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Per daug galios
Gorbačiovui

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

Rusai kritikuoja [statymų projektus

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kardinolui Vincentui Sladkevičiui.
(Tęsinys)

Kardinoliškoji Lietuva
(Kardinolo Vincento Sladke
vičiaus pamokslas, pasakytas
1988 m. liepos 12 d Marijam
polėje, švenčiant palaimintojo
arkivyskupo Jurgio Matulaičio
iškilmes).
Grįžau iš tolimos kelionės, iš
mūsų krikščionijos centro,
amžinojo miesto Romos, parve
žiau jums Šv. Tėvo malonę ir
meilę, mūs kraštui užtvirtintą
kardinolo vardą, išaukštinimą
ir garbę. Kam priklauso šis var
das, garbė ir išaukštinimas? Ne
man, brangieji, jums, visai
lietuvių tautai, krikščioniškai
Lietuvai. J a i skiriamas šis
kardinoliškas vardas, jai kardinoliška garbė ir išaukštini
mas! J ū s esate šio vardo - ir
išaukštinimo savininkai, aš tik
jo nešėjas, laikytojas savo ran
kose i r širdyje. Šito kilmingo
vardo aš pats nesu vertas. Jūs,
tiksliau sakant, visa mūsų
tauta savo 600 m. krikščionišku
gyvenimu, pasiaukojimu, kan
čia, ištikimybe Apaštalų Sostui,
aukštu kilniu doroviniu gyve

nimu, gražia kilnia lietuviška
krikščioniška kultūra pelnė šį
garbingą kardinolo vardą, garbę
ir išaukštinimą. Dabar mes
galime sakyti, kad mūsų tauta
yra kardinoliška tauta. Anuo
met šv. Paulius sakė: Jūs esate
išrinktoji giminė, išrinktoji
liaudis, karališkoji kunigystė.
Jei šiandien jis kalbėtų, pasa
kytų: jūs esat kardinoliška
tauta.
Kad šis kardinolo vardas pri
klauso ne man, bet jums, kad jis
y r a jūsų nuosavybė, norėjo
pabrėžti ir Šv. Tėvas savo žody
je: „Jūsų asmenyje su meile
sveikinu i r laiminu Lietuvos
Bažnyčią ir visą lietuvių tautą.
Lietuvos Bažnyčią i r lietuvių'
tautą pavedu Švč. Mergelei
Marijai, kurią lietuviai taip
myli ir šaukiasi gražiu Gailes
tingumo Motinos vardu. Šiais
Marijos metais lietuvių vysku
po paskyrimas Romos Katalikų
Bažnyčios kardinolu yra Mari
jos dovana jūsų tautai.
(Bus daugiau)

Irako prezidentas Saddam Husseinas, kairėje, sveikinasi su Palestinos Išlaisvinimo organizaci
jos vadu Yasiru Arafatu, dešinėje, kuriuos stebi Egipto prezidentas Hosni Mubarakas, viduryje.
Jie visi, po pasitarimų su Jordano karaliumi Husseinu, atvyko į Bagdadą aptarti reikalų po Izraelio
įvykusių rinkimų.

Dukakio apgaudinėjimas religija

Washingtonas. — Buvęs Bal
tųjų rūmų žinių direktorius
Patrick J. Buchanan rašo, jog
gub. Dukakio įstaiga pranešė
spaudai, kad „Gub. Dukakis
savo biografijoje rašo esąs
Graikų Ortodoksų religijos ir
pareiškia esąs jos geru nariu ir
galįs priimti visus sakramen
tus", ypač tai pabrėžiama toje
biografijoje. Kai šis dalykas
Pennsylvanijos pirminių rinki
mų metu buvo kun. Markaus
Andrew Scrantone iškeltas,
gub. Dukakis patvirtino, kad jis
galės metuose uždirbti 6,480 yra pavyzdingas Apreiškimo
dol., iki šiol galėjo uždirbti 6,120 katedros Bostone narys.
dol.
Gaunantieji dar kitas valdžios
P a t s s a v e ekskomunikavo
pašalpas, gaus jas mažesnes,
Deja, padėtis sako ką kitą.
kadangi jų Sočiai Security čekis
Gubernatorius
ne tik kad yra
bus didesnis. Daugelis ekono
mistų mano, jog administracija vedęs ne krikščionę ir be baž
kitais metais turės apkarpyti nytinių apeigų, bet ir jo vaikai
minimus socialinius išmokėji nėra pakrikštyti; jis negali jau
mus, norėdama subalansuoti dvi dekadas priimti sakramentų
Amerikos biudžeto deficitą. Vi savo tikėjimo bažnyčioje. Guber
ceprezidentas George Bushas, natorius Dukakis yra pats „save
respublikonų kandidatas, pa ekskomunikavęs", sako kun.
žadėjo balsuotojams, kad Sočiai George Vaporis iš Columbijos,
Securyti fondo pinigai nebus S.C. Minėtas kun. Andrew taip
naudojami kitiems reikalams, baigia: „Aš tik norėjau matyti,
k a i p pensininkų čekiams. ar jis klaidingai prisistatys pats
Biudžeto subalansavimui bus kunigui, ir jis tai padarė''. Dau
ieškoma kitų kelių. Kaip žino gelis ortodoksų kunigų pasakė
ma, Kongresas buvo prieš kons „Human Events" žurnalui tą
titucinį papildymą, kad biu patį dalyką: „gubernatorius yra
džetas būtų subalansuotas kiek apsimetęs ir veidmainiauja apie
vienais metais. Prez. Reaganas savo stovį Bažnyčioje".
Gubernatorius pasisako už
kelis kartus yra pareiškęs savo
nepasitenkinimną, kad demo abortus. Graikų Ortodoksų
kratų kontroliuojamas Kongre Bažnčia, kaip ir Romos Kata
sas nenori tuo reikalu priimti likų, moko, jog „abortas yra
įstatymo. Ir G. Bushas yra už tokios pat reikšmės veiksmas
kaip ir žudymas bei baisus nusi
tokį įstatymą.
k a l t i m a s mūsų Viešpaties
akivaizdoje".

Didesni čekiai pensininkams
Washmgtonas. Kitais metais
38.4 milijonai gyventojų gaus
keturiais procentais didesnį
pensijos čekį iš federalinės vy
riausybės fondų (Sočiai Security). Vidutiniškai, kiekvienas
darbininkas, pasitraukęs į poilsį
gaus mėnesiui 21 dol. daugiau.
Šis padidinimas yra padarytas
pagal padidėjusį infliacijos pro
centą. Pavyzdžiui, jei kas dabar
gauna mėnesiui 516 dol., kitais
metais gaus 537 dol.
Padidėjo pragyvenimas
Tačiau bus padidėjusios ir iš
laidos. Medicare mokestis bus
didesnis 7.10 dol., taigi, prade
dant sausio mėnesiu, teks mokė
ti 31.90 dol. Tai bus atskaityta
iš mėnesinio čekio. Kitais me
tais dirbantieji mokės didesnį
Sočiai Security mokestį. Tas
mokestis bus atskaitomas dar
bininkui iki 48,000 dol. Dabar
yra atskaitoma iki 45,000 dol.
Didelė dalis amerikiečių tiek ir
dabar neuždirba. Uždirbus
48,000 dol. metuose nebebus
atskaitomas Sočiai Security
mokestis. Šis mokestis didėjo
kasmet nuo 1971 metų.
Kitais metais Sočiai Security
bus darbininkui iš viso 3,604.80
dol., j e i j i s uždirbs minėtą
48,000 dol. sumą. Darbdaviai
tokią pat sumą mokės už kiek
vieną darbininką.
Praėjusį penktadienį Darbo
departamentas paskelbė, kad
padidėjo pragyvenimo išlaidos,
tad padidėjo ir Sočiai Security
išmokėjimas. Didžiausias 1988
m. išmokėjimas išėjusiam į
pensiją gali siekti 899 dol.
Pakeitimai
Sočiai S e c u r i t y įstaiga
pranešė, jog 1989 metais bus
padaryti kai kurie pakeitimai.
Pasitraukusieji į pensiją nuo 65
iki 69 metų amžiaus galės
uždirbti 8,880 dol. metuose
neprarandant pensijos mokė
jimo. Dabartinė suma yra 8,400
dol. Neturintieji 65 m. amžiaus
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tik religinio pobūdžio. Klausi
mas yra ne jo žmonos Kitty
tautybė, bet gubernatoriaus
sprendimas palikti savo
tikėjimą, vestis be Bažnyčios,
auginti savo vaikus be tikėjime
ir apsisukus nuolankiai pareikš
ti, kad y r a „pavyzdingas
Bažnyčios narys". Klausimo
esmė yra, a r jis tėra tik min
tinai išmokęs medžioti balsus,
pateikęs žmonėms netikrus
kredencialus, apsimetęs Graikų
Ortodoksų Bažnyčios geru na
riu, kas iš tikrųjų neatitinka gy
venimo faktams. Jei iš rinkimų
dėl nurašytų kelių sakinių pasi
traukė sen. Joseph Biden, jei dėl
klaidos pasitraukė sen. Gary
Hart, tai ar amerikiečiai neturi
teisės dabar dar klausti, kas iš
tikrųjų yra gub. Dukakis, ar jis
tinka prezidento pareigoms.

Lenkų vienybė

Gdanskas. — Reuterio žinių
pranešimu, neįtikėtina vienybė
pasireiškė Lenkijoje, kai oficiali
valdžios darbininkų unija prisi
jungė prie Solidarumo reikala
vimų neuždaryti laivo dirbtuvių
šiame uostamiestyje. Jei tikrai
bus uždarytos dirbtuvės, tai
10.000 darbininkų liks be dar
bo. Čia buvo surengtas spon
taniškas mitingas, kuriame
kalbėjo Lech Walesa. „Pirmą
kartą mes sugebėjome uždai
nuoti choru — valdžios unija ir
Solidarumas. Dabar mes kovosi
me kartu", pasakė Walesa.
Pagal valdžios pranešimą, dirb
tuvės turi būti uždarytos gruo
džio 1 d. Neatrodo, kad šiuo
metu būtų paskelbtas streikas.
Walesa ir valdžios unijos ats
tovai pasakė, jog jie nenori su
kelti audros, kai Margaret
Thatcher vizituoja Lenkija.

Ką r a š o hierarchai
Štai ką rašo Graikų Ortodok
sų Bažnyčios hierarchų atsto
vai. „...Dukakis neturi teisės
pristatyti save amerikiečių
visuomenei Ortodoksų Bažny
čios n a r i u " , rašo Oxfordo
vyskupas Kallistos, vadovau
jantis teologas, iškeldamas jo
baisias pažiūras abortųjeikalu.
New Yorko Rusų Ortodoksų
vyskupas Hilarian su devyniais
teologais išleido atvirą laišką,
kuriame rašo: „Tai yra hipokrito kategorija — pasisakyti tos
religijos nariu, kai jis praktiškai
to tikėjimo nepraktikuoja ir ne
išpažįsta tų moralinių principų.
Taurus žmogus to nedarys".

TRUMPAI
IS VISUR

— Lietuvių Informacijos
Centras praneša, jog pagal gau
tas žinias iš Vilniaus, į Lietuvą
jau yra sugrįžęs sąžinės kalinys
Viktoras Petkus. Leista sugrįžti
kun. Sigitui Tamkevičiui, poe
tui Gintautui Iešmantui ir
Valdemarui Karaliūnui.
— Maskvoje žinomas Sovietų
Sąjungos derybininkas Viktoras
Karpovas, kuris vedė vidurinio
nuostolio branduolinių raketų
derybas su amerikiečių delega
cija Genevoje, yra paskirtas
Užsienio reikaių ministeriu
pagelbininku, praneša sovietų
spaudos direktorius Gennady
Gerasimovas.
— New Yorke tabako fabriko
savininkė Doris Duke, kurios
turtas skaičiuojamas 800 mil.
dol. vertės, uždėjo 5 mil. dol.
sumą teisme, kad Imelda Marcos galėtų išvažiuoti iš New
Thatcher pas
Yorko atgal pas savo sergantį
vyrą Havajuose. Ji nutarė dar
darbininkus
šį savaitgalį pabūti Waldorf
Londonas. — Lenkijos komu viešbutyje, kuris jai kainuoja
nistų vyriausybės nutarimas 1,800 dol. parai, ir aplankyti 75
uždaryti laivų dirbtuves Gdan metų Doris Duke ir asmeniškai
sko uoste, kaip praneša Brita padėkoti už pagalbą. Sutvar
nijos ministerės pirmininkės kant piniginius reikalus teisme
įstaiga, nesulaikys jos vizito su nė viena iš jų nedalyvavo as
lenkų darbininkų unijos vadais meniškai.
šiandien. Ji jau buvo susitikusi
— San Salvadore kairieji
su lenkų komunistų vadu Jaru- partizanai
nušovė
šešis
zeskiu ir ministeriu pirmininku kareivius, kurie buvo sargyboje
Rakowskiu, kuris pasakė labai prie cukraus gaminimo įmonių.
vertinąs Margaret Thatcher
— Sovietų
Sąjungos
sugebėjimus tvarkyti ekonomi vyriausybė pranešė, jog kadaise
nius krašto reikalus. „Aš no uždraustas hebrajų kalbos mo
rėčiau būti mokiniu j o s kymas, dabar vėl leistas visoje
mokykloje. Aš norėčiau turėti sąjungoje. Apie tai praneša
jos jėgą susitvarkyti su pelną Pasaulio Žydų Kongreso
atstovas Elan Steinberg. Ši
organizacija atstovauja žydams
70 kraštų, kuriuose esama apie
12 milijonų.
— Maskvoje plačiai kalbama
apie akademikui A. Sacharovui
suteiktą leidimą vizituoti
Vakarų pasaulio kraštus.
— V i e t n a m a s pažadėjo
sugrąžinti dar 21 komplektą
palaikų, kurie, manoma, gali
būti amerikiečių karių.

neduodančiomis kompanijo
mis", pasakė min. pirmininkas.
Ir generolas Jaruzelskis pasakė:
„Mes adoruojame Mrs. That
cher užjos puikią, nuolatinę ir
agresyvią ekonominę politiką".
Margaret Thatcher, palai
kydama politinių laisvių pasi
reiškimus, susitiko su Solida
rumo vadu Lech VValesa ir
padėjo vainiką prie paminklo
Klausimo esmė
žuvusiems streikininkams 1970
Patrick Buchanan sako, kad
Britanijos ministerė pirmininkė m.;kuriuos nušovė Lenkijos po
šiuo atveju reikalas nėra vien Margaret Thatcher vizituoja Lenkija. licija ir komunistų kariai.

