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Du nauji nariai
Vilnius. — Lietuvos Helsinkio
grupė pranešė Lietuvių Infor
macijos Centrui, kad į jos eiles
įstojo du nauji nariai. Tarptau
tinėms organizacijoms jie iš
siuntinėjo šį raštą.
Informuojame Tarptautinę
Helsinkio federaciją ir užsienyje
esančius Lietuvos Helsinkio
grupės narius, kad nuo š.m.
spalio 11d. priimti nauji nariai
— Gintautas Iešmantas, Vytau
tas Bogušis.

Kardinoliškoji Lietuva

T e ^ Romoje, mes buvome ne
tik išaukštinti... Mūsų Lietuva
buvo nepaprastu būdu padidin
ta. iŠ istorijos žinome, kad
lietuvių k a r i a i pasiekdavo
Juodąją jūrą, o šiandien mes
kardinolišku išaukštinimu pa
siekėme Italiją. Italijos žemėje
viena parapija tapo Lietuvos pa
rapija. Šv. Tėvo kardinoliškuoju
paskyrimu 18,000 šv. Dvasios
parapija yra priskirta mūsų
kraštui — Lietuvai. Joje man
teko laikyti šv. Mišias ir pa
sakyti Dievo žodį.
Užkariauti pasaulį nereikia
karų, nereikia ginklų, užka
riauti mes galime daug kil
nesniu ir išmintingesnių būdu
— savo šventu katalikišku tikė
jimu, savo ištikimybe Dievui ir
Bažnyčiai.
Ten, Italijoje, savo naujojoj
Lietuvoj, naujojoj lietuviškoj
parapijoj, baigdamas žodį, krei
piausi į tikinčiuosius, dvasia jau
esančius mūsų, lietuvius: „At
vykau pas jus, kad jus palaimin
čiau, k a d k a r t u su j u m i s
pasimelsčiau jūsų ir mano in
tencijomis, atvykau iš tolimo
krašto, iš mano mylimos Lietu
vos. Tai maža tauta, ji neturi
laisvės, ji eina kryžiaus keliu,
bet ji yra gyva, j i turi savo
turtingą tautinę kultūrą ir savo
nepalaužiamą katalikišką tikė
jimą bei ištikimybę Apaštalų
Sostui. Mano T ė v y n ė ir

Bažnyčia, tiesa, kenčia, bet
nepalūžta i r drąsos bei vilties
nepraranda, priešingai, gyvu ti
kėjimu kartoja su šv. Pauliumi:
Visaip esame slegiami, bet
nesame sugniuždyti, svyruo
jame, bet neprarandame vilties,
esame persekiojami, bet nesame
apleisti, parblokšti, bet nežuvę,
visuomet nešiojame savo kūne
Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus
gyvybė apsireikštų mūsų kūne.
Šiandie visas pasaulis prisi
mena ir katalikišką Lietuvą,
stebisi m ū s ų tautos giliu
tikėjimu. Mūsų tikėjimas yra
išbandytas ir įrodytas kankinių
krauju ir išpažinėjų nesuskaito
momis kančiomis. Savo žodį
baigiau viltimi, jog mes tapsime
vieni kitų dvasinių laimėjimų
dalininkais. Trokštu ir meldžiu
Viešpatį, kad jūsų ir mūsų
meilė bei ištikimybė Kristui ir
jo Bažnyčiai susilietų į vieną
galingą CREDO-TIKIU; į bend
rą tikėjimo džiaugsmą, siekian
tį dangų .
Viešpatie, aš tikiu, padaryk,
kad daugiau tikėčiau. Viešpa
tie, tu žinai, kad aš ir visa mano
tauta pasiryžusi tave mylėti
visa širdimi, visomis jėgomis,
padėk, kad mylėtume tave kas
kart vis labiau. Marija, Šven
čiausioji mūsų Motina, paremk
šią mūsų maldą ir troškimus
pas savo dieviškąjį Sūnų Jėzų
Kristų. Amen.

Gorbačiovo pasitarimas su
estų vadais
Maskva. — Ši žinia buvo
Drauge gauta trečiadienį 2:33
popiet, todėl nebebuvo galima
suspėti patalpinti ketvirtadienio
laidoje.
Washington Post užsie
nio t a r y b o s koresponden
tas David Remnick praneša, jog
Sovietų Sąjungos prezidentas
Michailas Gorbačiovas priims
šiandien Estijos respublikos
vadus, kurių gyventojai reiškia
didelį nepasitenkinimą pasiū
lytais konstituciniais pakeiti
mais, kurie dar labiau centra
lizuos visą g a l i ą Sovietų
Sąjungoje Maskvoje.
Praėjusią s a v a i t ę
estai
pravedė masinę peticiją gatvėse,
įstaigose ir fabrikuose, reikalau
dami atsisakyti t ų pasiūlytų
papildymų ir duoti penkiolikai
respublikų didesnį suverenumą.
Pagal žinias iš Estijos sostinės
Tallino, didžiuma žmonių yra
taip įpykę dėl tų konstitucinių
projektų, kad reikalauja visiško
atsiskyrimo iš Sovietų Sąjungos,
jei manoma juos tikrai priimti.
Šis reikalavimas sudaro išim
tinai svarbų iššūkį Sovietų
vyriausybei.
„Nė viena respublika to nepa
darė, b e t respublikos gali
pasitraukti iš sąjungos pagal
Konstitucijos įstatymą", pa
reiškė ekonomistas Arvo Kudo
telefonu užsienio koresponden
tui. „Aš to nesakau, kad tai
įvyks, bet žmonės yra labai
ipykę".
P a s i t a r i m a s s u estais
Gorbačiovas ir kiti vyriausy
bės nariai turėjo susitikti Krem
liuje su respublikos pirmuoju
sekretoriumi Vaino Valjas ir
dviem Estijos Liaudies Fronto
nariais. Šis sąjūdis reikalauja
politinio ir ekonominio nepri
klausomumo nuo Maskvos. Val
jas nėra viešai pareiškęs bet
kokio stipraus pareiškimo, kad

