo, kad nedidelė
Havajų lietuvių kolonija neteko
garbingo savo nario. Baigdama
. atsisveikinimą, Elena A. pa
skaitė K. Bradūno eilėraštį —
„visas gyvenimas čia buvo, tik
trumpas sustojimas užeigoj".
Sugiedota — „Kaip grįžtančius
namo paukščius".
Dr. K. Aglinskas atsisveikino
visų lietuvių gydytojų ir Korp!
„Fraternitas
Lithuanica"
vardu.
Jis prisiminė ir jaunystėje stu
dijų praleistas dienas, jaunat
višką entuziazmą ir pasiryžimą
darbui. Velionis Jonas ir sveti
muose kraštuose nepalūžo ir
dirbo savo profesijoj, rūpinosi
savo šeima, leisdamas į mokslus
savo vaikus, kurie pasiekė savo

A. a. dr. Jonas šamogas

specialybių.
Baigiant atsisveikinimą, dr.
K. Aglinskas visų lietuvių
gydytojų vardu pareiškė
giliausią užuojautą šeimos
nariams, o kolegai Jonui —
ramaus ir užtarnauto poilsio
gražioj Havajų žemėj. At
sisveikinimo pabaigoj sugiedota
Ave Marija.
Vėliau buvo atlaikytos Mišios,
kurių metu lietuviai sugiedojo
„Marija, Marija".
Po šv. Mišių velionis Jonas
buvo nulydėtas į amžino poilsio
vietą — į Hawaiian Memorial
Park kapines.
Iškilo naujas lietuvio gydyto
jo kapas Havajų žemėj.
Korp.
EDISONO JĖGAINĖS
Piliečių sąjunga, patikrinusi
110 jėgainių, rado, kad trys
Commonwealth Edison atomi
nės jėgainės yra vienos iš pavo
jingiausių. Tai Braidwood (ne
toli Jolieto), Byron (netoli
Rockfordo) ir Dresden (netoli
Morris).

Laiškas iš Vilniaus

ISTORINĖ
DIENA

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. spalio mėn. 29 d.

PADĖKA

mirė 1988 m. rugpjūčio 26 d. ir buvo palaidotas rugpjūčio 31
d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.
Mūsų gili padėka kun. Kęstučiui Trimakui už atnašau
tas šv. Mišias Cicero parapijos Šv. Antano bažnyčioje ir jautrų
pamokslą, kun. Albertui Rutkauskui už maldas koplyčioje ir
palydėjimą j kapines. Ačiū sol. Danutei Stankaitytei už
giesmes bažnyčioje ir Marijai Mondeikaitei už vargonavimą.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų šeimos draugams: Česlovui
Grincevičiui. Aldonai Prapuolenytei ir Aldonai ZaiIškaitei,
kurie rūpinosi apeigomis koplyčioje. Gili padėka visiems
tarusiems paskutinį atsisveikinimo žodį: dr. P. Kisieliui, dr.
A. Damušiui. V. Sinkui, J. Baužiui, dr. G. Balukui, dr. P. Budininkui, S. Barui ir mano broliui dr. J. Valaičiui, atsisveiki
nusiems mūsų šeimos vardu.
Nuoširdi padėka karsto nešėjams, draugams, pažįs
tamiems ir buvusiems bendradarbiams už dalyvavimą
šermenyse, šv. Mišiose ir laidotuvėse, už aukas šv. Mišioms,
gausią paramą Lietuvių meno muziejui ir kitoms intencijoms,
taip pat už gėles ir jautrius užuojautos žodžius raštu ir
spaudoje.
Neužmirštami liks mums visi, kurie mus guodė, ramino
ir padėjo šio skaudaus atsiskyrimo metu. Nepajėgdamos
visiems asmeniškai padėkoti, tariame nuoširdžiausią ačiū.
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. M. Petkui rūpestingai
tvarkiusiam laidotuves.