M a s k v a . — Čia leidžiamas
savaitraštis „Ogonyok" surengė
d i s k u s i j a s — konferenciją,
kurioje dalyvavo amerikiečiai
specialistai sovietų klausimuose
ir žymūs sovietų Gorbačiovo
perestroikos programos rėmėjai.
Savaitraštis atspausdino tos
konferencijos
svarbesnius
punktus.
Joje dalyvavo ir žymusis
sovietų akademikas, moksli
ninkas Andrei D. Sacharovas,
kuris kaip atrodo, kalbėjo dau
gelio sovietų intelektualų var
du apie planuojamus sovietų pa
keitimus politinėje sistemoje.
Pagal jų nuomonę, tie pakeiti
mai suteiks Michailui Gorbačio
vui ypač pavojingos galios mo
nopolį. Dr. Sacharovas, fizikas
ir Nobelio premijos laureatas,
žymusis kovotojas už žmonių
teises, pasakė, jog, kai nauji
įstatymai ir pasiūlytieji kons
tituciniai papildymai turėtų
suteikti daugiau demokratijos,
tai iš tikrųjų jie dabar tik sukurs
tautos vadą su absoliučia galia.
„Šiandien bus Gorbačiovas, o
rytoj kas nors kitas ir todėl nėra
jokios g a r a n t i j o s " ,
sakė
Sacharovas, „kad nesusidarytų
pavojus demokratijai".

zacijoms siūlyti kandidatus.
Išrinktieji į vyriausybės
pareigas turės tas pačias teises,
kokias anksčiau turėjo Komu
nistų partijos centras. Bet dr.
Sacharovas sako, jog įstatymų
projektai, atspausdinti praėju
sią savaitę, ir kurie turi būti po
4 savaičių priimti, yra taip pa
ruošti, kad suvaržo politinę rolę
tų sąjūdžių, kurie paskutiniu
metu yra susiorganizavę Pabal
tijo respublikose. Tie sąjūdžiai
yra didelis išbandymas Komu
nistų partijai; jie toleruojami tik
Pabaltijo valstybėse.

Pasiūlymų kritika
Tame pasitarime dalyvavo
istorikas Yuri Afanasejevas,
istorikas Leonidas Babkinas,
rašytojas Aleksandras Gelman
ir sociologas Igoris Kliamkinas.
Jie kartu su Sacharovu kriti
kavo naują Sovietų vyriausybės
sudarymo planą. Pasiūlytoji
naujoji rinkimų sistema buvo
patvirtinta Komunistų partijos
konferencijoje liepos mėnesį.
Detalūs įstatymų ir konstituci
jos punktų pakeitimai buvo at
spausdinti spalio 22 ir 23.
Speciali sesija tiems pakeiti
mams įteisinti yra kviečiama
lapkričio 29 d. Kitais metais so
vietai išrinks Liaudies Deputa
tų Kongresą, kuris išrinks
įstatymų leidėjus ir prezidentą.
Daugelis reiškia susirūpinimo,
kad prezidentas ir įstatymų
leidėjai nebus renkami žmonių
tiesioginiu balsavimu.
V a r ž t a i sąjūdžiams
Pasiūlytame projekte y r a
numatyta, kad kandidatai būtų
parenkami iš kelių asmenų,
įskaitant slaptus balsavimus ir
teisę nekomunistinėms organi— Sovietų Sąjunga trečia
dienį tapo 36 valstybe, kuri pri
pažino Panamos kanalo neutra
litetą. Sovietai yra pirmoji ko
munistinio bloko valstybė, kuri
pripažino tą tarptautinę sutartį.
— Los Angeles mieste.
Hollywoodo artistų apsuptas,
prez. Reaganas pasirašė įstaty
mą, kuris suteikia „copy-right"
teises artistams ir rašytojams.
Šiai literatūros ir artistiniu
kūriniu konvencijai priklauso
76 kiti kraštai.
— W a s h i n g t o n e toliau veda
mas Atstovų rūmų Speakerio
Jim Wright apklausinėjimas ry
šium su jo išleistomis knygomis,
kurias rašė jam valdžios pini
gais apmokamas asmuo. Šiuo
metu jis dar kaltinamas ne tik
etikos pažeidimu, bet i r kišimuisi į prezidento prerogatyvą
vesti
Amerikos
užsienio
politika.

Iliuzijų išsklaidymas
Sacharovas, kuris buvo entu
ziastiškas Gorbačiovo rėmėjas,
kai jis buvo iš tremties išleistas
sugrįžti į Maskvą, sako, kad yra
labai svarbus klausimas galios
sukoncentravimas, nuo kurio
priklauso sovietų krašto liki
mas. Jo komentarai išsklaido
tas iliuzijas, kad Kremliaus va
dovai tikrai nori įvesti demokra
tiją. Sovietų šviesuomenė yra
susirūpinusi, kad naujoji rinki
mų sistema yra dar labai toli
nuo demokratijos, kurią j i e
pažadėjo, sako Sacharovas.
Panašių laiškų jau pasirodo ir
sovietų spaudoje, tačiau nė vie
nas dar taip aršiai nekritikavo
Kremliaus viršūnių. Jis taip pat
priminė ir ką tik išleistą dekre
tą, kuriuo suvaržoma demons
tracijų laisvė ir suteikiama be
veik neribota teisė policijai tas
demonstracijas išvaikyti. Ypač
provincijoje policija vėl pradėjo
žiauriai malšinti demonstran
tus. Tai jau pasireiškė Ukraino
je ir Gudijoje, kur buvo taikingi
demonstrantai išvaikyti, susi
rinkę pagerbti Stalino aukų.
Kelias diktatoriui
Intelektualai šioje konferenci
joje pažymėjo, kad naujojoje rinkimų sistemoje y r a d a u g
pavojingų žymių; pirmiausia,
kad prezidentas ir įstatymų paruošėjai bus renkami kongreso,
kurį galės kontroliuoti partijos
viršininkai, bet to, trečdalis
kongreso nebus renkamas, bet
parenkamas oficialių organi
zacijų, kaip Komunistų Jauni
mo sąjunga, Veteranų sąjunga
ir unijos; taip pat. jog tik tos uni
jos, kurios veikia visame sovietų
krašte ( ne respublikose) tegalės
nominuoti savo kandidatus. Tuo
būdu visi sąjūdžiai bus išskirti
iš tų rinkimų. Kai įstatymų
leidėjai nebus sesijoje, tai pre
zidentas galės kraštą valdyti
dekretais, kas yra labai pavoj
inga. Sacharovas sako. kad visa
tai gali paruošti kelia naujam
diktatoriui, dar didesniam negu
Stalinas. O istorikas Afanase
jevas konferencijoje pasakė;
..kaip mes galime būti tikri, ar
vėl nepasikartos kruvina isto
rija mūsų krašte".

KALENDORIUS
L a p k r i č i o 4 d.: Karolis
Boromėjus, Modesta. Vitalis,
Arnas, Vaida, Eibartas.
L a p k r i č i o 5 d.: Elzbieta ir
Zacharijas, Bertilė, Auktumas,
Judrė, Florijonas, Audangas.
ORAS CHICAGOJE
Saulė teka 6:25. leidžiasi 4:43.
Temperatūra dieną 65 L, nak
tį 38 L
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AR DALYVAUSIME
OLIMPIADOJE LIETUVOS
VARDU?
Kai Gedimino kalne plevė
suoja trispalvė, kai skamba
Lietuvos himnas ir „Lietuva
brangi"..., kai Vilniaus ka
tedroje jau laikomos šv. Mišios,
kai lietuvių kalba jau oficiali
krašto kalba, kai... sąrašas
reikalavimų ir rezoliucijų ilgėja,
vienas iš naujai keliamų klau
simų yra dalyvavimas Pasauli
nėje olimpiadoje Lietuvos var
du, atkūrimas ar atgaivinimas
Lietuvos olimpinio komiteto.
Lietuvos sportininkai olim
piadose yra gerai pasirodę,
nemaža medalių iškovoję, o iš
Seoulo grįžo net su 14, kurių 10
y r a a u k s i n i a i . Deja, jais
džiaugiasi ir didžiuojasi Sovietų
Sąjunga.
Naujai steigti ar kurti tautinį
olimpinį komitetą nebūtų
reikalo, j u k Lietuva tokį
komitetą turėjo ir dalyvavo net
keliose olimpiadose. Tas komi
tetas dingo su Sovietų S-gos
okupacija 1940 metais. „Sporto"
laikraštis Vilniuje šį klausimą
jau iškėlė ir laukia stipresnės
reakcijos. Nemažai laiškų su tei
giamu pasisakymu jau gavo, kai
kurie jų net su keliomis dešim
timis parašų. Tačiau daugumas
jų yra buvę geresni spor
tininkai, ar sporto darbuotojai,
dar nieko negirdėta iš oficialių
sluoksnių.
Latviai tuo atžvilgiu, kaip ir
kitais, jau priekyje. Ten jau suor
ganizuota iniciatorių grupė, ji
jau išėjo viešumon ir trijuose
laikraščiuose
atspausdino
„Kreipimąsi", kurį pasirašė 25
žinomi sportininkai ir šiaip
visuomenės veikėjai. Tas
redakcijas jau užplūdo šimtai
pritariančių laiškų.

priklausė Sovietų Sąjungai. O
dėl santykių su tarptautinėmis
federacijomis problemą būtų
įmanoma nesunkiai sutvarkyti.
Latviai į šį klausimą žiūri
optimistiškai, Lietuvoje tokio
optimizmo turėtų būti dar dau
giau. Lietuvos sportui tai būtų
nepaprastas laimėjimas. Tik
reikia pagalvoti, kad iš Lietuvos
dalyvavo 26 sportininkai, kurie
parsivežė 14 medalių, koks yra
aukštas Lietuvos sporto lygis.
Kiek dar turėjo būti kandidatų,
kiek dar galėjo būti išrinktų?
Juk patekti į Sovietų Sąjungos
rinktinę iš tokio milžiniško
būrio ir pasirinkimo yra nepap
rastai sunku. Konkurencija di
džiulė, o kiek dar nepatenka
vien dėl to, kad treneriai, ar tie,
kurie renka kandidatus, dažnai
vadovaujasi
subjektyviais
sumetimais, teikdami pirme
nybę saviems, ar iš savo krašto.
Jaunimas tą gerai mato, tuo
pačiu prarasdamas tikėjimą
sporto idealais. Daugėja skep
tikų, numojančių r a n k a į
didesnes pastangas, nes galvo
ja, kad vistiek nepaims.
Be abejo, šis klausimas šiuo
metu Lietuvoje nėra ir
n e t u r ė t ų būti vienas iš
pagrindinių, ar svarbesnių.
Tačiau šalia tų didžiųjų ir
svarbiųjų, tokios mintys jau
sukaliojasi ne vieno sportuo
jančio, ar sportą mėgstančio
galvoje.

Atsiliepdama į daugelio ke
liamą klausimą ir bendrą visuo
menės susidomėjimą ,Lietuvos
valstybinio kūno kultūros ir
sporto kolegija sudarė komisiją,
kuri gerai ištirtų olimpinio ko
miteto galimybes iš visų aspek
Nėra abejones, kad įvairiau tų: teisinių, finansinių, ekono
sių problemų ar sunkumų tuoj minių ir pan. Šios komisijos pir
atsirastų daugybė. Pirmiausiai, mininku paskirtas to sporto
žinoma, finansų problema, nes komiteto pimininko pirmasis
j u k Maskva tokio atskiro pavaduotojas Arūnas Povi
komiteto tikrai neremtų ir liūnas.
nefinansuotų. Bet juk viena iš
J a u praėjusios s a v a i t ė s
naujų Lietuvos Sąjūdžio rezo „Sporto apžvalgos" laidoje ra
liucijų kaip tik ir yra atskiri šėme, kad Ppviliūns vadovaus
Lietuvos pinigai, ekonominė Lietuvos sportininkų delegacijai
kontrolė. Kita problema, turbūt, vyksiančiai į IlI-sias Pasaulio
būtų su Tarptautinio Olimpinio Lietuvių sporto žaidynes
komiteto nuostatais, kurie sako, Australijoje. I jo komisiją bus
kad nebūtina turėti pilną telkiami sporto darbuotojai,
nepriklausomybę, bet reikia, žymūs sportininkai, sporto vete
kad tos teritorijos ar krašto ranai ir ekonomikos bei teisės
penkių sporto šakų federacijos, žinovai.
iš jų trys olimpinės, būtų
pripažintos tarptautinių sporto
Tuo pačiu visi „ S p o r t o "
federacijų. Juk ir Puerto Rico laikraščio skaitytojai kviečiami
dalyvauja olimpiadose su savo pasisakyti „už" ar „prieš" šį
vėliava, kadaise panašiai klausimą.
dalyvavo ir Suomija, kai
V.G.

Iš Pasaulines olimpiados Seoule su aukso medaliais grįžusius Vilniaus „Žalgi
rio" futbolo komandos žaidėjus Arvyda Janonj ir Armina Narbekovą pirmieji
pasveikino jų mažamečiai sūnūs.

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o
metams Vį metų
$70.00
$40 00
$70.00
$40.00
$70.00
$40.00
$40.00
$25.00

U.S.A
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje (U.S.A. dol.)
Savaitinis (Šešt. pried)
B o s t o n o t i n k l i n i n k a i i n t e n s y v i a i treniruojasi ruošdamiesi d a l y v a u t i IlI-se PL Sporto ž a i d y n ė s e
A u s t r a l i j o j e . I š k.: E d i s A u s t r a s , T o m a s Kiliulis, R u s s MacDonald, P o v i l a s Štuopis, R a i m u n d a s
B a č i u l i s , J u o z a s A u s t r a s , V y t e n i s Veitas ir V y t a u t a s Eikinas — v a d o v a s . T r ū k s t a Ričardo Lizd e n i o ir S t e p h e n D i a o .

1988 M. Š. AMERIKOS
PABALTIEČIŲ PLAUKIMO
PIRMENYBĖS
1988 m. Šiaurės Amerikos Pabaltiečių Plaukimo pirmenybės
įvyks lapkričio 19 d., Jimmie
Simpson Recreation Centre, 870
Queen St. E., Toronto, Ont.
(tarp Logan ir Broadview gat
vių). Vykdo — Toronto Estų
Plaukimo klubas.
Varžybų pradžia — 5:00 vai.
p.p. Registracija — apšilimas,
nuo 4:00 vai. p.p.
Varžybos bus vykdomos šiose
klasėse: Vyrų ir moterų (15 m.
ir vyresnių), Senjorų — daugiau
negu 24 m., Jaunių ir mergaičių
— (13-14), Jaunių ir mergaičių
— (11-12 m.), Jaunių ir mer
gaičių — f 9-10 m.), Berniukų bei
mergaičių — (8 m. ir jaun.).
Programa apima visus stilius.
Šuolių į vandenį nebus. Am
žiaus klasifikacija nustatoma
pagal dalyvio amžių varžybų
dieną.