jis palaiko sąjūdį prieš minimus
k o n s t i t u c i n i u s pakeitimus.
Estai sako, jog, kai jie pamatė
oficialioje spaudoje tuos siūlo
mus konstitucinius papildymus,
kurie turėtų vesti į demokrati
ją, buvo apstulbinti, nes jais bus
sukoncentruota visa galia tik
Maskvoje ir daug mažiau duo
dama kontrolės atskiroms res
publikoms.
Pamišimas
Tautiniai sąjūdžiai Latvijoje,
Lietuvoje ir Armėnijoje, o taip
pat ir kitų respublikų akademi
kai yra susirūpinę, kad šiuo
būdu respublikos nebeturės
jokių teisių. Šitie konstituciniai
pakeitimai buvo atspausdinti
spalio mėnesio gale ir yra nusta
tyta balsavimo data lapkričio 29
diena, kai susirinks Aukščiau
sias Sovietas. Ir akademikas
Andrėj Sacharovas, dar prieš iš
vykdamas į Ameriką, pareiškė
tuo reikalu didelį susirūpinimą,
kritikuodamas konstitucinius
papildymus, kai visa galia su
koncentruojama partijos virši
ninko rankose, kuris yra ir vy
riausybės perzidentas. Sacharo
vas čia pasakė, jog „Valstybės
galva su tokia galia krašte,
kuris neturi daugelio partijų
sistemos, yra tik pamišimas".
T r o š k i m a s valdžios
Estijos Liaudies Frontas
reikalauja, kad konstituciniai
pakeitimai būtų panaikinti.
Lapkričio 16 d. Estijoje kvie
čiama kritiškos padėties sesija.
Nežiūrint, kad Aukščiausias So
vietas pranešė norįs išgirsti
žmonių nuomones, sovietų spau
doje nebuvo spausdinami kritiš
ki pareiškimai apie pasiūlytus
projektus. Estai šiam žurnalis
tui kalbėjo, kad vyriausybė
nenori girdėti žmonių pasisa
kymų, bet ,jie nori tik val
džios".
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Svarbus Pabaltijo
pasitarimas Rygoje
Vilniuje šį sekmadienį nepaprasta sesija
Vilnius. — LIC pranešimu,
Lietuvoje pagrindinis sąjūdis
griežtai _atmetė pasiūlytus
pakeitimus Sovietų Sąjungos
Konstitucijoje, kurie išbraukia
respublikų teisę atsiskirti iš
Sovietų Sąjungos.
Pagal teisininko Kazimiero
Motiekos pareiškimą, kai 12
Persitvarkymo sąjūdžio vadų
dalyvavo antradienį Rygoje įvy
kusiame pasitarime, kuriame
buvo ir latvių bei estų atstovai,
vieningai pareiškė, jog t i e
pakeitimai yra visiškai nepri
imtini, ir net jų neverta svars
tyti, nes jie yra daugiau reak
cionieriški, negu dabartinėj* s
Brežnevo Konstitucijoje. Š i s
pasitarimas tęsėsi 12 valandij
Latvijos rašytojų namuos* 3
Rygoje.

kad pasirašytų
milijonas
žmonių iki lapkričio 17 dienos,
kada yra kviečiama Aukščiau
siojo Sovieto nepaprasta sesija
Konstitucijos pakeitimų reika
lu.
Kalbėtojai per televiziją pa
sakė, jog šiais pakeitimais yra
pažeidžiami 19-jo partijos kon
greso nutarimai ir dvasia, nes
suvaržo tautines teises sovietų
respublikose ir sustiprina cent
ralizuotos biurokratijos sistemą
Maskvoje. J i e reikalauja, kad
tie pasiūlymai n e t nebūtų
svarstomi busimojoje Sovietų
Sąjungos Aukščiausio Sovieto
sesijoje.