PADĖKA
A.tA.
Inž. EDMUNDAS CIBAS
mirė 1988 m. rugsėjo 10 d. Bostone, palaidotas Nekalto Pra
sidėjimo vienuolyno kapinėse, Putnam, CT.
Esame labai dėkingi kleb. A. Kontautui, prel. V. Balčiūnui
ir kun. A. Baltrušūnui už atnašautas šv. Mišias Šv. Petro
bažnyčioje, South Bostone. Ačiū solistei D. Mongirdaitei už
įspūdingą giedojimą šv. Mišių metu, vargonais palydint komp.
J. Kačinskui.
Dėkojame kun. V. Cukurui, prel. V. Balčiūnui ir vie
nuolyno seselėms už jautrų sutikimą ir velionio palydėjimą
į amžiną poilsio vietą su giesmėmis ir maldomis kapinėse.
Ačiū Tautinei sąjungai ir ALIAS u i gražiai suorganizuo
tą atsisveikinimą su velioniu laidotuvių namuose ir visiems
organizacijų atstovams už jautrius žodžius. Ypatinga padėka
poetui S. Santvarui už širdingą atsisveikinimo žodį laidotuvių
namuose ir „Dirvoje".
Dėkojame už paaukotas šv. Mišias, gausias gėles, užuo
jautas žodžiu, telegramomis, laiškais ir spaudoje, dosnias
aukas Fondams. Ačiū P. Viščiniui už atsisveikinimo įrašą
juostoje ir pranešimus „Laisvės Varpo" radijo programoje.
Mūsų gilaus skausmo valandose Jūsų parodytas nuošir
dumas buvo mums didelė paguoda.
Žmona Stasė, duktė Ramunė, j o s vyras Kin ir s ū n u s
Saulius.

Žmona Aldona, dukros Daiva ir Rita.

PADĖKA
A.tA.
VYTENIS JONAS ELSBERGAS

GAIDAS—DAIMID
EUDEIK

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
Mirė š.m. rugsėjo 22 d. ir buvo palaidotas Šv. Kazimiero
lietuviu kapinėse.
Pasilikę giliame liūdesyje dėkojame visiems išreiškusiems
mums užuojautą asmeniškai, laiškais, spaudoje, šv. Mišių
aukomis, Liet. Dukterų draugijos aukomis, atsiuntusiems
gėles ir visiems pagerbusiems velionį savo dalyvavimu
koplyčioje ir laidotuvėse.
Gili padėka kun. C uitis Lambert ir diakonui Anthony
Butą už atnašavimą šv. Mišių ir palydėjimą j kapines.
Nuoširdžiai dėkojame Liet. Inž. Plieno Vyrijai už
dalyvavimą ir ypatingai p. Didžiuliui už jautrų atsisveikinimo
žodį.
n*.
Dėkingi esame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui
Richard M. Baczak už malonų patarnavimą.

4330-34 S. California A v e n u e
Telefonai - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage A v e n u e
Telefonas — 927-1741-1
4348 S. California A v e n u e
Telefonas — 523-0440

PETKUS

Liūdinti šeima

A.tA.
STEFAI PALIULIONYTEI

MARQUETTE FUNERAL HOME

Lietuvoje mirus, jos brolį VLADĄ ir artimuosius
nuoširdžiai užjaučia
Justinas ir Stefa Šidlauskai
Balys ir Ona Sebastijonai
Jonas ir Teresė Jokubkai
Vladas ir Ieva Gložeriai

IS

TĖVAS IR SŪNUS
Mylimai Motinai

2 5 3 3 West 7 1 St., C h i c a g o
Telefonas — 476-2345

A.tA.
JADVYGAI TŪBELIENEI

1 4 1 0 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Telefonas — 863-2108

mirus, dukrai MARIJAI TŪBELYTEI KUHLMANIENEI su šeima reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.