Dalyvavimas atviras visiems
lietuvių, latvių ir estų
plaukikams.
Dalyvių registracija iki š.
m. lapkričio 15, pas PSF-jos
Plaukimo komiteto vadovę:
Mrs. Mai Kreem, 618 Davenport Rd., Toronto, Ont. M5R
1K9. Tel. (416>-924-6028.
Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių, jei bus pa
kankamai lietuvių dalyvių.
Smulkios informacijos praneš
ta visiems sporto klubams. Klu
bams nepriklausantieji plauki
kai dėl informacijų gali kreiptis
į bet kurį sporto klubą ar tiesiai
į Mrs. Kreem.
Visi lietuvių sporto vienetai ir
pavieniai plaukikai skatinami
dalyvauti šiose varžybose.
ŠALFASS-gos centro
valdyba

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

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

PAKELIUI Į AUSTRALIJA

RAIMUNDAS
MAŽUOLIS

panašioje situacijoje) bus netru
kus įteiktas.
Taigi, 16-metis Raimundas
Mažuolis, pasipuošęs olimpiniu
sidabro medaliu, dalyvaus spor
to žaidynėse Adelaidėje. Gaila,
kad ten jam nebus rimtesnio
pasipriešinimo, tačiau mūsų
jauniems sportininkams su juo
susipažinti ir pabendrauti jau
bus ypatingas įvykis.

SALFAS SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS
ŠALFAS Sąjungos suvažiavi
mas šaukiamas š.m. lapkričio
12 d. Suvažiavimas vyks Clevelande, Lietuvių namuose.
Pradžia 10 vai. ryto.
DR. K E N N E T H J . YERKES
DR. M A G D A L E N BELICKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
2436 W. Uthuanian Plaza Court
Tel. 925-8288

V.G.

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.

Pasižymėjęs p l a u k i k a s R a i m u n d a s
M a ž u o l i s d a l y v a u s III—se P L Sporto
ž a i d y n ė s e Australijoje.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W . 7 1 Street, Chicago
Tel. 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr.. ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
O f » . 735-4477;
Rez. 2 4 6 - 0 0 6 7 ; arba 246-6581

DR. E. DECKYS
ni-se PLS žaidynėse Australi
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
joje dalyvaus ir Lietuvos spor
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
tininkai. Atvyksta Lietuvos
EMOCINĖS LIGOS
krepšinio jaunimo rinktinė, po
CRAWFORD MEDICAL BUILOING
6 4 4 9 S o . Pulaskl Road
vieną lauko ir stalo tenisininkę
Futbolas
Chicagoje
Valandos pagal susitarimą
ir du plaukikai: viena mergaitė
DR. A. B. GLEVECKAS
ir Raimundas Mažuolis.
SUNKI PERGALE PRIEŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bandysime su jais visais, kad
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
„FORTŪNA"
ir trumpai, ir kiek įmanoma,
3 9 0 0 W. 95 St.
T e l . 422-0101
Po Chicago „Bears" pralaimė kampinį, o ,,Lituanicos" susipažinti.
Vilniaus
„Žalgirio"
vaikų
Valandos
pagal susitarimą
publika,
atgavusi
žadą,
pradėjo
jimo, t a r t u m to pralaimėjimo
plaukimo
mokykla
yra
žinoma
pritrenkti, „Lituanica-Liths" reikšti komplimentus var
Kabineto tel. — 582-0221
komandos žaidėjai praėjusį tininkui, juos sustiprindami savo gerais instruktoriais ir jau
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
sekmadienį, spalio 30 d., lėtai ir ekstra vienu — kitu doleriuku, davusi puikių plaukikų, jų tarpe
dar
taip
neseniai
vieną
geriau
VAIKŲ
LIGOS
pavėluotai rinkosi į Marąuette įmestu į aukų rinkėjo dėžutę,
6 4 4 1 S. Pulaskl Rd.
sių
pasaulyje
Robertą
Žulpą.
Parko aikštę rungtynėms prieš kad po rungtynių būtų iš ko
Valando - paga! susitarimą
vokiečių komandą „Fortūna". „užfundyti" žaidėjams bent Mažiukas Raimundas Mažuolis
Nespėjus jiems nė apšilti ir at „pica". Rungtynėms baigiantis, tuoj buvo pastebėtas dėl puikios DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
koordinacijos
ir
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
sipalaiduoti nuo ką tik televizi E. Jenigas įkirto „Liths" judesių
Nechirurginis išsiplėtusių venų
joje matytų „Bears" rungtynių pergalę nulėmusį įvartį. pakankamos fizinės jėgos.
k hemoroidų gydymas
Nereikėjo nei poros metų, kai jis
vaizdų, mūsų vyrai staiga Galutinė pasekmė — 3:2.
5 5 4 0 S. Pulaskl Road. T e l . 585-2802
Daugelio žiūrovų nuomone, lenkė jau už save 2-3 metus
pateko lyg į karštą vonią, kai
Valandos pagal susitarimą
Penkt.. a n t r . ketv ir penkt
„Fortūna" komanda po dviejų rungtynės prieš „Fortūna" buvo vyresnius berniukus. 10 m.
Reikalui esant atvažiuoju i r ; namus
ryžtingų antpuolių septintoje vienos iš puikiausių šiais metais amžiaus jis jau išsiskyrė iš kitų
ir
buvo
perkeltas
į
Aukštojo
minutėje jau vedė 2:0. Po tokios Marąuette Parko aikštėje. Visa
DR. JOVITA KERELIS
sukrečiančios pradžios, reta „Liths" komanda sužaidė en sporto meistriškumo mokyklą,
Dantų Gydytoja
2659 W . 59trt St.. Chicago. IL
komanda nepasimeta. „Liths" tuziastingai ir vyriškai — be iš kurios netrukus jam atsidarė
T e l . 476-2112
vyrai šį kartą ne tik nepasime ginčų. Vispusiškai puikiu d u r y s į įvairias varžybas
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL.
Lietuvoje
ir
užsienyje.
tė, bet ryžtingai ir disciplinuo žaidimu ir užtikrintu diri
T e l . 598-8101
tai kovodami dėl kiekvieno gavimu — vadovavimu žaidimui Laimėjimai sekė vienas kitą, o
Vai pagal susitarimą
kamuolio, dar pirmame puslai- — išsiskyrė Henry Jenigas. Jis su jais titulai,net Europos
T e l . kabineto ir buto: OLympic 2-4159
kyje Henry Jenigo,Jr., ir J. valdė visą aikštę. Nepaprastai meisterio.
Praėjusių
metų
rugpjūčio
mėn.
DR. P. KISIELIUS
Magda šūviais rezultatą išlygi veržliai puolimą tempė T.
jis
laimėjo
Sov.
Sąjungos
vy
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
no 2:2. Ir tai gerokai pristabdė Maestre.
1443 S o . 50th A v e . , Cicero
resnio
vaikų
amžiaus
varžybas
„Fortūna" komandos agresy
Po įtemptų rungtynių prieš
Kasdien 1 iki 8 vai vak.
vumą.
„Fortūna", mūsų komanda 100 ir 200 m laisvu stiliumi ir išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet
A n t r a m e puslaikyje mūsų atrodo rimtai pasiruošusi le tuoj buvo pakviestas į sąjungos
DR. PETRAS V. KISIELIUS
komandai teko žaisti prieš vėją miamoms rungtynėms ir revan vyrų taurės varžybas.
Nežiūrint,
kad
šiose
varžybose
DR. EUGENE McENERY
ir saulę, bet šiaip oras rung šui prieš ukrainiečių „Wings",
pačių
geriausių
Sovietų
DR. JAMES BURDEN
tynėms buvo beveik idealus. Tik kuriem pavasarį pralaimėta 2:3.
INKSTŲ.
PŪSLĖS IR PROSTATOS
Rungtynės bus šį sekmadienį, Sąjungos plaukikų nebuvo, jo
žiūrovai, kurių dar prisirinko
GYDYMAS
BEI CHIRURGIJA
arti šimtinės, negalėjo nusėdėti lapkričio 6 d., Smith Parke, laimėjimas užtikrino jam vietą 155 N. Mlchlgan A v e . , Sutte 3 2 4 Ir
vietoje ne dėl š?lčio ar vėjo, bet esančiame tarp Grand Avenue sąjungos rinktinėje į Seoul'o
5635 S. Pulaskl R d . , Chicago. IL
Tel. 5 6 5 - 2 9 6 0 (veikia 24 v a i )
dėl jaudinančių momentų prie ir Superior, 2 blokai į vakarus olimpiadą.
Valandos pagal susitarimą
Čia
jis
plaukė
4x100
laisvu
vienų ir kitų vartų. Kai pus- nuo Western, Chicagoje. Pra
stiliumi estafetėje ir kvalifikalaikiui
beveik
įpusėjus džia 1 vai. po pietų.
DR. IRENA KURAS
vosi baigmei. Tačiau baigminia
rungtynių teisėjas, kuris šį
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
me plaukime treneris nežinia
J. J.
kartą buvo neblogas, palyginus
SPECIALISTĖ
kodėl
jį
pakeitė
kitu.
Komanda
MEDICAL
BUILDING
su a n k s č i a u m a t y t a i s , dėl
laimėjo
sidabro
medalį,
tačiau
3
2
0
0
W.
81
st Street
menkutės pražangos pastatė TRADICINĖ VAKARIENĖ
Kabineto tel. RE 7-1168:
Raimundui
jo
neteko.
Tik
kamuolį prie „Liths" vartų ant
Rezld. 385-4811
„Lituanicos" futbolo klubo neperseniausiai paaiškėjo, kad
11 metrų baudos taško, jautres
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė
nieji žiūrovai griebėsi už galvų tradicinė vakarienė su šokiais, medalis jam (ir dar keliems
DR. S. LAL
ir beveik choru šūktelėjo: — J a u minint veiklos 38 metų sukaktį,
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
ruošiama lapkričio 26 dieną,
baigta! Einam namo!
2 4 5 4 W. 71st Street
6:30 vai. vak. Tautiniuose na čiami užsitikrinti vietas, iš
434-2123
Instinktyviu judesiu varti muose.
anksto kreipiantis į „Liths" klu
Pirm 2-7 Antr ir
ninkas L. Jonikas baudinio šūvį
ketv 9-12 Penkt 2-7
Šokiams gros orkestras „Gin bą, 2614 West 69 Str., arba tele
atmušė, nukreipdamas jį į taras". Visi prijaučiantieji kvfe- fonu 476-9100.

3 mėn.
$25 00
$25.00
$25.00

Kab. t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.

r

Kab. t e l . 471-3300; rez. 442-8297

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.,
Chicago, III. 60652
Pirm., antr.. ketv ir penkt,
pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6 1 3 2 S. Kedzie
C h i c a g o , IL 60629
T e l . 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D
SURENDER KUMAR, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų 584-5527

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, U
1 mylia ( 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. 737-5149
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec.
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 West 71 st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
V a i : ptrm., antr ketv ir penkt
3 iki 7 v v Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vdaus ir plaučių ligos
2636 W . 71 st. St., Chicago, III.
Tel.: 436-0100
11800 Souttmest Hlghway
Palos Heights, III. 60463
(312)361-0220
(312)361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai ; antr 1-4 v. p p ir ketv 2-5 v p p
šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545
E D M U N D A S V I Ž I N A S , M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