Gintautas Iešmantas, 60 m.
amžiaus poetas-žurnalistas,
buvęs Komunistų partijos
nariu, 1980 m. apkaltintas antisovietinio turinio eilėraščių,
straipsnių rašymu pogrindžio
spaudoje, užsienio radijo klau
symu, buvo nuteistas kalėti 11
metų, iš kurių aštuonis iškalėjo.
Straipsniuose jis kėlė Lietuvos
Kreipėsi į visas respublikas
išstojimą iš Sovietų Sąjungos.
Teis. Motieka pranešė, jog Pa
Politinių kalinių gelbėjimo
baltijo
atstovai Rygoje išleido
komitetui, bado streikininkui
raštišką pareiškimą kiekvienai
Petrui Cidzikui ir Lietuvos Per
Pranešimas tautai
15 respublikų Aukščiausiam So
sitvarkymo Sąjūdžiui reikalau
Vakar vakaro televizijos prog vietui, rekomenduodami, kad
jant, Iešmantas buvo paleistas
ramoje
Motieka ir kiti keturi l a p k r i č i o 2 9 d. p a s i ū l y t i
ir š.m. lapkričio 4 d. sugrįžo į
Eisena j Baltuosius rūmus. Išrinktasis prezidentas George Bushas veda
Persitvarkymo
sąjūdžio vadai konstitucijos p a k e i t i m a i i r
Lietuvą. Tarptautinis PEN
juos j Baltuosius rūmus. Žingsniu atsilikęs jį lydi prez. Ronaldas Reaganas.
rašytojų klubas ir paskutiniu protestavo prieš tuos sovietų rinkimų įstatymai būtų išimti
Už jų žmonos — Barbara Bush ir Nancy Reagan, o už jų — išrinktasis
metu Lietuvos rašytojų sąjunga pasiūlymus. Jie pradėjo para šų iš aukščiausio Sovieto darbų
viceprezidentas Dan Quayle ir jo žmona Marilyn.
jį palaikė, reikalaujant jo rinkimą ant peticijos ir nori, tvarkos. Tie visi pakeitimai buvo
sudaryti Kremliuje. Pagal
išlaisvinimo. Keli Iešmanto
išleistas taisykles^ Lietuvos Per
TRUMPAI
laiškai iš tremties pasirodė ir
sitvarkymo sąjūdis, kaip ir Lat
Sąjūdžio Žiniose. Tremtyje Ieš
IŠ
VISUR
vijos bei Estijos fronto n a r i a į
mantas gydėsi nuo tuberkulio
— Baltieji r ū m a i naujs.i iš negali siūlyti savo kandidatų į
zės.
Londonas. — Atrodo, kad iš Prancūzija sako, jog naujai
Vytautas Bogušis, 29 m. am rinktąjį prezidentą sutiko su deputatus. Pagal naujuosius
rinktasis prezidentas George išrinktojo prezidento Busho pir žiaus^ Vilniaus jaunimo teatro specialiomis iškilmėmis, t atvy planus, valdžia nėra perduo
Bushas yra mėgstamas pasaulio masis žingsnis^kai jis pasirinko Lnžinierius-technikas, dviejų kusį George Bushą su žmona dama respublikoms, bet d a r
sostinėse. Jis daugelio priimtas, savo Valstybės sekretoriumi mažamečių vaikų tėvas, yra Barbara aerouoste sutiko nau labiau t a m p a centralizuota
kaip patyręs asmuo pasaulio James Baker, yra geras pasi Lietuvos Laisvės Lygos tarybos jai išrinktasis viceprezidentas Kremliuje.
Persitvarkymo sąjūdžio iš
politikoje, kuris tęs Reagano ad rinkimas, nes jis yra tikras pro nariu ir šios grupės spaudos or Dan Quayle i r jo žmona
Marilyn. Iš čia jie nuvyko pas r i n k t a s i s 220 asmenų par
ministracijos pasižadėjimus.
fesionalas.
gano,
Vyties
žurnalo
AP
žinių
agentūros
C o s t a Ricos prez. Oscar redaktoriumi. Kai jis 1987 m. prez. Reaganą, kuris laba i šiltai lamentas arba seimas turės
sesiją šį
pranešimu, Sovietų Sąjunga Arias pasakė, jog jis tikįs iš rugpjūčio 23 d. kartu su trimis juos sutiko. Vėliau Bushas su savo y p a t i n g ą
sako, kad bus galima ir toliau Busho pritarimo savo taikos kitais disidentais surengė taikią Reaganu jo kabinete turėjo sekmadienį Vilniuje ir ap
su Amerika dirbti taikos labui planui Centrinėje Amerikoje, demonstraciją Vilniuje paminė privatų susitikimą. Šiuo metu svarstys susidariusią padėtį.
ir sumažinti apsiginklavimo „Nes mes netikime į karą. Mes ti Molotovo-Ribbentropo pakto išrinktasis prezidentas George Teis. M o t i e k a p a s a k ė , j o g
lenktynes. Gorbačiovas pasakė, tikime į dialogą, kaip tikrąjį sukaktį, Bogušį smarkiai puolė Bushas poilsiauja Floricioje. Kai „Vakar Maskva atmetė Estijos
jog Busho išrinkimas užtikrina kelią surasti taikai Centro spaudoj ir fiziškai persekiojo sugrįš į Washingtoną, čia pra rekomendacijasjir tai yra didelis
smūgis mums visiems". (Skaity
tolimesnius ryšius su Washing- Amerikoje".
saugumas. Jaunimo teatre buvo dės sudaryti savo kab.netą.
kite
„Gorbačiovo pasitarimas su
— Kinijoje po įvykus io žemės
tonu. Sovietų oficialūs parei
Nikaragvos sandinistų prez. surengtas visuotinis profsą
estais"
šiame puslapyje).
gūnai pradėjo kalbėti, kad po Daniel Ortega pasisakė norįs jungos susirinkimas, kurio tiks drebėjimo liko be pastogės
Busho inauguracijos būtų gera dabar pradėti derybas su Bushu las buvo pasmerkti demonstra 100,000 žmonių.
— Prez. R e a g a n a s vakar
susitikti viršūnių konferencijoje ir sunormalizuoti santykius, kai cijoje dalyvavusį Bogušį.
vetavo
įstatymą, pag ai kurį tu
su Bushu ir Gorbačiovu.
Įvykis su paštininku
Bushas pradės eiti pareigas. Susirinkimo dalyvių nusitei
Britanijos
ministerė „Mes manome, kad jis nekartos kimas ryškiai buvo smerkiamo rėtu būti stuctijuojams maistas,
T i u b i n g e n a s . — Vakarų