A.tA.
STEFAI PALIULIONYTEI
Lietuvoje mirus, jos brolį VLADĄ, klubo vald. pirmi
ninką, ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Panevėžiečių klubas Chicagoje

A.tA.
STEFAI PALIULIONYTEI
Lietuvoje mirus, jos brolį VLADĄ ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame.
Anglijos

lietuvių klubas Chicagoje

Joana ir Vytautas

Dailidžiai

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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
okupacijąPrisiminkime 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 F O N D A S
L I T H U A N I A N NATIONAL FOUNDATION, INC.
P . O. Box 21073
Woodhaven. N.Y. 11421

2424 West 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel. 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

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I
1446 S o u t h 50th A v e n u e
Cicero, Illinois
T e l e f o n a s - 652-1003
D o n a l d M., J r .

Sally

Mano buvusiam Bendradarbiui, mielajam Draugui

A.tA.
JONUI PALILIŪNUI
mirus, jo žmonai ELENAI, visai jų šeimai, giminėms
ir artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą
Petras Kudukis

L I E T U V O S

AIDA I

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,
8:30 — 9:00 v. vakaro.
Visos laidos ii WCEV stoties
1450 AM banga.
Adresas: 511 So. Nolton Ave.
Willow Springs, I L. 60480.
Tel: (312) 839-2511

VAN CE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE
Tel. 652-5245
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x Laikrodis n u o sekma
dienio pasukamas viena valan
da atgal ir pritaikomas žiemos
laikui. Geriausiai laikrodį
pasukti šeštadienio vakare,
prieš einant gulti, nes sekma
dienį pamaldos bažnyčiose, par
duotuvės ir eismas bus pagal
naują laiką.

x Prof. d r . Vytautas Var
dys buvo pakviestas kalbėti
apie Lietuvą Londono, Anglijos,
televizijoje. Dabar išvyko su
žmona Nijole į Washington,
D.C., kur visą savaitę skaitys
politinių mokslų paskaitas.
Nuolat dirba Oklahomos uni
versitete Norman, Okla.

x Lapkričio 1 d. yra Visų
Šventųjų šventė, privaloma vi
siems katalikams išklausyti šv.
Mišių. Parapijos pritaikys laiką
Mišioms, kad dirbantieji galėtų
laisvu laiku jas išklausyti. Taip
pat bus galima išklausyti šv.
x Lietuvių jėzuitų įsikū Mišias pirmadienio vakare,
rimo Chicagoj keturiasdešimt spalio 31 d.
metų sukaktis, sujungta su kai
x A.a. pianistė Julija Rakurių narių 60, 50 ir 40 metų
sukaktimis, minima šiandien, j a u s k a i t ė - Š u š i e n ė - P e t 
spalio 29 d., Jaunimo centre. rauskienė, gyvenusi Highland
Sukaktį minės patys jėzuitai, jų Park, New Jersey, po sunkios
rėmėjai ir bendradarbiai, at operacijos mirė spalio 21 d.
vyksta iš New Yorko lietuvių Buvo 69 metų amžiaus. Palai
vyskupas Paulius Baltakis, dota spalio 26 Šv. Gertrūdos
pranciškonų provincijolas iš kapinėse, Colonia, N.J. Nuliū
Kennebunkporto kun. Placidas dime paliko New Yorke gyve
Barius ir kt. Sukaktis yra nepa nančią seserį Zenoną Žitkevičie
prasta, tai ir žmonės yra ja nę su vyru Leonardu ir sūnum
Eugenijum.
susidomėję.
x Dainavos meno ansamb
lis stato šį sekmadienį, spalio 30
d., „Lietuviškas Užgavėnes"
Marijos aukšt. mokyklos salėje.
Bilietus galima įsigyti Vaznelių
parduotuvėje šeštadienį, sek
madienį nuo pirmos valandos
salės kasoje. Spektaklis prasidės
3 vai. (pagal pasuktą laikrodį)
po pietų. Vaidinimas paruoštas
pagal liaudies pasaką ir lietu
viškas tradicijas rašyt. Danutės
Bindokienės. Bus labai įdomus
— su vaidinimu, kaukėmis,
muzika ir orkestru. Režisuoja
akt. Zita Visockienė, tautiniams
šokiams vadovauja Grandies
vadovė I. Smieliauskienė, diri
guoja Darius Polikaitis, jam
talkina Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė. Visi laukiami.