Kaip krikščioniui suprastina

DARBO PRASMĖ
Gerokai įsibėgėjus gausiems dirbantysis žmogus laikomas torudenio darbams ir projektams, je pačioje svarboje kaip ma
ne vienas mūsų gal jau pagalvo- terialinės gamybos priemonės,
jom, kaip gi įkliuvome į tokią kur žmogus vertinamas tik kaip
„pasiutusią" darbymetę, juk įrankis, o ne viso gamybos protaip neseniai dar džiaugėmės ceso tikslas ir veikėjas",
vasaros poilsingesniu greičiu.
Kur tik materializmas pažeiTačiau daugelis toje kūrybin- džia žmogaus orumą, Bažnyčios
goję įtampoje kaip tik ir jaučia- paskirtis yra jį iškelti. Tad
me pasitenkinimą.
enciklikoje yra pabrėžiami keli
Pernai daug triukšmo sukėlė principai. Pirmasis yra darbiJAV vyskupų laiškas apie eko- ninko didesnė svarba už kapinomiją, o paskui ir enciklika talo. Galutinėje išvadoje, gi darišėjusi apie socialinus rūpesčius, bininkas yra tikroji gamybos
Abejose buvo užsimenama tei- priežastis, tikrasis gamintojas,
singa darbo rolė žmogaus gyve- Kapitalas, kurį patį darbinime, bet jų dėmesio centre ninkas sukuria, yra tiktai gamibuvo kiti rūpesčiai. Tačiau nimo įrankis. Šiuo principu,
mums, gyvenantiems kultūroje, norima pabrėžti ne darbininko
kur darbas ir ypač jo vaisiai yra ir kapitalo priešiškumą, o jų
taip aukštai iškeliami, gali būti artimą sąryšį. Dirbdami mes
naudinga persvarstyti, kaipgi netiktai patys kuriame, bet ir
suprantame darbą.
naudojamės kitų jau sukurtu
Ar grynai kaip materialinių kapitalu. Taigi nei kapitalas,
bei kitų gėrybių įsigijimo prie- nei darbo jėga vieni be kitų apsimonę? Ar kaip vengtiną dalyką, eiti negali. Tačiau vien tos
kuris trukdo „tikram" mūsų sampratos neužtenka. Ją pačią
gyvenimui? Ar kaip prakeiki- reikia naujai suprasti. Nors
mą, kurį Adomas užtraukė Bažnyčia jau nuo seno moko, jog
žmonijai, kai buvo ištremtas iš privatų turtą yra gera kiekRojaus? Ar kaip asmeniui iden- vienam asmeniui turėti, ši teisė
titetą suteikiantį dalyką — ar yra subordinuota bendro naudoprastas, ar garbingas darbas? jimosi teisei, t.y. žemės turtai
Ar kaip asmeninį pasitenki- yra duoti visiems naudotis. Turnimą duodantį dalyką, kaip tas turi tarnauti dirbantiesiems,
kiekvieno žmogaus teisę ir o ne jiems priešintis ar juos
privilegiją? Įvairių žmonių pavergti.
gyvenimuose darbas vaidina
Iš to išplaukia pareiga rimtai
skirtingas roles.
ieškoti būdų, kad darbininkai
Vieniems darbas tolygu ver- galėtų bendrai dalintis gamybos
gystei, kitiems — pagrindinė priemonėmis, kaip ir darbo oržmogaus teisė, laisvės apraiška, ganizavimu („management")
Vieniems darbdaviai yra priešai bei pelnu. Jei kam atrodytų,
— pavergėjai; kitiems — glo- kad tuo popiežius skatina valsbėjai, šeimos palaikytojai. Kas tybinį socializmą, jis tą kate
gi iš tikrųjų yra darbas, kad goriškai paneigia. Valstybės
apie jį galima visai pagrįstai pąsiglemžimas gamybos prietaip prieštaringai kalbėti?
monių jokiu būdu nėra darbi1981 m. pop. Jonas Paulius II, ninku dalinimasis gamybos
trečiaisiais savo popiežiavimo priemonėmis,
metais, parašė encikliką grynai
Enciklikoje iškeliamas kiekapie darbą, pavadintą Labo- vieno žmogaus pašaukimas
r e m e x e r c e n s . Joje, minė- kūrybingai, protingai veikti,
damas visas čia suminėtas dar- kad tuo įgyvendintų savo
bo y p a t y b e s , j i s išsamiai įgimtą potencialą. Teisingumas
gvildena darbo paskirtį Dievo reikalauja kiekvieną darbą taip
plane žmogui, tuo padėdamas suorganizuoti, kad kiekvienoje
šiuolaikinį pagrindą, norint jo formoje žmogus jaustų, žinop a m a t u o t a i k e l t i bendrą tų, jog šiame darbe, net ir kai
žmonijos gerovę.
priemonės yra bendra nuosavyEnciklikos pagrindinę mintį bė, žmogus iš tikrųjų dirba sau.
remia Šventraščio Pradžios
Gi moderniame pasaulyje darknygoje Dievo duotas įsakymas bo realybė visai kitokia. Socialipirmiesiems žmonėms pripildy- nės darbo struktūros yra tokios,
ti žeme ir ją apvaldyti. Reiškia, kad visą darbą kontroliuoja arDievas žmogui įsakė įvairiomis ba valstybė arba didžiulės tarpsavo darbo formomis tęsti savo tautinės korporacijos, o darbipaties pradėtą tvėrimo darbą, ninkai palenkiami griežtai
Savo kūryba gamtoje ir kul- pelno diktatūrai. Daugiausiai
tūroje rodome, išgyvename savo nukenčia darbininkai neturpanašumą Tvėrėjui. Suteikęs tinguose kraštuose, o plyšys
tokį darbo supratimą, Jonas tarp turtingųjų kraštų ir nePaulius peržvelgia darbo realią turtingųjų ne mažėja, o auga.
rolę šiandieniniame pasaulyje. Teisingumui
prieštarauja
Ir čia, skaitydamas „laiko ženk- didėjanti bedarbė ir vis sunkėlus", jis iškelia dvi darbo „me- jančios sąlygos šeimai užsidirbdalio" puses: tai objektyvioji ti pakankamą algą visos šeimos
darbo samprata — visa tai, ką pragyvenimui, kas net ir turžmogus gamina; ir svarbesnioji, tinguose kraštuose verčia vis
subjektyvioji jo samprata — iš daugiau ir daugiau šeimų at
dirbančiojo perspektyvos — dir- sisakyti motinos, pasišventusios
bantysis žmogus.
vaikų auginimui ir auklėjimui,
Technologija gerai tą pailiust- nes ji turi eiti pragyvenimo
ruoja: Technologija yra objekty- uždirbti kartu su tėvu.
vaus darbo išdava, savyje gera,
Kiekvienos šeimos pajėgumas
ir, kaip tokia, ji turinti tarnau- užsidirbti sau pilną prati žmogui. Tačiau kai žmogus gyvenimą yra rodiklis visuop a t s ar kitų p a v e r č i a m a s menėje esančio socialinio teitechnologijos vergu. įpuolama į singumo. Kai abu tėvai yra priklaidingą įrankių pastatymą verčiami uždirbti pragyvenimą,
a u k š i a u žmonių. Si teorija visuomenės struktūra vertina
atrodo, savaime aiški. Tačiau tų gaminius aukščiau negu darbipinklių išvengti yra kur kas ninkus, šeimas, vaikų ugdymą,
sunkiau negu apie jas pakalbėti. Teisingumas taip pat reikalauja
Tai yra dėl to, kad daugumas sudaryti sąlygas kiekvienam,
nejučiomis gyvena esminiu ma- net ir įvairiai paliegusiems, praterializmu. Viena materializmo gyventi iš savo darbo, ne iš išforma galioja komunistiniame maldos. Darbo vertė nėra grynai
pasaulyje, kur marksizmas pačiame darbo dirbime, o žmosupranta žmogų kaip ekonomi- gaus sugebėjime kūrybingai
nių spaudimų produktą. Nors darbe dalyvauti ir tuo užsidirbti
Vakaruose tokiam matenaiiz- sau ir savo šeimai pakankamą
mui priešinamasi, vakariečių pragyvenimą. Ne visi darbai
vaizduotes suvilioja kapitalis- tuos kriterijus atitinka. Užtat ir
tinis materializmas. Jo klaida ne visi prezidentinių kandidatų
enciklikoje taip suformuluo- pažadai darbo ir pašalpos atjama: „Ankstyvoji kapitalizmo žvilgiu lygiai vertintini,
forma gali pasikartoti visur, kur
a.j.z.

žmonių norais, ir niekas negali
Nežiūrint įvykių Pabaltijo
žinoti, kas bus vėliau. Gali ateiti kraštuose, Statkevičiaus nuodiena, kad viskas bus uždraus- mone, laisvinimo pastangas išta. Ką tada? Niekas nežino, eivya turi ne tik tęsti, bet ir stipDideli įvykiai nuo šių metų
susirišti su šiais metais iš Kaip matote, aš tebesu skeptiš- rinti. Mūsų veiklai jis padarė
pavasario prasidėjo okupuotose
gulago grįžusiu ir Tartu mieste kai nusiteikęs.
tokių sugestijų: siekti, kad SoJUOZAS KOJELIS
Pabaltijo valstybėse. Išeivija
gyvenančiu Mart Nikius. Čia iš
Treiman: Ar Jums ir kitiems vietų Sąjunga viešai paskelbtų
jiems nebuvo pasiruošusi, nors
įrašo perduodamos kai kurios laisvės kovotojams svarbu, kad Molotovo-Ribbentropo paktą su
už tai jai gal nereiktų priekaiš nistinė imperija griūva. Pabal pasikalbėjimo vietos. Apie Amerika, Šveicarija, Saudi Ara- slaptaisiais protokolais, įtaigotauti. Visko buvo galima laukti, tijo kraštai dar pavergti. 1986 Nikius šventėje kalbėjo ir pasi bija ir daugelis kitų pasaulio ti Amerikos vyriausybę, kad
tik ne tokio intensyvumo laisvės m. skyrėme žymenį vuskupui kalbėjimą su juo vedė Estijos kraštų atsisako pripažinti Pabaltijo valstybes laikytų
ilgesio prasiveržimo. Tik gal Julijonui Steponavičiui. Jis šiuo garbės konsulas Jaak Treiman. sovietų įvykdytą Pabaltijo vals- „regioniniu k o n f l i k t u " ir
nedovanotina, kad niekais per metu pirmą kartą išleistas į Pokalbis vyko anglų kalba.
tybių aneksiją? Ar tas principas aktyviai šią bylą gintų, tęsti
pusmetį nepadarė įsipareigo- Romą, bet religija laisvės dar
T r e i m a n : Čia kalba Jaak ir šiandien tebėra svarbus, kaip p a s t a n g a s , kad Pabaltijo
jančių nutarimų. Pasitenkina neturi. Prieš mus dar ilgas dar Treiman, Estijos garbės kon
prieš dešimt metų?
valstybių byla būtų iškelta
ma padiskutavimu, paanalizavi- bo, veiklos ir kovos kelias. Lyga sulas Los Angeles. Skambinu iš
Nikius: Esu labai dėkingas. Jungtinėse Tautose, išvystyti
mu, pasigėrėjimu tautos gyvas pradėtą darbą turi tęsti ir dėti Amerikos Baltų Laisvės lygos
Didelis džiaugsmas, kai žinai, akciją už tai, kad Jungtinės
tingumu. Nesvarstoma, ką visas pastangas, kad Amerikos banketo.
kad mus remia įvairių valstybių Amerikos Valstybės ir Sovietų
darys tauta ir kokia rolė teks vyriausybė ir kongresas
Nikius: Kalba Mart Nikius. vyriausubės. Aš tikiu, kad Sąjunga viešai pripažintų 1920
išeivijai, kai Lietuvoje pasibaigs aktyviai spaustų Sovietų
L a u k i u paskambinimo iš Pabaltijo valstybių tautinė ne- m e t ų Lietuvos-Sovietų Rusijos
euforijos laikotarpis. 0 jei ir Sąjungą grąžinti Pabaltijo
Amerikos.
priklausomybė bus atstatyta. s u t a r t į kaip galiojančią.
pasvarstomą, tai nepadaroma valstybėms išplėštą laisvę".
Treiman: Los Angeles latvių Tuo atžvilgiu mes esame
Su dr. A. Statkevičiumi
saistančių išvadų.
Avo Piirisild (estas), Lygos pir namuose susirinkę apie 200 optimistiškai nusiteikę.
šventės dalyvius supažindino
mininkas, bendroje baltų veiklo žmonių. Jų tarpe „Los Angeles
T r e i m a n : Perduodu estų stud. Paulius Viskanta, vertėPažvelgta į priekį
je dirbąs 27 metus, kalbėjo: Times" reporteris (Doug Smith) žurnalistės Gerdrud Aniline javo Tadas Dabšys. Viceprezi„Komunistinė sistema esmiškai ir amerikietis radijo komenta klausimą : Ar manote, jog dento George Bush sveikinimą
Spalio 15 d. Los Angeles dar nesikeičia. Partija, nors torius (William Pearl), JAV LB sumokėjote per aukštą kainą, išrūpino ir perskaitė Lygos
mieste įvyko Baltų Laisvės ly priekyje ir pamaino žmones, tarybos prezidiumo pirmininkė kovodamas dėl Estijos laisvės: vicepirmininkė Angelė Nelsiegos suorganizuota ketvirtoji tebekontroliuoja visą sovietų (Angelė Nelsienė), daugelis Ar nesigailite?
n ė . Pabaltijo valstybių reikalu
baltų laisvės žymenio įteikimo gyvenimą. Lyga stebi įvykius pabaltiečių aktyvistų, jų tarpe
Nikius: Ne, aš nesigailiu. Aš n u s i p e l n i u s i a i darbuotojai
šventė. Šalia džiaugsmo, kad at Pabaltijo kraštuose, džiaugiasi Latvijos garbės konsulas visą savo likusį gyvenimą pa- Amerikoje Mari -Ann Rikken
sirado proga baltų tautoms jais, bet pirmoje vietoje viltis (Aivars Jarumanis). Šio banke aukosiu kovai už Estijos žmonių (estei) žymenį įteikė Lygos
giliai įkvėpti laisvės oro, deda į tuos, kurie daugelį metų to tikslas — įteikti žymenį, teises, už laisvės reikalą, už direktorė Danutė Mažeikienė.
kalbėtojai į ateitį žvelgė su veikė, kad dabartiniai įvykiai žymiam asmeniui, dirbusiam mano tautos širdies laisvę.
Antano Mažeikos pristatytas,
prislopintu optimizmu. 0 tie prasidėtų. Tuo tarpu Lygos Pabaltijo valstybių laisvės
(Nikius asmeniškai pasikal- palankų žodį pabaltiečiams tarė
kalbėtojai ne iš tų, kurie veiklos programa liekna ta pati: reikalu. Pirmą laisvės žymenį
bėjo su dr. Algirdu Statkevičiu spaudos ir radijo žurnalistas adneseniai siekė susigyvenimo su judinti laisvojo pasaulio sąžinę, Baltų Laisvės lyga skyrė LKB
ir Vladu Šakaliu, su kuriais vokatas William Pearl. Jis kristalininiu režimu, bet paliudiję kad reikalautų Sovietų Sąjungą Kronikai, kitais metais —
Lietuvoje kartu dirbo ir kurį tikavo Amerikos vyriausybę už
savo ištikimybę Pabaltijo nutraukti sandėrį su Hitleriu ir vyskupui (Julijonui Stepona
laiką kartu kalėjo. Taip pat dvigubus standartus užsienio
valstybių laisvės siekiams grąžinti Pabaltijo valstybėms vičiui). Pernai davė (latvių)
atsakė į amerikiečių žurnalistų politikoje ir amerikiečių viištvermingu darbu, auka ir laisvę".
„Helsinki 86" grupei, o šiais klausimus).
suomenę dėl nejautrumo pakančia.
metais, vos prieš skambinimą
Niklus (baigdamas pokalbį): vergtų tautų reikalu. Pats Pearl
Jauniausias iš kalbėtojų, Pokalbis su estų kovotoju
telefonu, aš baigiau pranešimą, Ačiū už mielus žodžius ir už n e vien tik žodžiais remia PaAmerikoje išsimokslinęs ir
kad Baltų laisvės lygos žymuo įvertinimą. Aš stengsiuosi būti baltijo valstybių laisvės siekius.
Estijoje
daugelį metų bendroje Pabalduodamas Jums.
to vertas. Bet aš turiu vieną J 0 vedamoje radijo programoje
tiečių veikloje dirbąs Latvijos
Šių metų baltų laisvės žymenį
Nikius: Tai yra man didelis prašymą. P r a š a u nesiųsti ne kartą yra dalyvavęs Antanas
garbės konsulas Aivars Jaru- Baltų Laisvės lyga paskyrė pripažinimas, ir ne tik man žymens į Sovietų Sąjungą. Mažeika.
manis pareiškė šias mintis.
žymiausiam estų laisvės kovoto asmeniškai, bet visiems Estijos Nesiųskite čia. Mūsų valdžia jį
Meninę programą atliko solis„Pabaltijo kraštuose pranyko jui Mart Nikius. Jis pusę savo laisvės kovotojams. Labai, labai paims. Tegu pasilieka Vaka- tas Garen Garibian, neseniai iš
baimė, prasiveržė atviri nuo suaugusio gyvenimo praleido ačiū.
ruose.
Lietuvos atvykusi ir Santa
monių pareiškimai ir žmogaus sovietų lageriuose, antrą pusę —
T r e i m a n : „The New York
_ —
.
Monicoje apsigyvenusi talenteisių reikalavimai. Bet persekiojamas
sovietinėje Times" cituoja jūsų pareiš
Statkeviciaus mintys
., . , • rw_ *• r> •*
džiaugsmo diena dar nėra atėju „laisvėje". Šventės metu tiesiai kimus iš Estų Liaudies Fronto
J
tinga smuikininke Danute Grissi. Iliuzija galvoti, kad komu- iš salės pasisekė telefonu susirinkimo. Jūs buvote (dėl
_
...
.. , ,
.„ kevičienė ir muzikas Aloyzas
vykstančių įvykių) skeptiškas,
Premijų šventėje dalyvavo iš •.
manydamas, kad prieš akis dar Chicagos atvykęs (skautų pa
Pabaltijo kraštuose šiuo metu
labai ilgas kelias, kol pasiek kviestas) dr. Algirdas Statke8 u k u r t a la,svė a t m
a . Kiek
sime demokratijos, kurioje kiek vičius, kuris kaip ir Nikius kelis Tikėtina, kadf per ^tąe rlaiką
liepsichiatrinėse
ligo- į*?. 1 * 8 , s \ n , « ? k a s negali žinoti.
kartus buvo
teistas, ilgą laiką
vienas laisvai galės reikšti savo kalintas
. .
tuviai, latviai ir estai ikvėDS
nuomonę. Ar turite ką nors ninese ir lageriuose ir visą kitą
*«-vcp»
daugiau pasakyti apie Liaudies laiką visaip persekiojamas. Ver- d l d e l } k i e k * l a i s v ė s oro > kuri<> *
Fronto sąjūdį? Ar mes Ameriko tindamas dabartinius įvykius S a i Pakaks tautinei dvasiai išsije turime jį palankiai vertinti ar Lietuvoje, Statkevičius irgi ne- l a i k v t l > J e i reikalai iš esmės
dar per anksti?
sidžiaugė pilnu džiaugsmu, nes nepagerės. Kol neateis tas
Nikius: Neturiu daug ko pri persitvarkymo procese nematąs laikas. Baltų Laisvės lyga
dėti.
Tebesu
skeptiškas pažangos tautų apsisprndimo nemano savo veiklos krypties
Liaudies Fronto atžvilgiu. Buvo
teisėje.
keisti. Lygos pirminink Avo
iškelta daug gerų idėjų, pasa
Dr. Statkevičius padarė Piirisild žodžiais, tęsime
rbą,
kyta nuostabiai puikių kalbų,
pareiškimą raštu, davė kai kol Lietuva, Latvija ir Estija
Dr. Algirdas Statkevičius 'viduryjeI baltų laisvės premiios įteikimo šventėje b e t k a s iŠ visa t o ? A š n e s u p r a n kurių sugestijų pabaltiečių neatgaus pilnų tautinio apsisLos Angeles, Calif. spalio 15 d. su Latvijos garbės konsulu Aivars Jarumanis t u . G y v e n i m e v i s k a s p a l i k ę t a s
veiklai
ir atsakinėjo
į prendimo teisių. Kelią Į ateitt
(kairėje) ir Estijos garb. konsulu Jaak Treimanu.
p a t s . V y r i a u s y b ė n e s i s k a i t o su
rodo
klausimus.
praeityje sudėtos aukos.
N'uotr Laimos Tumaitės