pirmininkė Margaret Thatcher tų klaidų, kaip Reaganas darė". jo naudai. Pastaruoju metu už kurį amerikiečiai valgo. Vokietijos spaudoje aprašomas
tuoj pažadėjo savo paramą. „Jo Bet jų laikraštis „Barricada" sienio spauda dažnai cituoja Prezidentas pasakė, jog tai įvykis su pašto išnešiotoju. Mar
didelė praktika vyriausybėje parašė, kad „pirmą kartą buvęs Bogušį apie dabartinius Lietu visai nereikalinga, nes būtų dar tin H a n k Tiubingene atsisakė
yra turtas, neturįs sau lygaus CIA direktorius, žemojo pasau vos įvykius. Dar būdamas jau daugiau įvesta biurokratijos.
išnešioti propagandinę neonacių
— Energijos departamentas
NATO valstybėms, ir kad lio špionažo atstovas, b u s nuoliu, Bogušis buvo Viktoro
medžiagą gyventojams. Pašto
pranešė, kad didžioji branduolio
Petkaus auklėtiniu.
Amerika pasižymės vadova Amerikos prezidentu".
įstaiga atsisakė patenkinti jo
skaldymo
jėgainė bus statoma
I r a n a s sako. jog Amerikos
vimu, kurio reikia Vakarams".
prašymą. Jis paprašė specialių
Texas valstijoje. Šios jėgainės
Thatcher per naktį stebėjo valdytojai spaudžia Trečiąjį
— Kanadoje rinkimai įvyks
nemokamų atostogų, k a d
televizijoje Amerikos rinkimų pasaulį, nežiūrint»ar preziden lapkričio 21d. Dabartinis prem norėjo Illmois ir daugelis kitų išvengtų tos medžiagos įteikimo
rezultatus ir norėjo būti pirmąja tas yra respuhiikonas^ar demo jeras Brian Mulroney pasisako valstijų, kadangi t e n b u s gyventojams. Bet įstaiga nedavė
daugiau negu 3,000 naujų
pasveikinti Bushą. kaip ji kratas.
už laisvus prekybinius ryšius su
jam t ų prašomų atostogų ir
Senegales pasakė, jog tikė Amerika, tačiau Liberalų parti darbų toje valstijoje.
pranešė žurnalistams.
išrašė įspėjimą, jei jis neklausys
— Maskvoje ,,Tassas" pra
Vatikanas pasakė, jog ameri josi demokrato Dukakio prezi ja su savo vadu John Turner
pašto viršininko įsakymo, jis
kiečiai balsuotojai pasirinko dentu, nes ,jis būtų tikrai priešinasi be muitų prekybai su nešė, jog trečiadienį įvykusiame bus atleistas iš darbo. Laiškų
pasitarime Sovietų Konstitu
saugiausią kelią, nes bus vykdo paskelbęs Pietų Afriką teroris Amerika.
įteikėjas negalįs nuspręsti, kokį
cijos pakeitimų klausimais visi
tine valstybe, ko mes troškomas tęstinumas.
paštą jis turi perduoti žmonėms.
estų rf skalavimai buvo atmesti.
Kinijos vyriausybė, kurioje jis me .
Neonacių Demokratinė partija
Aąuino, Dukakio bičiulė per eilę
buvo ambasadoriumi, pasakė, A r a b ų kraštų vadai sako, jog metų, mano, kad Filipinų ryšiai „Jų reikalavimai buvo iš Vokietijoje veikia legaliai.
jog Bushas turi dideli patyrimą naujojo prezidento patyrimas su Washingtonu b u s d a rklausyti, bet nerado Kremliuje Paskutinių rinkimų metu jie
pritarimo".
politiniuose klausimuose ir kad užsienio politikoje turėtų padėti
reikalavo, kad visi užsieniečiai
stipresni.
— Dolerio vertė Japonijoje ir darbininkai išvažiuotų iš Vokie
jis seks Reagano politiką, bet ne išlyginti Izraelio-arabų konflik
Vokietijoje truputį sumažėjo. tijos.
tus.
aklai.
Ekonomistai ir finansininkai
J o r d a n a s sako, kad Bushas
NATO sekretoriatas pagyrė jo
aiškina, jog tai yra dėl to. kad
įsipareigojimus Vakarų sąjungi galės pakeisti istorijos kursą ir
Kongreso rinkimus vėl laimėjo
pasiekti
taikos
tame
regione.
ninkams ir pareiškė visišką
KALENDORIUS
demokratai, kurie visą laiką
Palestiniečių Išlaisvinimo
bendradarbiavimą.
L a p k r i č i o 11 d.: V e t e r a n ų
stabdė biudžeto subalansavimo
Pietų Afrikos vyriausybė pa organizacija pareiškė, jog jie
d
i
e n a . M a r t y n a s , Nimfa,
klausimą. Prez. Reaganas ne
reiškė: „Visas pietų Afrikos turi viltį, kad prie Busho pavyks
Seigūnė,
Vigintas, Anastazija,
kartą norėjo pravesti įstatymą,
regionas džiaugasi, kad toks sukurti nepriklausomą Palesti
kad būtų subalansuotas biudže Milvyde.
realistas, kaip Bushas, buvo nos valstybę.
L a p k r i č i o 12 d.: Juozapatas,
tas, bet niekada nerado pri
Izraelio vyriausybė pareiškė
išrinktas prezidentu. J i s
Sopata, Astikas, Nauma, Aš
tarimo Kongrese.
nebereikalaus griežtų sankcijų pasitenkinimą Busho išrinkimu
mantas, Alvilė, Renata, Kristi
prieš Pietų Afriką, kaip buvo ir mano, kad bus daugiau inicia
— M a s k v o j e sovietai ir
nas.
tyvos iš VVashingtono Vidurinių
žadėjęs Dukakis.
kiniečiai baigė derybas savo
rytinių sienų klausimu.
Vak.Vokietija pasakė, kad Rytų klausimais.
ORAS CHICAGOJE
J a p o n i j a išreiškė dideli pasi
— Alžirijoje įvyko žemės
amerikiečiai negalėjo turėti
geresnio kandidato, kaip Bushą, tenkinimą, o taip p a t i r Britanijos ministerė pirmininkė p'-a drebėjimas; sostinėje buvo nu
Saulė teka 6:33, leidžiasi 4:35.
Tai
v*
a
n
a
s
.
kuris tyliai y r a atlikęs
nešė savo žurnalistams apie George traukta elektros srovė, bet
Temperatūra dieną 45 1. nak
Filipinų prezidentė Corazon Busho išrinkimą prezidentu
žuvusių nėra.
nepaprastai daug gerų dalykų.
tį 26 1.