x Stella Kaulakienė, Mari
jonų bendradarbių pirmininkė,
ir jos valdyba rengia žaidimų
popietę lapkričio 6 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p. Marijonų sve
tainėje. Bus įdomių dovanų lai
mėjimams. Kviečiami nariai ir
svečiai. Po žaidimų bus geros
vaišės.
x Racine, W i s c , Šv. Kazi
miero lietuvių parapija sek
madienį, spalio 30 d., švenčia
parapijos įkūrimo 75-rių metų
sukaktį. Parapiją tvarko Mari
jonų vienuolija. Šiuo metu kle
bonas yra kun. Juozas Augūnas,
MIC. Iškilmingos pamaldos bus
sekmadienį, spalio 30 d., 2 vai.
ir jas laikys vysk. Paulius Bal
takis. Dalyvaus Chicagos mari
jonų vardu kun. Antanas Šve
das. Kviečiami jubiliejuje daly
vauti ne tik Racine, bet taip pat
Kenoshos, VVaukegano lietu
viai. Balius su programa bus
Logde restorano salėje.
x Tania Berzinis iš Cicero,
111., lankėsi „Draugo" administ
racijoje, pratęsė prenumeratą
vieneriems metams su 15 dol.
auka. Nuoširdus ačiū.

x Tėvas A n t a n a s Saulaitis,
SJ, praves Vėlinių dienai pri
taikytą pašnekesį lapkričio 2 d.,
trečiadienį, 3 vai. p.p. „Sekly
čioje". Kviečiame visus daly
vauti!
(sk)