PRAEITIES AUKOS - KELRODIS
Į ATEITĮ

BALTASIS BANGINIS

sios beprotybės, netgi ir tada Ahabas savo sielos
XXXV. Klausyk!
gilumoje vis dar tebekliedėjo. Ahabo pamišimas nebuvo
— Cit! Kabakai, girdėjai tą triukšmą?
praėjęs, bet susitelkęs jo sieloje, palikdamas nepalies
HERMAN MELVTLLE
Tai buvo vidurnakčio sargybos metu, šviečiant
tą jo didelį protą. Ir taip jis ne tik neprarado energi
ROMANAS
pilnačiai,
išsirikiavę į eilę jūreiviai kraustė prėską
jos, bet dabar rodė dar didesnį užsispyrimą ir galią
siekti numatyto tikslo, nei kada anksčiau per visą savo vandenį, dienos vartojimui iš statinės, stovėjusios
Išvertė P. Gaučvs
viduryje laivo, į mažesnę, buvusią užpakalyje. Stovė
gyvenimą parodė besiekdamas protingo objekto.
*
įgeltas iš vidaus ir degdamas išorėje, pavergtas liguis dami viršutinio denio šventenybių apylinkėje, mėgino
48
Ir visų blogiausia buvo tai, kad savo pamišėliškam tos idėjos, atrodė, esąs tinkamiausias vyras sviesti nekalbėti ir nebildėti kojomis. Kibirai ėjo iš rankų į
įkarštyje pabaisą laikė kalta ne tik už visus fizinius persteke žiauriajai pabaisai. Ir jeigu dėl vienos ar kitos rankas gilioje tylioje, kurią kartais pertraukdavo burės
sopulius, bet taip pat ir dorovines kančias. Baltasis priežasties buvo laikomas fiziniai nepajėgiu, vis tiek suplazdėjimas ir laivo šonais nutekančio vandens šna
Banginis visados plaukiojo priešais jo akis kaip tebebuvo vienas kvalifikuočiausių vadų į kovą pa rėjimas.
Archy, kuris stovėjo eilėje ir buvo netoli nuo liuko,
įsikūnijimas visų piktų galių, kurias gilaus jausmo drąsinti kitus savo įsakymais ir riksmais.
Bet šiaip ar taip Ahabas išplaukė į šią kelionę su prašnabždėjo savo draugui, indėnui mišriui, žodžius,
žmonės jaučia jiems grasančias. Visa, kas veda prie
pamišimo ir kankina, visa sukelia daiktų padugnes savo slapta neapykanta, nė kiek nesusilpnėjusia, bet kuriais prasideda šis skyrius.
— Būk geras, Archy. paimk kibirą... Apie kokį
Kiekviena tiesa turinti savyje blogio pradus, visa, kas užsidariusiajame ir su vieninteliu jį pavergusiu tikslu:
erzina nervus ir sudrumsčia smegenis, visa, kas yra sugauti Baltąjį Banginį. Jeigu jo gerieji draugai būtų triukšmą tu kalbi?
— Ir vėl... Po liuko durelėm, ar negirdėjai? Kosė
demoniška gyvenime ir mintyse, bet koks blogis įtarę bent pusę to, kas slėpėsi jame, be abejo,būtų
jimas...
Panašu į kosėjimą...
pamišusiam Ahabui glūdėjo Siautulingajam Dičke. išplėšę laivą iš tokio velniško žmogaus rankų! Jie te
— Velniop su tavo kosuliu! Perduok kibirą!
Neatrodo patikima, kad ši manija įsigalėjo pas Aha- galvojo apie pelningas ekspedicijas, kurių pelnas jiems
— Štai ir vėl, ar negirdėjai? Jis skamba nelyginant
bą tą pačią kojos netekimo akimirką. Puldamas pabaisą būtų išmokėtas skambančiais doleriais, o jis apie drąsų
du ar trys miegotojai kartu apsisuktų ant kito šono.
su peiliu rankoje, jis atsidavė staigiam, aistringam ir ir negailestingą kerštą.
— Karamba, gerai! Nutilk! Tai trys vakarienės
Tokis tai buvo šis žilas bedieviškas senis, persekio
fiziniam pykčiui ir, likęs sužeistas, tejautė tik kūniško
sausainiai,
pradėję šokti tavo viduriuose. Dėmesio,
sudraskymo skausmą. Bet vėliau po šito smūgio, kai damas po visą pasaulį, su keiksmais ant lūpų, Jobo
atsidūrė savo lovoje ir vienas su savo skausmu, laivui brnginį ir vadovaudamas įgulai, daugiausia sudarytai nepaleisk kibiro!
— Sakyk, ką nori, bet aš turiu jautrią ausį.
rūsčią žiemą apiplaukiant niūrų ir šėlstantį Pata- iš mišrių, išsigimėlių, žmogėdrų ir skenduoliu. — taip
—
Taip, ar ne tu esi tasai bernas, kuris už penkias
gonijos iškyšulį, jo sudraskytas kūnas ir jo pažeista pat doriniai susilpninto ir tiesumu bejėgio Starbucko,
nepažeidžiamai linksmo ir abejingo bei nerūpes dešimt mylių nuo Nantucketo jūroje girdėjo senos
siela, abu kraujuodami, pavertė jį pamišėliu.
Jo pamišimas, matyt, turėjo pasireikšti grįžimo tingo Stubbo ir visiškai nereikšmingo Fiasko. kvakerės šaudyklių tratėjimą?
— Juokis, kiek nori. Bet aš tau sakau, kad ten,
kelyje, po kovos, nes pergyveno keletą krizių, ir toks Tokia įgula, panašių vyrų vadovaujama, atrodė esan
apatiniam
sandėlyje slepiasi kažkas, ko dar nesame
buvo šėlimas, kad, nepaisant kojos netekimo, jo pagel- ti parinkta ir sutelkta pragariškos lemties pagelbėti
matę
ant
denio,
ir aš įtariu, kad mūsų senasis Mogolas
Ahabui vykdyti kerštingą maniją.
bininkas turėjo jį surišti ir palikti lovoje kliedėti.
Kai laivas su visomis savo ištiestomis burėmis
Kokių burtų dėka taip savaimingai pritarė senio taip pat šį tą žino. Be to, rytmečio sargybos metu esu
pasiekė ramesnes platumas, atrodė, kad senis paliko pagiežai? Kokiais kerais jų sielos buvo taip apkerėtos, girdėjęs Stubbą sakant Flaskui, kad ten kažkas esą
visus savo pamišimus Horno iškyšulio bangose ir išėjo kad kai kuriom akimirkom rodės, jog Ahabo įtartina.
— Cit! Kibirą!
iš tamsios olos į palaimintą orą ir saulę.
neapykanta esanti jų pačių neapykanta, o Baltasis
Bet netgi ir tada, kai jis turėjo ramią ir šaltą, nors Banginis jų pačių nepakenčiamas priešas? Visam tam
(Bus daugiau)
ir pabalusią kaktą ir vėl pradėjo davinėti įsakymus ir atraizgyti būtų reikalinga pasirausti gelmėse, į kurias
jo pagalbininkai dėkojo Dievui už pašalinimą tos bai aš, Izmaelis, negaliu panerti.

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. lapkričio 4 d.
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So!. Violeta Rakauskaitė Stromienė.

VIOLETOS
RAKAUSKAITĖSŠTROMIENĖS
KONCERTAS
Dainavos jaunimo stovyklos
Globos komitetas Clevelande
savo metiniam koncertui —
pobūviui pakvietė populiariąją
lietuviškos estradinės muzikos
solistę Violetą Rakauskaitę
Štromienę. Solistė, pastoviai
gyvenanti Anglijoje, pirmą
kartą dainuos Clevelande.
Jos turtingame repertuare
klausytojai girdės Vaitke
vičiaus, Telksnio, Gorbulskio,
Tamošiūno bei kitų lietuvių ir
pasaulio kompozitorių kūrinius.
Koncertas įvyks lapkričio 12,
šeštadienį,7 vai. vak. Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje.
Bilietus po 8 ir 6 dol. galima įsi
gyti DMP svetainėje sekmadie
niais, ar rezervuoti, skambinant
Aldonai Zorskienei, tel.
371-0130. Po koncerto vyks vai
šės. Visas pelnas skiriamas Jau
nimo stovyklos išlaikymui ir ge
rinimui. Savo atsilankymu paremsime mūsų jaunimo pastan
gas pratęsti išeivijos tautos
išlikimą ateičiai. Visi maloniai
kviečiami dalyvauti.

Kleb. kun. G. Kijauskas prieš
pamaldas pasveikino merą,
ilgametį nuoširdų lietuvių
draugą, kandidatuojantį į JAV
senatą, ir pranešė apie Vilniaus

katedros grąžinimą Lietuvos
tikintiesiems. Visų giedama
„Lietuva brangi" džiaugsmin
gai pripildė visą šventovę.
Po pamaldų ir kavutės pa
rapijos svetainėje, dalyvaujant
merui ir jo žmonai, surengtas
t r u m p a s susirinkimas mero
kandidatūrai į senatorius pa
remti. Invokaciją sukalbėjo kun.
G. Kijauskas. Vladas Plečkaitis,
Čiurlionio ansamblio pirmin ; ~kas ir Lietuvių respublikonų
ubo pirm., savo žodyje išrys
iu-, i o abiejų kandidatų politinės
teosofijos skirtumus.
Juozas Stempužis, „Tėvynės
garsų" vedėjas, buvęs ilgametis
tarnybos ir tautinių grupių
judėjime bendradarbis su meru,
perėmęs vadovavimą susirin
kimui, jautriame, emocingame
žodyje pranešė apie paskutinius
įvykius Lietuvoje iš ką tik gau
tų radijo pranešimų iš Vilniaus,
apie Vilniaus katedros grąži
nimą, kardinolo Sladkevičiaus
pamaldas prie katedros ir ben
drai apie Lietuvos persitvarky
mo sąjūdį, kuris, kalbėtojo žo
d ž i a i s , y r a didelių aukų,
tikėjimo ir gudrios politikos
rezultatas. „Ir mes prisidėjome
prie tos kovos, neleisdami Lie
tuvos laisvės idėjai būti užmirš
tai ir nuslopintai; žygiavome į
Washingtoną, nedavėme ramy
bės politikos vairuotojams.
Amerikos laisvės idėja turi
apimti visų tautų laisvės aspi
racijas"
Pradėjus kalbėti merui, visi
susirinkusieji jį pasveikino atsi
stojimu ir plojimais. Džiaugda
masis geromis žiniomis iš Lie
tuvos jis prašė melstis, kad to
kios krypties progresas plėstųsi
ir tęstųsi nepertraukiamai.
„Jaučiuosi pas jus, kaip savo
šeimoje, nes paprastai sekma
dieniai yra pašvęsti tik mano
šeimai". Jis, jei būsiąs išrinktas
į senatą, norįs savo idėjas
perkelti į Washingtoną ir iš ten
plačiai skleisti, tikėdamasis
palikti pasaulį geresnį, negu

Balsuokite už

RIMANTĄ J. MACNORIŲ
Lietuvis Advokatas
Kandidatuoja į Teisėjus
Judge Of The Circuit Court

mūsų priklauso", bet ir toliau
neužleisiąs muzikinio kūrybos
darbo, kurį jau yra seniai pra
dėjęs. Gal vieną dieną jo
kompozicijos išvys ir platesnį
pasaulį. Dabar daug laiko
skiriąs elektroninei muzikai.
Laikas nuo laiko vargonaująs
Dievo Motinos bažnyčioje.
Ilgiausių metų, Donatui!
V. Rociūnas

Spauskite;

R. JOHN MACNORUS NR 129

MŪSŲ KAIMYNINĖ
MEKSIKA

Pats sukaktuvininkas tikrai
nežinojęs, kad tokį „sąmokslą"
rengė jo šeima; dėkojo visiems
dalyviams. .Ateitis ne nuo

PASSBOOK
SAVINGS...
* t tat wty * sav){tgtilarfy!
l

5'A

PARDUODA SEARS
BOKŠTĄ
Sears bendrovė nusprendė
parduoti savo dangoraižį,
vadinamą Sears Tovver, esantį
netoli operos rūmų. Jo pasta
tymas kainavo daugiau kaip
150 mil. dolerių. Turi 110 aukš
tų ir yra aukščiausi rūmai
pasaulyje — 1,350 pėdų aukščio.
Iš viršūnės galima matyti didin
gą Chicagos miesto vaizdą.

see ut for
flOtJft financing.
AT 0UR 10W RATB
VVITM R E P A V M f l N / T
T O f l t VOU*» I N C O M f

CoaymnM
Q u• rte r!y

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO, ILL 6060S
Patar Kazanauskas, Pras.
NOUMi M M . T M « . r r l . » » 4

Tai.: 847-7747
Ttiut. V t

tat.