Pasaulis palankiai sutiko Busho
išrinkimą
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PAKELIUI | AUSTE'ALMĄ

DR. PETRAS KISIELIUS
PRADĖJO VAJŲ
Jau išsiųsta arti 10,000 laiškų
su paramos prašymais. Šiam di
džiuliam darbui vadovavo dr. P.
' Kisieliaus „dešinioji ranka" Ri
mas Dirvonis, taip pat žinomas
visuomenininkas ir ilgametis
sporto darbuotojas. Jam nuošir
džiai talkino Juozas ir Pranė
Masilioniai, A. ir V. Valavičiai,
S. ir K. Dauliai, V. Butara ir jo
pusbrolis Kęstutis iš Lietuvos,
A. Lauraitis, V. Grybauskas, E.
Modestas, R. Puodžiūnas ir „Li
tuanicos" klubo krepšininkai.
. Netrukus numatoma pradėti
IlI-sios Pasaulio Lietuvių 1 oteriją ir bus kreipiamasi į
Sporto žaidynės, vyksiančios į vairias organizacijas bei pavie
Australijoje šių metų gale, bus nius asmenis.
ypatingos dėl šių priežasčių: 1.
Aukas prašoma siųsti III-jų
— jose pirmą kartą dalyvaus
PLSŽ išvykos lėšų telkimo
Lietuvos sportininkai, pradėda
komitetui, c/o Romas Puodžiū
mi išeivijos ir Lietuvos jaunimo
n a s , 2815 W. 86th Place, Chicaviešą bendravimą. Jie buvo ofi
cialiai pakviesti ir oficialiai iš go, IL 60652.
V.
leisti. Tai pasiekta Bendruome
nės vadovų pastangomis, kurios
buvo paskatintos lietuviškos vi
suomenės daugumai pritariant.
Futbolas
Chicagoje
2. — Tai bus didžiausia Austra
lijos lietuvių šventė, nes kartu
H UNGTYNĖS ĮSTRIGO,
su Žaidynėmis vyks ir Australi
BET BALIUS BUS
jos Lietuvių Dienos, žadančios
įspūdingą ;rogramą. 3. — Žaidy
Praėjusį sekmadienį, lapkričio
nės sutaps su Australijos 200
metų jubiliejumi ir 50 metų nuo 6 d., numatytos paskutinės ru
I-sios Tautinės Olimpiados Kau dens rato futbolo pirmenybių
ne. Taip pat svarbu, kad j jas rungtynės prieš ukrainiečių
koma ndą „Wings" neįvyko. Jos
vykti ruošiasi arti 200 sporti
atšauktos dėl blogo oro ir pur
ninkų iš JAV-ių ir Kanados.
vu permirkusios aikštės.
Vykstančių skaičius milžiniš
Run ( ?tynės prieš „Wings" pa
kas. Sportininkų kelionės išlai
skirtos lapkričio 20 d., sekma
dos siekia arti 300,000 dol. Ar
dienį. Apie jų vietą ir laiką bus
visi pasiryžusieji dalyvauti spor
pranešt a turint tikslią informa
tininkai galės ten nuvykti ir ciją.
tinkamai atstovauti ŠALFAS
sąjungai, priklausys nuo mūsų
Šį sek.-nadienį, lapkričio 13 d.,
visuomenės paramos. Lėšų tel pirmenybių rungtynių nebus.
kimas jau pradėtas, jam vado Tą dieną bus žaidžiamos Illinois
vauja dr. Petras Kisielius, žino taurės finalinės rungtynės. Kad
mas visuomenininkas, pats sutraukt>4 žiūrovų į finalines
buvęs sportininkas, „Ateities" rungtynės, tas sekmadienis
sporto klubo globėjas, jšvykos paskelbtas uždaru kitų koman
Australijon organizacinio komi dų rungtynėms.
teto lėšų telkimo komisijos pir
Reikia pripažinti, kad tai ge
mininkas. Jis sėkmingai vado
vavo lėšų telkimui šių metų di nialus futbolo vadovybės plana
vimas. Visus metus futbolo
diesiems įvykiams — Jaunimo
mėgėjai tik ir laukia, kad turėtų
kongresui, Tautinių šokių
progos peršalti ir gauti page
šventei, Kultūros kongresui ir rintą slogą...
PLB seimui. Tikimasi, kad vi
suomenė ir šį įvykį įvertins ir jį
Suspės, ar nesuspės; užbaigti
panašiai parems. Juk ir lietu šių metų pirmenybes dar prieš
viškasis sportas, kaip ir Jauni žiemos šalčius, bet „Lituanicos"
mo kongresas, ar Tautinių šo futbolo klubo tradicinė sezono
kių šventė, taip pat tarnauja užbaigimo vakarienė su šokiais
jaunimo lietuviškam auklėjimui vis tiek įvyks laiku — lapkričio
bei lietuvybės išlaikymo pastan 26 d., 6:30 vai. vak. Tautiniuo
goms.
se namuose. Šokiams gros nuo-
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Išvykai į Australiją lėšų t e l k i m ą a p t a r i a d r . P e t r a s Kisielius, R i m a s Dirvonis ir Valdas A d a m k u s .