x Liet. S o c . Reikalų Tary
ba r u o š i a išvyką pamatyti
įdomų ledo čiuožimą (Magic
Kingdom on Ice) gruodžio 1 d.,
ketvirtadienį, 10:30 vai. ryto
Chicago Stadium. Prašome re
gistruotis ir užsimokėti iki
lapkričio 16 d. Soc. Reik. Tary
x Levą D a m b r a u s k a i t ė , 15
bos raštinėje 2711 W. 71st
Street, Chicago, IL. Telef. metų moksleivė, studijuoja
476-2655. Autubusas išvažiuoja anglų kalbą, norėtų susi
9:15 vai. ryto nuo „Seklyčios". rašinėti, įdomaujasi lietuvių
Bilietų k a i n a
(įskaitant gyvenimu Amerikoje. Rašyti: •
autobusą): $12.00.
Levą Dambrauskaitė, Pane
vėžys 235308, Ramygalos 66-1,
(sk)
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės
Lithuania, TSSR, Eūrope (sk)
pirkti ar parduoti namą Cicero,
x Antrakaimiečiai — Algir
Berwyn, Riverside, Westchester das Titus Antanaitis, Vida
x Prašomi atsiliepti; Vaičiūar kituose vakariniuose prie Gilvydienė ir Edvardas Tuske- nienės-Gibronaitės Karolinos
miesčiuose, kreipkitės į Alex nis išpildys meninę programą vaikai: Domininkas, Florentina
Realty. 5727 W. Cermak Rd., Lietuvių Fondo vajaus pokyly (abu gyveno Čikagoje) ir Maria
Cicero, IL. Tel. 656-2233. įstai je lapkričio 12 d. Bilietus Brewer (gyveno Long Beach,
gai vadovauja Aleksas Šatas ; r galima įsigyti LF raštinėje, Californijoj); taip pat Feliksas
sūnus Viktoras. Viktoras Ša 3001 W. 59 St.
Dambrauskas kilęs iš Sidabra
tas — profesionalas nuosavybių
(sk) vo, Panevėžio apskr. ieško savo
apkainuotojas. įvertina pali
brolių gyvenančių JAV-bėse.
kimus. Jo patarnavimu naudo
x D i r b a n t i s v y r a s ieško Pranešti: Aldonai Narkevičiejasi bankai, taupymo bendrovės kambario su baldais ir virtuve
nei, 155 Greenwood Ave.,
ir privatus asmenys. Jeigu mes arba be virtuvės. Rašyti: J o h n
negalim parduoti: mes galim Barton, 4401 S. Talman Ave., Wyncote, Pa. 19095.
(sk)
patys nupirkti!
Chicago, I L 60632.
(sk.)
(sk)
x Dėmesio norintiems vykti
x Baltic M o n u m e n s . Inc.,
x Akiniai siuntimui į Lie ' su sportininkais į Australiją
2621 W. 71 Street, Chicago, 111.
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų
Tel. 476-2882. Visų rūšių tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę
paminklai, žemiausios kai - Optical Studio, 2620 West skaičius ribotas. Prašau skubiai
71 Street, Chicago, 111. 60629. registruotis pas American Tra
nos, geriausiomis sąlygomis.
vel Service Bureau, 9727 S.
(sk.) Telefonas 778-6766.
(sk.) Western Ave., Chicago, IL
x NAMAMS PIRKTI PA
x Ligos d r a u d i m a s atvyku 60643, tel.: 312-238-9787.
SKOLOS duodamos mažais
(sk.)
mėnesiniais įmokėjimais ir pri siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
einamais nuošimčiais. Kreipki Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L
x Atidaroma auksinių ir si
tės į Mutual Federal Savings, Insurance- Agency, 4651 S. dabrinių pinigų krautuvė —
2212 West Cermak Road - Tel. Ashland Ave., Chicago, 111. A m e r i c a n R a r i t i e s C o i n
60609. Tel. 1-312-523-9191.
VI 7-7747.
Corp., 8529 S. Harlem, Bur(sk.)
(sk.)
bank, IL. tel.: 430-9686. Kraux Darome n u o t r a u k a s pa
x Dėmesio Video a p a r a t ų t u v ė v e i k i a kasdien: 9 ryto - 6
sams ir kitiems dokumentams, savininkai! Galbūt esate pašte- v v ' šeštadienį 10 ryto - 5 v.v.
kurias galima tuojau atsiimti. bėję, kad užsieninių vaizdajuos- P e r k a m e i r parduodame viso
American Travel Service Bu- čių negalima naudoti amerikie kias auksines ir sidabrines mo
reau, 9727 S. Western A ve., tiškos gamybos rekorderiuose ir netas. Mokame aukščiausią kai
Chicago, 111. 60643. Tel. atvirkščiai. Norint vaizdajuos ną. Lietuvis profesionalas jums
238-9787.
tes panaudoti, reikia jas „išvers mielai patarnaus ir patars.
(sk)
(sk) ti" — pritaikyti. Už labai priei
namą
kainą
IHF
Productions
x American Travel Service
x P a r d u o d a m a s 7 apt. na
mas su restoranu ir baru. Geros pritaikys jūsų vaizdajuosčių ka Bureau parūpina lėktuvų bilie
pajamos. Mūrinis pastatas, 2V* setes greit ir tiksliai, naudoda tus atvykusiems iš Lietuvos,
auto. mūrinis garažas; % akro mi „state-of-the-art digital" apa kurie turi skristi iš New Yorko
žemės; 50 mylių nuo Čikagos, ratus. Kainoraštį galite gauti ir Washingtono į Chicagą, Los
prie Beverly Shores, Ind. Savi atsilankydami arba parašydami Angeles, Cleveland. ar kitus
ninkas duoda paskolą žemu pro žemiau nurodytu adresu, arba miestus. Taip pat turi žmogų
centu Skamb. 219-874-7330. skambindami 312-436-0038. New Yorke, kuris sutinka
Kalbėti su savininku (owner). Taip pat čia galima pirkti arba atvykstančius iš Lietuvos ir juos
išnuomoti lietuviškų dokumen palydi skrendant į kitus mies
(sk)
tinių filmų. IHF Productions pa tus. Tą patį patarnavimą atlie
x Greit p a r d u o d u vienos ir
tenkinta visus jūsų video parei ka ir grįžtantiems į Lietuvą.
dviejų šeimų namus Chicagoje
kalavimus. Sav. Petras Berno
Kreiptis į American Travel
ir apylinkėse. Skambinkite
tas. IHF PRODUCTIONS,
Service Bureau, 9727 S. WesRE/MAX F I R S T , R i m a s
3015 W. 59th St., Chicago, IL
Stankus, tel. 361-5950 arba
t e m Ave., Chicago, 111. 60643.
60629.
636-6169.
Tel. 1-312-238-9787.
(sk)
(sk.)
(sk)