»-l

SERVING CHICAGOLAND S1NCE 19#S

MERAS VOINOVICH
LIETUVIŲ TARPE

FRANK SAVICKĄ! PUNCH Nr.89!

Spalio 23-sios sekmadienio
pamaldų metu Dievo Motinos
šventovė buvo perpildyta. Tą sa
vaitgalį Clevelande vyko Lie
tuvos vyčių suvažiavimas ir jo
dalyviai su vėliavomis pripildė
nemažą šventovės dalį.
Tą sekmadienį pamaldose
dalyvavo ir Clevelando meras
George Voinovich su žmona.

Neleiskim svetimtaučiui užimti mūsų vienintelę
lietuvišką senato vietą!
Būtų gėda neišrinkti lietuvio senatoriaus!
Balsuokim už GEORGE B U S H

PUNCH 3 1 !

Ir už senatorių FRANK SAVICKĄ PUNCH 8 9 !
(Paid by Edvvard J

Schumann)

636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arba/tome būti
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas pamokamai.

A

Mutual Federal
Savings and Loan

Nežiūrint ar respublikonas, ar demokratas
BALSUOKIM UŽ LIETUV]

GREIT
RE/MAX
REALTORS ' PARDUODA

Mexico City šiuo metu jau di
džiausias pasaulio miestas su 18
milijonų
gyventojų.
Iki
šimtmečio ir tūkstantmečio galo Griuy,
KMIECIK REALTORS
gyvens gal netoli 30 milijonų.
21 7 9 2 2 S. PULASKI RD
Ar ten galima bus gyventi, tai
jau kitas klausimas, kai veikia
DANUTE SCERBAITĖ MAYER
60,000 fabrikų, ir jie dūmus lei
džia į orą. Ar ten saugu? Poli
284-1900
cija priskaičiuoja 5000 nuJei norite parduoti ar pirkti savo nuo
sikaltėių gaujų, daugiausia iš
savybę per Amerikos populiariausią
vaikų ir paauglių. Šeštadieniais agentūrą, prašome skambinti Danutei
paprastai užregistruojama iki Ščarbartel Mayer dėl sąžiningo patar
, 21 žmogžudystės. Kiek gyvena, navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo
iš ko gyvena miesto pakraščiuo
se palapinių gyventojai, niekas
nežino ir neįmanoma suskai
MISCELLANEOUS
čiuoti. Tokia yra tiesa apie
Meksiką, kuri po II pasaulinio
karo turėjo 24 milijonus
gyventojų, o šiandien, tik pra
ėjus 40 su viršum metų, jau 83
milijonai.
Tel. 376-1882 ar 376-5996
Pagal „Utne Reader"

(Sponsored by Rimas Gnškelis)

EDVARDAS ŠUMANAS, Lyons Tovvnship
Assessor, (Rep.). vienas iš dviejų lietuvių Illinois
valstijoje išrinktų valdininkų, palaiko (dem.) sena
torių FRANK SAVICKĄ kaip 15 distrikto Illinois
valstijos senatorių.

REAL ESTATE

361-5950

I

Kuklus, ramaus ir patenkinto
veido muzikas Donatas Nasvytis rugsėjo 24 d. pasiekė
subrendusio pensininko — 65
metų amžių. Jo žmona Rimgailė
(Jonaitytė) ir dukros Audra ir
Rūta suruošė jam staigmeną —
sukvietė jo bičiulius ir gimines
atšvęsti šią sukaktį Dievo Mo
tinos parapijos svetainėje. Arti
50 asmenų buvo šios malonios
progos liudininkai.
Daug nesireklamuojąs Dona
tas yra baigęs VVestern Reserve
universitete muziką; daugiau
negu dvidešimt metų dėstė
muziką Conneaut, Pa., miesto
mokykloje ir vadovavo mokyklų
orkestrui. Mokykloje buvo aukš
tai vertinamas ir gerbiamas
kaip mokytojas ir pedagogas. Ir
į šį pobūvį atvyko mokyklų
superintendentas ir dvi muzikos
mokytojos amerikietės, kurios
solo ir duetu lietuviškai pa
dainavo „Na, tai kas", „Kur
bakūžė samanota" ir „Plaukia
sau laivelis". Rašytoja Aurelija
Balašaitienė vadovavo šiam po
būviui ir paskaitė eiliuotų
linkėjimų sukaktuvininkui.
Giminių vardu žodį tarė Jonas
Nasvytis. Gražių prisiminimų
apie Donatą pabėrė mokyklų
superintendentas. Buvo įteikta
dovanų ir visų pasirašytas
adresas.

CLASSIFIED GUIDE

RIMAS L. S T A N K U S

MUZIKAS
DONATAS NASVYTIS

tai

IŠVYKO LIETUVON
Dr. Antanas Butkus, buv.
JAV LB krašto valdybos pirm.,
per 20 metų dirbęs ir vadovavęs
Clevelando klinikų lipidų tyri
nėjimams, dabar vienas iš
„Naujosios Vilties" redaktorių,
spalio 17 d. išskrido į Lietuvą,
kur Kauno ir Vilniaus universi
tetuose skaitys paskaitas iš eksperimentalinės ir klinikinės me
dicinos srities. Lietuvoje bus du
mėnesius.

dabar. Saugumas, ekonomija ir
švietimas turįs būti problemų
prioriteto viršūnėje. Jei supra
sime dvasinių vertybių galią, su
Dievo pagalba, galėsime ir
lapkričio 8 rinkimus laimėti.
Kalbėjo ir slovėnų radijo vedėjas
Tony Petkovsek. Sol. Juliui Ka
zėnui vadovaujant, visi dalyviai
merui sugiedojo „Ilgiausių
metų".

Noriu priminti, kad rinkimai mūsų ra
jone įvyks antradienį, lapkričio 8 d. La
bai svarbu, kad visi lietuviai atsimintų ir
žinotų, jog

SEN. FRANK SAVICKAS
15-tame distrikte vėl kandidatuoja į senatą.
Visi žinome, kad FRANK SAVICKAS
supranta mūsų reikalus ir išpildo mūsų
prašymus. Todėl labai svarbu, kad lietuvių
balsas ir toliau būtų girdimas Illinois sos
tinėje Springfielde!
Visi lietuviai balsuokite už

SEN. FRANK SAVICKĄ
PUNCH Nr. 8 9
(Sponsored by Aldona Reimontaitė-Obečiūnas)

VILIMAS
MOVI NG

10%—20%—30°/o pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
Das mus.
FRANK Z A P O U S
3208V2 W e s t 9 5 t h S t r e t
Tel. -

GA 4-8654

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

REAL ESTATE

0 MIS KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS
BELl-BACE REALTORS
INCOUE TAX - INSURANCE
6529 S KED2IE
77»-2233

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

6600 S. Pulaski
767-0600

OLSICK * CO., REALTORS
1180 State Straat
Lamom, Illinois 60439
(312) 257-7100
Dėmesio visi nagingi žmonės! štai
namas — staliaus svajonė! Puiki vieta
mieste. Tikras lėlių namelis! $44,900
„ R a n c h " namas Lemonte; V2 akro
sklypas; 3 mieg. kamb.; ištisas
įrengtas rūsys. Atvira veranda, kiemas
kaip parkas. Šeimos kamb. ir valgoma
sis turį įmontuotas spinteles ir kietmedžio grindis po kilimais. 91/2°/o FHA
„mortgage".
Turite
pamatyti!
$127,900.

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

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
KŪČIOS. Prasmė-simboliai-maldos. Stasys Yla.
22 psl. 1975
DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456
psl. 1988
EL0IZA IR ABELARDAS. Drama. Kostas
Ostrauskas. 123 psl. 1988
LITHUANIAN CHRISTMAS TREE ORNAMENTS.
11 psl
EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIONYBĖ. Antanas
Paškus. 172 psl. 1988
KOL ESU ČIA. Pasakojimai. Jurgis Jankus. 376
psl. 1979
SUBATOS VAKARĖLĮ. Lietuvių liaudies dainos su
gaidomis. 118 psl. 1982
RYTŲ LIETUVA. Istorinių bei etnografinių studijų
rinkinys. Algirdas M. Budreckis. 628 psl.
1980
KALĖDOS. Plokštelė. Kalėdų giesmės. Montrealio lietuvių choras. 1982
ŠIOKIADIENIŲ MIŠIOS. Adventas — Kalėdų
laikotarpis. Išl. Amer. liet. Romos kat. kun.
vienybė. 144 psl. 1980
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Romanas. J. Vizbaras. 245
psl. 1986
RUDENYS IR PAVASARIAI. Romanas. I tom. 350
psl. II tom. 346 psl. III tom. 389 psl. Alb. Ba
ranauskas. Visi 3 tomai

$0.50
$20.00
$8.00
2.00
$6.00
$8.00
$6.00

$10.00

$10.00
$10.00

$10.00

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti,
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

Antano Gailiušio
SAVANORIO DUKTĖ,
keturių dalių romane.
čia pro skaitytojo akis pravedama įvairių kartų lietuvių
gyvenimas ne tik JAV, bet Kanadoje, Australijoje ir Venecueloje vienos nepriklausomoje Lietuvoje išaugusios moters
išgyvenimų plotmėje. Seni meilės konfliktai ir išgyvenimai
naujus veikėjus randa jaunojoje išeivių kartoje.
įdomiai iliustruota knyga kainuoja 9 dol. Su persiuntimu
— 10.50 dol. Illinois gyventojai moka 11.30 dol.
Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd S t , Chlcago,
IL 60629. Ši knyga gaunama ir pas knygų platintojus.

.;

Marija ir Liudvikas Čepuliai, Rockford, 111., ilgamečiai „Draugo" skaityto
jai. Čepulis pasidarė prenumeratorium prieš 78 metus.

MŪSŲ K O L O N I J O S
Rockford, BĮ.

č e p u l i s d a W jau įpusėjęs
98-tus amžiaus metus. Jis di
džiuojasi tuo, kad ir jo žmona
Marija „Draugą" skaito jau.virš

70 metų ir, girdi, ,',tarpe
mudviejų mes
„Draugą"
skaitome jau daugiau negu
pusantro šimto metų".
Marija Čepulienė kilusi iš
senesnės lietuvių ateivių šeimos
— ji gimė Spring Valley mies
tely, Illinois, 1903 metais. Ji at
simena „Draugą" nuo pačios
kūdikystės, nes jos tėvai irgi
buvo laikraščio pirmieji prenu
meratoriai. Aš „Draugą" pra
dėjau skaityti pirmiau, negu
angliškus laikraščius. Mano
tėvams patiko, kad dukrelė lie
tuviškai
skaitė",
sako
Čepulienė (prieš vedybas ji
vadinosi Pietariūtė — jos tėvas
buvo „Algimanto" autoriaus dr.
Vinco Pietario giminaitis).
Čepuliai tebegyvena tuose pa
čiuose namuose jau nuo 1925
metų. Girdi, „Draugo" admi
nistracijai nereikėjo vargintis
su adreso pakeitimu.
K.

150 METŲ „DRAUGO"
SKAITYMUI
„Draugui" netrukus sueis 80
• metų amžiaus. Nesuskaitomi
tūkstančiai lietuvių skaitė jį per
tuos dešimtmečius. Beveik visi
pirmųjų metų skaitytojai jau
y r a išmirę.
Bet Rockforde tebegyvena lie
tuvis, kuris atsimena „Draugą"
nuo pačio pirmojo numerio — ir
iki šiol nėra praleidęs nė vieno.
Liudvikas Čepulis, nuo Aly
taus kilęs dzūkas, su „Draugu"
susipažino vos atvykęs Ameri
kon 1910 metais. Pasitaikė, kad
„ D r a u g a s " pradėjo
savo
gyvenimą Pennsylvania vals
t i j o j , Čepulis irgi pradėjo savo
gyvenimą šiame krašte Pennsylvanijoj.
„Draugas" ir aš buvome kai
mynai", prisimena Čepulis. Lie
tuviai džiaugėsi turį laikraštį,
bet troškome, kad jis išeitų
dažniau negu tik kartą savai
tėje. Kada tik siunčiau savo
' p r e n u m e r a t o s mokestį, aš vis
r a g i n a u leidėjus p a d a r y t i
„Draugą" dienraščiu.
'
„Taip likimas susidėjo, kad
atsirado proga abiems mudviems — „Draugui" ir man —
persikelti į Illinois valstiją. Ir
koks buvo m u m s visiems
džiaugsmas, kai 1916 metais
„Draugas" pavirto dienraščiu".
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A.tA.
Prof. PAULIUI GALAUNEI

Mielai klubo valdybos narei IEVAI PAULAUSKIE
NEI, jos

Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame liūdinčią dukrą
DALIĄ AUGŪNIENE bei visą jos šeimą. Tegu jo
nuveikti gražūs darbai ramina juos.

Lietuvoje mirus, reiškia nuoširdžią užuojautą
Elena
Lucija
Halina

Damijonaitienė
Petrikonienė
Žitkienė

Anglijos lietuvių klubas

mirus, jo žmoną ELENĄ, sūnų ALGIRDĄ ir dukrą
ŽIVILE nuoširdžiai užjaučiame.

mirus, velionio seserį, buvusią Vilniaus Operos solis
te ir m ū s ų . choro solistę JUZĘ KRIŠTOLAITYTE-DAUGĖLIENE, jos vyrą JONĄ, seseris, bro
lius ir artimuosius skausmo valandoje užjaučiame ir
reiškiame užuojautą.