AR LAIMINGOS KREPŠININKŲ
ŽMONOS?
Džiugu buvo televizijos ekra
ne matyti keturis lietuvius: Sa
bonį, Marčiulionį, Chomičių ir
Kurtinaitį, laimint Sov. S-gai
olimpinį aukso medalį. O kaip
malonu būtų, jei šis auksinis
medalis būtų laimėtas Lietuvai,
jei jos iškilieji krepšininkai būtų
apgynę mūsų Lietuvos spalvas
ir, įteikiant medalius, būtų gro
jamas ne Sovietų, bet Lietuvos
himnas. Gaila, tačiau ir dabar
reikia džiaugtis,, kad lietuviai
y r a tokie iškilūs žaidėjai
pasaulyje. Neapsiriksiu saky
damas, kad šį olimpinį auksą
laimėjo tik lietuviai, nes visi jie
buvo pagrindinio p e n k e t o
žaidėjai.
Ši Sovietų komanda y r a
dėkinga ir australų krepšinio
vadovams bei krepšininkams už
pakvietimą, po to, kai Amerikos
olimpinė krepšinio rinktinė
atsisakė žaisti priešolimpines
rungtynes Australijoje. Korėjos
toks pat oro klimatas, kaip ir
Australijos, ir paskutinioji pa
rengtis su australais, atnešė
didelę naudą abiem koman
doms: vienai laimint pirmąją
vietą, o australams pasiekus
ketvirtąją. Sov. S-ga 1972
metais Muenchene, vado
vaujant tada iškiliajam lietu
viui krepšininkui Modestui
Paulauskui, buvo laimėjusi
krepšinio aukso medalį, dėl ko
amerikiečiai buvo pareiškę
griežtą protestą, tačiau, dabar,
Seoule jie pasiekė tikrai pelny
tą pergalę, amerikiečiams neį
einant net į baigmines, kai aust
ralai, irgi pirmą kartą taip
aukštai iškilo, patekdami net į