f

Dr. Arvydas ir Dedona Kudirkai šių metų birželio 29 d. La Crescenta, Cal., atšventė savo sidabrinį
moterystės jubiliejų. Čia stovi dr. Arvydas ir Dedona Kudirkai su sūnumis Andrium, Paulium,
Romu ir dukrele Audra.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
vadovybė ir toliau neužmiršta
savo etninių šaknų ir tradicijų.
Be to, reklamos iškelia bend
rovės pastovumą, stiprumą ir
populiarumą tarp savo klientų.
P a ž y m ė t i n a , kad visas
reklamas lydi lietuvių liaudies
melodija
„ S u t e m s tamsi
naktužėlė". Kai Standard Fe
deral skelbimo agentūrai Jack
Levy and Associates buvo nu
rodyta parinkti ar paruošti
muzikinę reklamų dalį, ji pasi
kvietė į talką muziką Manigirdą Motekaitį. Su jo ir pro
fesionalų amerikiečių muzikų
kompanijos pagalba buvo pa
rinkta
„Sutems
tamsi

STANDARD F E D E R A L
BENDROVĖS REKLAMOS
- LIETUVIŠKA M E L O D I J A
Stand?rd Federal taupymo ir
skolinimo bendrovė, viena iš di
džiausių ir s t i p r i a u s i ų fi
nansinių institucijų Chicagoje
su turtu, siekiančiu daugiau
kaip L3 bilijono dolerių, nese
niai pradėjo leisti naujų
reklamų seriją per visas di
džiąsias Chicagos radijo stotis.
Reklamos pradėtos, kad Stan
dard Federal kilo ir augo etni
niame Chicagos rajone ir kad jos

x Tradicinis L ė i n o n t o apy
linkės R u d e n s B a l i u s įvyks
š e š t a d i e n į , l a p k r i č i o 19d.,
Lietuvių c e n t r e , L e m o n t e .
Kviečiame visus paremti Lie
tuvių Bendruomenės, Lemonto
apylinkės, darbus, ir pasi
džiaugti naujais Lietuvių na
mais. Meninę programą atliks
Linda Burbienė, o šokiams gros
Ąžuolo Stelmoko orkestras. Bus
skani karšta
vakarienė,
ruošiama Aldonos Soliūnienės,
ir turtinga loterija. Bilietų
kaina, $22.50. Rezervacijoms
s k a m b i n t i : 257-7071 a r b a
257-2034.
(sk)
x Už a.a. Sofijos Z u k i e n ė s
sielą bus atnašaujamos šv. Mi
šios pas tėvus jėzuitus lapkričio
5 d. 9 vai. ryto. Duktė prašo
draugus prisiminti prieš 3
metus mirusią Sofiją.
(sk)
x Lietuvių F o n d u i vajaus
proga aukojo: po $200 Jonas ir
Ona Gradinskai, Bronius Juo
delis, Marija Ulinskaitė, po
$100 Robert K. Kolalis, Jonas ir
Helen Kontautai, J u s t a s ir
Marija P u n k r i a i . P r a š o m e
aukas siųsti ir lapkričio 12 d.
pokyliui bilietus įsigyti LF būs
tinėje - 3001 W. 59th Str.,
Chicago, IL 60629.
' (sk)

x Vl-tojo Mokslo i r kūry
b o s s i m p o z i u m o tarybos,
mokslinių programų vadovų ir
organizacinių komitetų susirin
kimas įvyks šį sekmadienį 12:30
(po pamaldų) Lemonte. Susi
rinkimas vyks kambaryje prie
raštinės. Susirinkimas ilgai
neužtruks, tad bus galima pa
spėti į Dainavos renginį.
x „Chicago Tribūne" dien
raščio užsienio skyriaus vyr.
red. John Maclean kalbės apie
šios savaitės įvykius po Persi
tvarkymo sąjūdžio suvažiavimo
Vilniuje. Pranešimas bus per
duotas šiandien vakare 8:30 per
„Žemę L" 1490 AM ruožu iš
Oak Parko. Visiems, kuriems
; rūpi tautos likimas, yra svarbu
šią amerikiečio informaciją
išklausyti.