Antanina, Laima ir Viktoras

Trinkauskai

A.tA.
JONUI PALILIŪNUI

Daytona Beach „Sietynas"

mirus, žmonai ELENUTEI, dukteriai ŽIVILEI su
šeima, sūnui ALGIRDUI su šeima ir giminėms reiš
kiame mūsų nuoširdžią užuojautą ir liūdime kartu.

mirus, jo sūnų dr. PRANĄ BUDININKĄ ir kitus
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame
Leščinskai

Chicagoje

A.tA.
JONUI PALILIŪNUI

A.tA.
JONUI KRIŠTOLAIČIUI

A.tA.
JUOZUI BUDININKUI

Valerija ir Vaclovas

BROLIUI

Buvusiam LB-ės East Chicago apylinkės pirmi
ninkui

Albina ir Pranas

Kašiubai

A.tA.
PETRUI INDREIKAI

PADĖKA
A. t A.
ALEKSANDRA
GRUZDIENĖ

mirus, dukterims DANUTEI, BIRUTEI ir ALDONAI
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą.
LB-ės East Chicago apylinkės

GAIDAS-DAIMJD
EUDEIKIS

valdyba

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE

(MICKEVIČIŪTĖ)

Brangiam Tėveliui

A.tA.
prof. PAULIUI GALAUNEI

4330-34 S. California Avenue
Telefonai - 523-0440 ir 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

Lietuvoje mirus, dukterį DALIĄ AUGŪNIENE ir jos
šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
B. Kripkauskienė
Petras ir Laima Žemaičiai
S. Pr ag ulba

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS

CHICAGOS ŽINIOS
IEVAI PAULAUSKIENEI jos
MARATONO BĖGIMAS
Chicagoje spalio 30 d. buvo
Maratono bėgimo lenktynės,
kuriose dalyvavo 9,000 bėgikų
i š įvairių šalių. Laimėjo
meksikietis Alejandro Cruz, 20
m., nubėgęs 26 mylias 285 jar
dus per 2 vai. 8 minutes ir 57
sekundes. Jis gavo 50,000 dol.
Iš moterų pirmoji tą nuotolį at
bėgo amerikietė Lisa Weidenbach per 2 vai. 29 min. 47
sekundes. Tarp pirmaujančių
buvo ir Sovietų bėgikas Jakov
Tolstikov ir Kenijos bėgikas
Richard Kaitang.
DOVANA MOKYTOJAMS
Bus duodamos premijos moky
tojams. The Foundation for Excellence in Teaching priima
kandidatų pasiūlymus premijai,
kuri vadinama aukso obuolys.
Premija bus duodama 1989 m.
šeštos, septintos ir aštuntos kla
sės mokytojams. Kandidatai
gali būti iš Cook, Du Page ir
Lake apskričių. Premija apima
apmokamas semestro atostogas
ir stipendiją 2500 dol. pagilinti
mokslą Northwestern universi
tete.
CHICAGOS AUGIMAS
Chicagoje ir artimose apylin
kėse gyventojų augimas užima
penktą vietą JAV miestų metro
polijų tarpe. Pirmą vietą užima
San Diego, Atlanta — trečią.
Mažiausiai auga Houston, Denver, Dalias, kur jaučiamas ener
gijos trūkumas.

Mano mylima žmona, nelauktai pašaukta į amžiną, žemiš
ku rūpesčių neturintį gyvenimą, mirė š.m. spalio mėn. 1 d.
ir, po iškilmingų šv. Mišių Šv. Vardo (Holy Name) bažnyčioje,
palaidotą Memorial Park kapinėse.
Velionė gimė Lietuvoje 1915 m. liepos 26 d. Amerikoje
gyveno nuo 1959 metų.
Su didžiu skausmu išgyventas jos netekimas nuolat bus
mano mintyse, darbuose ir maldose.
Nuoširdžiai dėkoju kun. Viktorui Dabušiui už maldas
laidotuvių namuose už iškilmingas šv. Mišias Šv. Vardo
bažnyčioje, gražų pamokslą ir maldas kapinėse. Gili padėka
kun. V. Zakarui už lankymą namuose ir ligoninėj. Širdingą
padėką reiškiu dr. Kaziui Bobeliui už visus rūpesčius jos sun
kioje ligoje. Ačiū kolegai Juozui Žvyniui už atsisveikinimo
vakaro pravedimą koplyčioje. Dėkoju už jautrius atsisveiki
nimo žodžius organizacijų atstovams: Albinui Karniui, Flori
dos Lietuvių klubo vardu. Algiui Dūdai LB St. Petersburgo
apyl. vardu, Alfui Šukiui ALTo skyr. ir ALIAS skyr. vardu,
Antanui Kašubai ALTS-gos skyr. vardu. Viktorijai Kleivienei BALFO skyr. vardu, Ritai Moore (Durickaitei) Lietuvos
Dukterų vardu.
Dėkoju karsto nešėjams: Teodorui Blinstrubui, Antanui
Diškėnui, Antanui Kašubai, Juozui Žvyniui. Alfui Šukiui ir
Stasiui Vaškiui.
Dėkoju Birutei Januškienei už jautrų giedojimą bažnyčioje
ir muz. Mateikai už muzikinę palydą.
Ačiū visiems prisiuntusiems a.a. Aleksandros taip
pamėgtas gėles, už aukas Tautos Fondui. Lietuvių Fondui už
šv. Mišių aukas, kurių labai daug prisiųsta iš tolimų vietovių,
ypač iš Philadelphijos apylinkių. Ačiū už pareikštas užuojau
tas žodžiu, spaudoje ir laiškais. Ypač dėkoju Aleksandros jau
nystės dienų draugei Genovaitei Valunienei už lankymą,
rūpesčius ir paguodą sunkiose valandose. Dėkoju mūsų
draugams Lėlytei ir Juozui Žvyniams už rūpesčius mano
sunkiose valandose. Taip pat ačiū mielam kolegai Antanui
Diškėnui už talką ir paguodą. Nuoširdžią padėką reiškiu Alek
sandros draugei Romai Ramūnienei ir krikšto dukrai Rūtai
Ramūnaitei, atvykusioms iš tolimos kelionės ir suteikusioms
man globa ir paguodą.
Dėkoju laidotuvių direktoriui Robert Tompson už rūpes
tingą patarnavimą.
Visiems nuoširdžiai dėkoju už taip gausų atsilankymą
paskutiniame atsisveikinime su velione koplyčioje, bažnyčioje
ir palydėjusiems mano mielą Aleksandrą i amžiną poilsio
vietą.
Gilaus liūdesio prislėgtas vyras Vincentas.

2533 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero
Telefonas — 863-2108

BROLIUI
Lietuvoje mirus, ją ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Bronė ir Bronius Cerniai
Jonas ir Teresė Jokubkai
Vladas ir Elena Paliulioniai
Bronius ir Aksenija Kūrai
Jonas ir Jadvyga
Aukščiūnai
Albertas Matulis
Kazys Rožanskas

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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 . - T e l . 974-4410
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0

DELICATESSEN RESTAURANT
Šviežiai pagaminti lietuviški skanėstai! Pigiau
sios kainos Čikagoje;
Dideli koldūnai
$ 1 85 tz.
Cepelinai
95
Balandėliai
-95
Košeliena
2.25 sv.
Sriubos
1.95 qt.
Didelis Napoleonas $25.00
Pensininkams kasdieną 15% nuolaida

BUTKUS -- PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003
Donald M.. J r .

Sally

restorane.
Darbo valandos;
antr. - penkt. - 6:30 vai. ryto - 8:00 v.v.
šeštadieniais - 6:30 vai. ryto - 7:00 v.v.
Restoranas; 11:00 vai. ryto - 7:00 v.v.
Adresas: 2617 West 7lst Street
Chicago, III. 60629
Tel.: (312) 4 7 6 7 6 7 5

VANCE
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
T e l . 652-5245

*

_

reikėtų daugiau dėmesio kreipti
jėzuitams ir kitoms lietu
viškoms vienuolijoms, kurios
mūsų gyvenimą gražesniu ir
prasmingesniu padaro.
J . Ž.
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x Kun. A. Saulaitį, S.J.,
vysk. P. Baltakis paskyrė JAV
LB krašto valdybos Religinių
reikalų tarybos pirmininku.
Religinių reikalų tarybos pirmi
ninką, kaip ir kitus krašto
valdybos narius, dar turi patvir
tinti JAV LB taryba.
x Korp! Giedros susirin
kimas bus lapkričio 20 d. Peda
goginio instituto patalpose Jau
nimo centre. Pradžia 11:30 vai.
Įspūdžiais pasidalins Irena
Skuodienė.
x J A V LB t a r y b o s prezi
diumo p i r m i n i n k ė Angelė
Nelsienė iš Los Angeles, CA, šį
šeštadienį, lapkričio 5 dieną at
vyksta į Chicagą ir dalyvaus
krašto valdybos posėdžiuose.
x J A V LB krašto valdybos
pareigų
perdavimo
ir
perėmimo posėdis bus šį šešta
dienį, lapkričio 5 d.. Socialinių
reikalų tarybos patalpose.
Posėdyje daiyvaus senoji ir
naujoji JAV LB krašto
valdybos.
x Naujosios Anglijos Baltų
draugija, minėdama 30 metų
sukaktį, lapkričio 6 d. Bostone
rengia koncertą, kuriame
smuikininkė Linda Veleckytė ir
pianistas dr. Saulius Cibas
atliks K. V. Banaičio sonatą
smuikui ir fortepijonui. Ši
sonata bus atlikta ir lapkričio
20 d. 3 vai. p.p. Margučio
rengiamame koncerte Jaunimo
centre.
x Chicagos Našlių, našliukių ir pavienių draugijos klu
bo susirinkimas bus penkta
dienį, lapkričio 11 d., Anelės Kojak salėje, 4500 So. Talman Ave.
Pradžia 1 vai. po pietų. Po susi
rinkimo bus vaišės. Visi nariai
kviečiami dalyvauti.
x Kun. Francis Kūra,
Spring Valley, 111., pratęsdamas
„Draugo*" prenumeratą at
siuntė
visą
šimtinę jo
palaikymui. Kun. F. Kurą
įrašome į garbės prenumerato
rių sąrašą, o už auką nuoširdus
ačiū.
x Jonas
Labanauskas,
Michigan City, Ind., su pre
numeratos pratęsimu atsiuntė
visą šimtinę. Jonui La
banauskui, mūsų garbės
prenumeratoriui, už auką labai
dėkojame.
x Playhouse naktinis klu
bas pristato orkestrą ..The
Night Shift". Šokiai penkta
dienį, lapkričio 4 d. ir šeš
tadienį, lapkričio 5 d. Kviečia
me visus savus ir draugus šokti
ir baliavoti iki paryčių! Play
house. 2515 W. 69 Št.
(sk)

x Stella Kaulakienė, Mari
jonų bendradarbių Chicagos
apskrities pirmininkė, ir visa
valdyba dar kartą primena
visiems nariams, kad lapkričio
6 d., sekmadienį, 1 vai. po pietų
Marijonų salėje bus žaidimų
popietė, kurioje galės laimėti
gražių dovanų. Visi nariai ir
svečiai yra kviečiami dalyvauti
fr praleisti linksmai popietę. Po
žaidimų bus vaišės.
x LB Brighton P a r k o apy
linkės valdyba ruošia tradicinį
rudens pokylį lapkričio 12 d.,
šeštadienį, Šaulių salėje. Pra
džia 7 v.v. Gros Balio Pakšto
orkestras, bus šalti užkandžiai
ir šilta vakarienė, veiks baras ir
bus dovanų laimėjimai. Meninę
pokylio dalį atliks Lietuvių
Operos solistės Eglė Rūkštelytė-Sundstrom ir Aldona Buntinaitė.
x Danutė Korzonienė suti
ko eiti JAV LB krašto valdybos
reikalų vedėjos pareigas. JAV
LB krašto valdybos raštinė bus
socialinių reikalų tarybos
patalpose antrame aukšte. 2711
West 71 Street, Chicago, IL
60629.
x Lietuvių mokytojų sąjun
ga šį sekmadienį, lapkričio 6 d.,
ruošia mirusių mokytojų
paminėjimą. 11:15 vai. ryto
dalyvausime šv. Mišiose Jėzui
tų koplyčioje. Po pamaldų minė
jimas vyks Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro patalpose. Bus
kavutė ir užkandžiai. Visi
kviečiami.
Čikagos
skautininkių
d r a u g o v ė s sueiga lapkričio 7
d., pirmadienį, 7 vai. vak. vyks
pas Jevą Paulauskienę, 7150 S.
Mozart Ave. Visos Chicagoje ir
apylinkėse gyvenančios skautininkės kviečiamos.
x „ D r a u g o " lapkričio 2 d.
laidoje, 6 psl., rašant apie Balfo
direktorius, kurie važiuos į
suvažiavimą, buvo paminėtas
Stasys Vanagaitis. Turėjo būti
S t a s y s V a n a g ū n a s , didelis
Balfo veikėjas. Už klaidą atsi
prašome.
x Dr. F. Sutkus, Homewood,
111., Balys Grinius, Hamilton,
Kanada, Stasė Vaišvilienė, Ani
cetas Bičiūnas, Petras Norvilas,
Kazys Beiga, Chicago, 111.,
Aleksandras
Pakalniškis,
Lowell,
Mass.,
lankėsi
„Drauge" ir įsigijo įvairių lei
dinių už didesnes sumas.
x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas 'tel. 925-2670) veda
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7
vai. ryto. Šį šeštadienį, lap
kričio 5 d.,dr. Jovita Kerelytė.
DDS, kalbės tema: „Ką reikia
žinoti apie dantų priežiūrą ir
gydymą".
(sk)

x Lietuvių Fondui vajaus
proga aukojo: po $200 Janina ir
Feliksas Bobinai, Stefanija
Rudokienė, po $100 Victor ir
x Albinas Kurkulis, akcijų Marcella Augus, Rimantas
brokeris, dirbąs su R o d m a n & Glemža, Karolis Lembartas,
R e n s h a w , Inc., patarnauja Sofija Plenienė, dr. Leonardas
akcijų bonų, fondų bei kitų ver Š i m u t i s ,
kun.
Antanas
tybių pirkime ir pardavime. Žvinklys. Prašome aukas siųsti
Susidomėję skambinkite 977ir lapkr. 12 d. pokyliui bilietus
7916.
(sk.) įsigyti LF būstinėje - 3001 W.
x Tinkamą naudoti Lietu 59th St., Chicago, IL 60629.
(sk)
voj video ir stereo aparatūrą
siunčiu į kitas valstijas. Suda
x ž a.a. Onos Kunigundos
rau iškvietimus ir siunčiu O r e n t i e n ė s - P l a u š i n a i t y t ė s
kargo. Tel. 312-430-4145. Ge siela šv. Mišios bus atnašauiariausia skambinti rytais. Ra mos Tėvų Jėzuitų koplyčioje
šykite: Romas Pūkštys. 9040 sekmadienį, lapkričio 6 d., 19
S. Rooerts Rd., Hickory Hills, vai. Nuoširdžiai kviečiu gimi
IL 60457.
nes, draugus ir pažįstamus šiose
/
(sk) Mišiose dalyvauti ir pasimelsti
už a.a. mano mamą. Sūnus.
(sk)
Advokatas Jonas Gibaitis
x Greit p a r d u o d u vienos ir
6247 S. Kedzie Avenue
dviejų
šeimų namus Chicagoje
Chicago, IL 60629
ir apylinkėse. Skambinkite
T e l . — 776-8700
RE/MAX FIRST, R i m a s
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. S t a n k u s , tel. 361-5950 arba
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.
636-6169.
(sk)