pusiaubaigminę. Būnant Aust
ralijoj, susidraugavo krepši
ninkai, ypač lietuviai su sve
čiais. Visuose miestuose, kur tik
jie žaidė, lietuviams krepši
ninkams buvo atidarytos mūsų
ne tik namų durys, bet ir lie
tuviškos širdys, todėl ir svečiai
jautėsi čia labai gerai, o išvyk
dami paliko čia daugybę savo
draugų.
Tuo pačiu metu, kai čia žaidė
krepšininkai, viešėjo komandos
kapitono V. Chomičius ir Š.
Marčiulionio žmonos Diana ir
Ingrida, kurias globojo sostinės
Canberos ir Sydnėjaus lietuviai,
ypač dr. K. Kemežys ir A. Liu
tackienė. Nemaiesnį už vyrus
p a s i s e k i m ą turėjo ir jos.
Pasikalbėjimai televizijoj, interview australų dienraščiuose,
australų surengtos išvykos į
gražiausią mūsų „Surfers Parad i s e " k u r o r t ą * ( v ė l i a u dar
aplankant ir kitus), vakarienės
iškiliuose restoranuose ir daly
vavimas Australijos lietuvių
žiemos šventėje, padarė jas irgi
iškiliomis „sporto princesėmis".
Visa tai dėka jų iškiliųjų vyrų,
nors abi jos tebeturi artimus ry
šius su sportu.
Diana Chomičienė, baigusi
medicinos institutą, dabar yra
gydytoja ir jos svajonė yra tap
ti ir specializuotis plastinėj
chirurgijoj, nes ši medicinos
šaka pas juos dar labai mažai ži
noma. Jaunystėje ji atstovavo
Lietuvai meninėje gimnas
tikoje. Dabar augina dvi dukras
Aistę ir Rasą. Aktyviai sporte
dalyvauja tik stebėdama savo
vyrą žaidžiant krepšini.

nasis, gi australai atrodo kaip
koala meškiukai, tokie lėti, vos
juda. Neatrodo, kad jie iš viso
dirbtų.
Daugiausia
tik
juokauja".
Abi spaudai pareiškė, kad
buvo labai nustebusios, kai iš
girdo čia gimusių lietuvių tėvų
vaikus, jau net trečiosios kartos,
gražiai kalbančius lietuviškai,
mokančius tiek daug lietuviškų
dainų. Paklausta Ingrida, kaip
jai patiko Australija, nusišyp
sojo ir pasakė lietuviškai: „La
bai gerai", ką ir korespondentai
suprato. Diana kalba gana gerai

• 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.

buvo pasiūlyta ž a i s t i su
Amerikos, Vokietijos ir kitų
valstybių profesionalais. Dabar
gi, laimėjus olimpinius aukso
medalius, pasiūlymų atsiras
tikrai daug daugiau. Tuo būdu
apsilankymas Australijoj, ir tu
rėta pirmoji patirtis Vakarų
gyvenimo, gali būti labai nau
dinga ir žaidėjų žmonoms.
Įdomus buvo ir Sov. S-gos tre
nerio A. Gomelskio, kaip jį čia
vadina „Baltosios lapės", pasi
sakymas, dėl ko komandoje
DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Crtrist ligoninėms
2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv, penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. E. DECKYS

Ingrida Marčiulionienė, Vilniaus
„Statybos" ir Sov. Sąjungos krepšinio
rinktinės žaidėjo Šarūno Marčiulio
nio žmona.
angliškai, Ingridai truputį sun
kiau, tačiau ir ji susikalbėti
gali.
O, kaipgi p a t i n k a būti
krepšinio „žvaigždės" žmona,
buvo paklausta Ingrida?

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEOICAL BUILOING
6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Kabineto tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVIČ1US
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaskl Rd.
Valandos pagal susitarimą