x Krištanavičiaus F o n d a s
padeda išlaikyti Lituanistikos
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities
kartoms. Mūsų darbai reikalaus
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės.
Bendrai dirbant mūsų ateitis
gali būti šviesi ir laiminga.
Kviečiame visus į talką. Nuo
mokesčių nurašomos aukos ar
paskolos s i u n č i a m o s Šiuo
adresu: 5620 South C l a r e m o n t
Ave., Chicago, I L 60636 USA.
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. (sk.)

x E d u a r d a s Snarskis, Pet
ro sūnus, paieškomas. J i s
anksčiau gyveno Chicagoje, o
dabar nežinoma. Kas žinotų
apie jį ar jo artimuosius, pra
šomi p r a n e š t i „Draugo"
administracijai.
x KASOJE žymiai pakilę
t a u p y m o p r o c e n t a i rimtai
verčia apsispręsti ar laikyti
pinigus svetimuose bankuose,
ar lietuviškoje KASOJE. Šiuo
metu 6 mėnesių certifikatai iki
10,000 dolerių duoda (kursas)
7.5%, 12 mėn. 7.65%, 24 mėn.
7.80%. Daugiau negu 10,000
dol. certifikatai 6 mėn. 8.00%,
12 mėn. 8.125%, 24 mėn. 8.25%.
KASOJE taip pat lengvomis
sąlygomis gaunamos nekilno
jamo turto ir kitų rūšių pa
skolos. D a r b o valandų pakei
timas: 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)

naktužėlė", kaip tinkama ir
gražiai skambanti melodija. Lie
tuviai gali pasididžiuoti, kad
kitataučiai t a i p
aukštai
įvertina liaudies dainą, ją pasi
rinkdami tarpklasikinės ar mo
dernios muzikos.
Standard Federal taupymo ir
skolinimo bendrovės preziden
tas Dovydas Mackevičius džiau
giasi naujomis reklamomis su
liaudies dainos palyda, tuo pa
rodydamas savo lietuvišką
dvasią ir išreikšdamas padėką
savo lietuviams klientams. Be
to, bendrovė nuolat nuoširdžiai
remia lietuvišką veiklą. Stan
dard Federal turi 11 įstaigų
Chicagoje ir priemiesčiuose,
neseniai perėmusi Capitol Fe
deral taupymo ir skolinimo
bendrovės ofisus Evergreen
Parke, Oak Lawn ir Palos
Heights.

LIETUVIŲ O P E R A DAR
GYVUOJA
Dėl susidėjusių aplinkybių
pereitą pavasarį Lietuvių
operos uždangai nepakilus,
daug susirūpinusių balsų teko
išgirsti. O kas būtų, jeigu ta
uždanga daugiau nebepakiltų?
Viską priimame, kaip „dangiš
kąją maną", kuri savaime iš
dangaus krito. Kadangi nesame
izraelitai, tad ir „mana" iš dan
gaus nekrenta, o už viską
turime darbu ir prakaitu mokė
ti. Niekur pasaulyje operos iš
savo pajamų neišsilaiko,
visuomet jos buvo reikalingos
valstybinės ar mecenatų pa
ramos. Tad mūsų opera šia
prasme nėra jokia išimtis.
Chicagos Lietuvių opera,
neturėdama valstybinio užnu
gario, negalėtų egzistuoti, jeigu
neturėtų draugų ir rėmėjų.
Galėtųjų kiek daugiau būti, kas
žymiai palengvintų operos dar
buotojų darbą.
Tas darbas yra sunkus ir
reikalauja didelės nervinės
įtampos. Bepigu buvo Lietuvoje,
kur patekimui į operos chorą
eilės stovėjo, o čia reikia ieško
ti, prašyti ir maldauti. Solistų
klausimas taip pat yra labai
sunkiai sprendžiamas. O ką jau
bekalbėti apie dirigentą.
Bet ir čia laimė lydėjo. Kai
atrodė, kad jau atsidurta akligatvyje ir nebėra kelio iš jo išei
ti, laimė šyptelėjo ir atsirado di
rigentas. Tai yra tiek operos
kolektyvui, tiek lietuviškai
visuomenei gerai žinomas dr.
Br. Kazėnas. Tiesa, jis buvo
mums žinomas, kaip solistas.
Viliaus Tellio operoje jis daina
vo Leutholdo rolę, o Parduotoje
nuotakoje — Vasek. Pastarojoje