IŠKILMINGAI SUTIKTAS
PREZ. R. REAGAN
Nepriklausomoje Lietuvoje
buvo mėgiama daugiau januolių
ši dainelė: „Oi laukiau, laukiau
šventos dienelės"... Taip ir man
atsitiko. Laukiau visą mėnesį,
nes tikėjausi, kad kas nors
mažyčiu žodeliu primins šį ne
eilinį įvykį. Deja, nė žodelio.
Todėl nutariau nors pavėluotai
parašyti keletą žodžių apie JAV
prezidento lankymąsi Chicagoje
ir kaip jis buvo sutiktas.
Pamačiusi pakvietimą, kuris
skambėjo šitaip: „ E t h n i c
Americans' Salute to President
Reagan Friday, September 30,
1988 Wozniak's Banąuet Hali
Baltų laisvės žymens įteikimo šventėje spalio 15 d. Los Angeles, Calif. Iš kairės: Latvijos kon
2530
S. Blue Island Ave., Chica
sulas Aivars Jarumanis, Tadas Dabšys, dr. Algirdas Statkevičius, žurn. Algirdas Gustaitis, An
go".
Nieko
nelaukdama, įsigijau
tanas Mažeika, Angelė Nelsienė, žurn. Wiiliam Pearl ir Estijos konsulas Jaak Treiman.
pakvietimą ir su pažįstamu
Nuotr. Laimos Tumaitės
minėtą rytą buvome toje vietoje.
Pasirodo Wozniaks salė yra
didelis pastatas, kurio užpa
kalinėje dalyje ne maža aikštė.
Čia ir vyko prez. R. Reagano
Vilniuje
Šv.
Kazimiero pranciškonų provincijolas.
LIETUVIŲ JĖZUITŲ
priėmimas. Aikštėje sustatyti
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ bažnyčioje, kurioje jis patarnau
Pasibaigus sveikinimams ir stalai, apdengti mėlynos spalvos
davo šv. Mišioms.
linkėjimams prie scenos buvo iš staltiesėmis, padėti gražūs (ne
Toliau kalbėjo kun. G. Kijaus- kviesti jubiliatai, kurie 60,50 ar popieriniai) indai, tvarkingai
Lietuviai jėzuitai, minėdami
savo įsikūrimo Chicagoje ketu kas, buvęs lietuvių jėzuitų pro 40 metų darbuojasi jėzuitų eilė sustatytos kėdės. Įeinančius
riasdešimtmetį, spalio 29 d. Jau vincijolas ir Jaunimo centro se, visiems buvo prisegtos bal patikrino saugumo valdininkai,
nimo centre surengė akademiją direktorius, šiuo metu Dievo tos gėlės. Gėlėmis taip pat buvo kad vėliau nebūtų kokio nesu
ir vaišes. Tenka pažymėti, kad Motinos Nuolatinės Pagalbos atžymėti ir garbės svečiai.
sipratimo. Sėsti galėjai, kur tik
akademija buvo pradėta beveik parapijos klebonas Clevelande,
Po akademinės dalies ir norėjai. Žinoma, žmonės dau
punktualiai. Atidaromąjį žodį Ohio. Savo kalboje jis prisiminė jubiliatų pagerbimo buvo rodo giausia grupavosi tautybėmis.
tarė kun. A. Saulaitis. lietuvių tuos laikus, kai, vadovaudamas mas Alg. Kezio susuktas filmas. Kiekvienam įeinančiam buvo
jėzuitų provincijolas. Po to Jaunimo centrui, bėgiojo iš Filmas apima visą lietuvių jė duodama vėliavėlė. Vėliau taip
visiems dalyviams įsijungus, aukšto į aukštą, kai lietuviška zuitų istorinę eigą. I filmą į- pat buvo dalinami tautybėmis
buvo skaitoma sukaktuvinė veikla per kraštus liejosi. Dabar jungti seni dokumentai, aktai, plakatai, pvz. „Lithuanians".
malda. Skaitymus atliko I. Kai jis vadovauja labai gyvai ir žemėlapiai ir paveikslai. Ma
Prie pastato sienos sustatytos
rytė ir A. Paužuolis. Prasmingu lietuviškai parapijai Cleve tėme senąjį Vilnių, jėzuitų aka Pavergtų t a u t ų vėliavos.
ir jautriu žodžiu jėzuitų veiklą lande.
demijos įsteigimą Vilniuje, Kau Truputį į kairę padarytas pa
Po šių kalbėtojų į sveikintojų no jėzuitų gimnaziją, jos moky aukštinimas, apgaubtas drobine
ir jų reikšmę apibūdino Lie
tuvos generalinis konsulas Vac eiles įsijungė ir garbės svečiai. tojus ir auklėtinius. Kun. Vaci. medžiaga, kurioje surašytos vi
lovas Kleiza, kuris pats eilę Šiltą sveikinimo žodį tarė vys Gutausko veiklą su lietuviais sos pavergtos tautos. Virš pa
metų varstė jėzuitų Jaunimo kupas P. Baltakis. Jis tik ką studentais Vokietijoje. Jėzuitų aukštinimo didžiulis plakatas
centro duris, lankydamas litua grįžo iš Vokietijos, kur lankėsi veiklos pradžią Chicagoje, „Ethnic Americans' Salute to
nistines mokyklas. Jo pirmoji Vasario 16 gimnazijoje. Dabar pirmuosius namus, paskui President Reagan". Svečiai
pažintis su jėzuitais buvo jis vyksta į Racine, Wisconsin, J a u n i m o centro statybos turėjo susirinkti iki 11:15 vai.
lankyti lietuvių, tad ta proga jo pradžią ir papildomas statybas, Visą laiką grojo muzika. Pa
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Reikia pastebėti, kad senatorė
Vladas Rastis, Margaret Marti Vidurio Europai kun. Hans Montrealyje, Kanadoje.
Topinka yra gera kalbėtoja, bet
naitis, G. C. Tamkutonis, visi iš Zwiefelhafer, anksčiau buvęs
Filmas dokumentinis ir vyku ir gera dainininkė. Viena palesChicagos, S. Maurukas, Algon- Pietų Vokietijos jėzuitų pro siai parengtas. Salėje taip pat tinietė, jauna mergaitė, ir lenkų
quin, 111., Jane Sisas, Santa vincijolas, atvykęs iŠ Romos, buvo surengta parodėlė iš jėzui kilmės berniukas paskaitė prie
Monica, Cal., Baltic Associates, savo nuoširdžiame žodyje pasi tų veiklos ir jų spaudos, buvo saiką vėliavai. Buvo ir meninės
Boston. Mass., pratęsė „Drau rodė, kad gerai susipažinęs ne leidinių ir žurnalų komplektai. dalies atlikėjų: lenkų, slovakų,
go" prenumeratą vieneriems tik su lietuvių jėzuitų veikla,
Po filmo visi minėjimo daly kiniečių, meksikiečių uni
metams su 10 dol. auka. Labai bet ir bendrai su Lietuvos is viai buvo pakviesti į kavinę vai formuotų vyrų grupė labai
dėkojame.
torija ir jos vargais. Jo kalba šėms. Vaišės buvo gausios ir gražiai grojo. Minėtos grupės
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treal, Que., Kanada, Vincas jungė Chicagos jėzuitų provinci šinus ir su dalyviais susipažinus keletą kartų. Su apgailestavimu
Geležiūnas, Saint Louis, Mo., jolas kun. Robert Wild, kuris atėjo liūdnos mintys. Kavinėje tenka pasakyti, kad nesimatė
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N.J., A. Stiklakis, Montello,
zidentas atvyko prie gar
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gramos dalyviai. Pasisveikinęs
tą vieneriems metams. Nuošir
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nam ranką, tarė trumpa, bet
prasmingą žodį. Prezidentui
x P e t r a s U g i n č i u s , Frepasirodžius, ovacijas sukėlė
dericksburg, Va., L. Petersonas,
publika, kurių buvo apie 1500.
Dearborn Hts., Mich. Vid
Kiekvienas mojavo vėliavėle,
mantas Raisys. La Grange, 111.,
kėlė savo tautybių plakatą ir
Ambroze Numgaudis, St. Pe
linksmai džiūgavo. Jo kalba
tersburg, Fla., Fredas Paliokas,
buvo ne ilga, gal kokia 20
St. Petersburg, Fla., Janina
minučių. Iš kalbos galima buvo
Pileckas, Chicago, 111., Bronė
suprasti, kad jis kalbėjo pasku
Gustaitis, Portland, Or., Vladas
tinį kartą savo kadencijos
Plečkaitis, Richmond Hts.,
metais. Visus tas jaudino, net
Ohio, atsiuntė po 10 dol. auką
kai kuriuos iki ašarų. Reikia
ir kartu pratęsė prenumeratą
paminėti, kad prez. R. Reagan
v i e n e r i e m s m e t a m s . L a b a i Sen. Donald W Riegle (D. - Mich.) su respublikonų sen. John Heinz II (Pa.)
prisiminė lietuvius su jų
dėkojame.
rugsėjo 16 d. Senate pravedė rezoliuciją dėl Vilniaus katedros grąžinimo.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

IŠ ARTI IR TOLI
JA VALSTYBĖSE
— Dr. P. K a u f m a n a s lapkri
čio 20 d. atvyksta iš Washingtono, DC į Philadelphiją ir Kris
taus Karaliaus minėjime skai
tys paskaitą: „Mintys apie
Persitvarkymo sąjūdį". Po
paskaitos bus rodoma dr. Č. Masaičio vaizdajuostė — Poezijos
pavasaris 1988 užrekorduota
Lietuvoj. Minėjimas įvyks Šv.
Andriejaus parapijos salėje tuo
jau po lietuviškų 10:30 vai.
pamaldų. Visi kviečiami daly
vauti. Rengėjai Philadelphijos
ateitininkai.
— Liucija M a ž e i k i e n ė , res
publikonų partijos veikėja ir
Californijos lietuvių respub
likonų pirmininkė, Californijos
valstijoje y r a n o m i n u o t a į
elektorių kolegiją Amerikos pre
zidentui išrinkti. Tame sąraše
yra Californijos gubernatoriaus
George Deukmejian, Califor
nijos
legislatūros,
buv.
kongresmanų ir kitų pareigūnų
bei žymių veikėjų pavardės.
Kiekvienoje valstijoje yra tiek
elektorių, kiek kongresmanų ir
senatorių kartu sudėjus. Fede
ralinės valdžios žmonės elektoriais būti negali.
— Dr. A l g i r d a s S t a t k e 
vičius, skautų akademikų pa
kviestas, atvykęs iš Chicagos į
Los Angeles spalio 15 d. daly
vavo ir pasakė kalbą Baltų Lais
vės lygos m e t i n ė j e laisvės
premijos įteikimo šventėje. Iš
čia jis telefonu pasikalbėjo su žy
miuoju, neseniai iš lagerio
paleistu estų laisvės kovotoju
Mart Nikius T a r t u mieste Es
tijoje. Kitą dieną dr. Stat
kevičius kalbėjo Šv. Kazimiero
parapijos metiniame baliuje, o
spalio 23 d. jį pagerbė skautai
akademikai.
— Aktorės R ū t o s Lee-Kilmonytės iškilmingą pagerbimą
Californijos lietuviai respub
likonai rengia lapkričio 5 d. gra
žiame Registry viešbutyje, Universal City, netoli nuo Šv. Kazi
miero parapijos. Rengimo dar
bams vadovauja Californijos lie
tuvių respublikonų pirmininkė
Liucija Mažeikienė.
— A.a. J o n a s V e n c k u s mirė
rugsėjo 22 d. Los Angeles. Šv.
Mišias atlaikė prel. Jonas Ku
čingis, rožinį sukalbėjo ir atsi
sveikinimo pamokslą pasakė
prel. Vincas Bartuška. Palaido
tas rugsėjo 28 d. Forest Lawn
kapinėse. Nuliūdime liko žmo
na, trys sūnūs ir duktė Danutė
Giedraitienė su šeimomis.
— A. a. V i k t o r i j a Katelytė-Savickienė, 96 metų am
žiaus, mirė spalio 18 d. Great
Neck, N.Y. P a l a i d o t a po
pamaldų Apreiškimo parapijos
bažnyčioje Great Neck kapi
nėse. Nuliūdime liko dukterys
dr. Janina Snieškienė, Danutė
Birutienė ir dr. Tadas Savickas.
apgyventu Marąuette Parku ir
taip pat „ R a m u n ė s " valgyklą,
kurioje valgė lietuviškus pietus.
Baigęs kalbą, atsisveikino ir
mūsų mielas prezidentas R.
Reagan išvyko,o mes vėl likome
vieni. Atrodė, kad t a i buvo sap
nas.
Pabaigai buvo sugiedota „God
bless America" ir tuo viskas bai
gėsi. Neišnyks iš mano atmin
ties visas šis vaizdas, toks kul
tūringas ir iškilmingas laisvės
krašto — Amerikos prezidento
sutikimas. Publika, šventiškai
pasipuošusi, labai įvairių tau
tybių, labai daug jaunimo, o taip
pat ir senimo.
Dalyvaudamas tokiame kul
tūringame ir iškilmingame pa
rengime, žmogus pasijunti atsi
palaidavęs nuo kasdieninių
rūpesčių ir jautiesi, kad savo
trumpame gyvenime esi reikal
ingas ir gali atlikti savo tautai
ir šiam kraštui daug gerų
darbų. Šiuo įvykiu esu labai
patenkinta.
Ant. Repšienė