rolėje jis pasirodė ne tik su
brendęs solistas, bet ir didelių
gabumų aktorius. Suminėti visą
jo muzikinę veiklą, reikėtų iš
tiso rašinio. Užteks t i k
paminėti, kad jis yra dirigentas
simfoninio orkestro choro
Youngstown, Ohio, ir Čiurlionio
ansamblio. Reikia tikėtis, kad jo
vadovaujama Chicagos lietuvių
opera ir vėl švystels savo pilno
je aukštumoje. Naujasis operos
dirigentas
lietuviškai
visuomenei bus pristatytas Lie
tuvių operos rengiamame tradi
ciniame baliuje, kuris įvyks lap
kričio 5 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Atsilankę turės
galimybės arčiau su juo susipa
žinti. Ta pačia proga tame baliu
je bus traukiami ir laimėjimų
bilietai. Tiek laimėjimų bilietų
pirkėjai, tiek dalyvaujantieji
bankete bei aukotojai prisideda
prie užtikrinimo, kad Chicagos
Lietuvių operos uždanga ir vėl
pakils.
Naujam operos sezonui bus
statoma Trubadūras. Kaip jau
buvo minėta, operos pastatymo
išlaidų iš parduotų bilietų
neįmanoma padengti. Net jeigu
ir visi bilietai būtų parduoti, tai
tepadengtų tik apie 35% visų
išlaidų. Kaip žinome, tos salės,
kurioje statoma opera, lietu
viška visuomenė nesugeba
užpildyti, tad bilietai nei tų 35%
nepadengs. Todėl ir yra rengia
mi banketai, laimėjimai ir gera
širdžiai aukotojai prašomi savo
aukomis prisidėti. Kol yra dir
bančių ir aukojančių savo laiką
ir energiją ir kol yra geradarių
rėmėjų, tol žinome, kad pava
sariais turėsime ir operą. Būtų
labai liūdna, jeigu ateitų laikas,
kad operos arba kitų kultūrinių
renginių nebeturėtume. Kad tai
neįvyktų, tai šįkart ir visais ki
tais atvejais gausiai daly
vaukime operos renginiuose.
Būtų dar geriau, jeigu ameri
kiečių pavyzdžiu susiorgani
zuotų „sočiai club", kurio
tikslas būtų operos finan
savimas. Tokie klubai stam
biomis aukomis prisideda prie
Amerikos operų ir muziejų
išlaikymo. Ir mes turime daug
turtingų, kodėl tad nesurengti
„galą party", kuri atneštų ne
tūkstantinę, bet gal dešimte
riopą sumą. Pasižvalgius po mū
siškių rezidencijas, daugelis ne
blogiau įsitaisę už amerikiečių
aukštesniąją klasę, tačiau, kai
reikia paremti kultūrinę veiklą,
vis dar lageriniai laikai
prisimena. Kadangi tokių klu
bų neturime, kurie finansuotų
mūsų kultūrinius polėkius, tad
bent gausiai dalyvaukime ir
stipriau paremkime dabar
rengiamus operos bei kitus kul
tūrinius renginius.
J. Ž.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. — 776-5162

14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. 460-4866

Valandos pagal susitarimą

A d v o k a t a s Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
T e l . — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
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 60621

Tel. 325-3157
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