— Tikrai didžiuojuosi ir
džiaugiuosi t u r ė d a m a tokį
puikų vyrą ir dar krepšinio paži DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
bą! Tačiau būti žmona po
Nechirurginis išsiplėtusių venų
pasaulį keliaujančio „žvaigž
ir hemoroidų gydymas
dės", ne visuomet yra jau taip 5540 S. Pulaskl Road. Tel. 585-2802
Ingrida Marčiulionienė buvo malonu. Mes matome savo
Valandos pagal susitarimą
taikingas, pritaikytas daugu
Penkt.. antr.. ketv. ir penkt.
Lietuvos
ir
Sov.
S-gos
jaunių
vyrus
tik
maždaug
keturias
mos skoniui „Gintaro" orkestReikalui esant atvažiuoju ir į namus
krepšinio rinktinės dalyvė, su dienas per mėnesį ir tai yra
ras.
komanda žaidusi Suomijoj, Ispa tikrai per maža, ypač turint
DR. JOVITA KERELIS
„Lituanicos" futbolo klubas ti nijoj, Italijoj ir Amerikoj. Bū šeimas. Tačiau tai yra būtina ir
Dantų Gydytoja
2659 W. 59th St.. Chicago. IL
kisi ir laukia savo rėmėjų entu nant krepšinio mokykloj, jauna nieko kito padaryti negalima.
Tel. 476-2112
ziastingos paramos — šį kartą penkiolikmetė, susipažino su
Abi Diana ir Ingrida pajuto
9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills, IL.
salėje. Bilietus kviečiama įsigy savo vyru Šarūnu, pradėjo drau
Tel. 598-8101
tikrą malonumą, galėjusios
ti „Lituanicos" klube, 2614 W. gauti ir vėliau sukūrė šeimą. Jie
Vai.
pagal susitarimą
svečiuotis Australijoje. O tai gal
69 St., arba telef. 476-9100, iki turi neseniai gimusią dukrą
joms tik pradžia prie būsimo Tel. kabineto ir buto: OLymptc 2-4159
Kristę. Ingrida dar ir dabar žai
lapkričio 21 dienos.
ilgesnio gyvenimo Vakaruose.
DR. P. KISIELIUS
J . J . džia krepšinį, nors šeimos rūpes Dar prieš olimpiadą MarčiulioGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čiai nelabai leidžia tai aktyviau
niui, Saboniui ir kitiems iški
1443 So. 50tti Ava., Cicero
daryti.
Kasdien 1 iki 8 vai vak.
liems lietuviams žaidėjams
išskyrus trec. šešt 12 iki 4 vai popiet
Davusios spaudai pasikal
bėjimus, jos pareiškė, kad nors
DR. PETRAS V. KISIELIUS
daugelis žmonių Vakaruose ir
DR. EUGENE McENERY
skeptiškai žiūri į esamus dabar
DR. JAMES BURDEN
persitvarkymus, tačiau, jeigu ne
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
tie persitvarkymai, jos tikrai
155
N. Mlchlgan Ava., Sulte 324 Ir
Australijos nebūtų pamačiusios.
5635 8. Pulaskl Rd., Chicago. IL
„Tai buvo kaip sapnas, pasibai
Tai. 568-2960 (veikia 24 vai)
gęs tikrove", pasakė Diana,
Valandos pagal susitarimą
kuriai ši išvyka buvo pirmoji į
DR. IRENA KURAS
Vakarų pasaulį.

Sydnėjaus uosto j l a n k a gėrisi ok. Lietuvos vvru k r e o š i n i o žvai<**H*in ž.monos. Iš
Chomičienė, viešnių globėja s y d n ė j i š k ė A L i u t a c k i e n ė ir I n g r i d a M a r č i u l i o n i e n ė .

Diana

Australų spaudai jos pasako
jo apie visas naujoves, dabar
vykstančias Lietuvoje, tikė
damos, kad ir visas gyvenimas
dabar daugiau pasikeis į gerąją
pusę.
Paklausta
Diana
nuomonės apie Australiją ir
australus, pasakė: „Šis kraštas
man atrodo kaip pasakų šalis ir
toki kraštą aš matau pirmą
kartą. Jis visai kitoks nei ma

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81et Street
Kabineto tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

DR. S. LAL

Kauno „Žalgirio" R. Kurtinaitis,
meistrišku žaidimu žavėjęs žiūrovus,
stebėjusius olimpiadoje Seoule vyku
sias krepšinio rungtynes.

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7. Antr ir
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

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. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

beveik visi žaidėjai yra vedę?
— Mes darome viską, kad
rinktinės žaidėjai būtų vedę, nes
tik tada jie grįš namo, šypso
damasis pasakė šis, Sovietų
Sąjungoj vadinamas „Krepšinio
caras".
Ant. Laukaitis
Australija
DR. KENNETH J. YERKES
DR. MAGDALEN BEUCKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
2436 W. Uthuanian Ptaza Court
Tel. 925-8288
Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab. tel. 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
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. 436-7700

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

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

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Poberts Rd., Hickory Hills, lt
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. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

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

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W. 71 st. St., Chicago, III.
Tai.: 436-0100
11800 South west Hlgfmay
Palos Heights. UI. 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
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. 585-7755

Kaip tvarkytis su disidentais

Vėliavos iškeltos plazda

TRUMPAI DRŪTAI

dieną vidaus reikalų kariuo
menė ir milicija užpuolė
Gedimino aikštėje gausiai
susibūrusius žmones. „Daug
piliečių buvo sumušti guminė
mis lazdomis, be jokio pagrindo
sulaikyti, prievarta nuvežti ir
įkalinti Vidaus reikalų ministe
rijos žinioje esančiose patalpose.
Tai aiški provokacija". Taip
pirmame puslapyje rašė Lietu
vos Persitvarkymo sąjūdžio in
formacinis biuletenis „Atgi
mimas". Toje pat laidoje at
spausdinta bent penkiasdešimt
asmenų įvykių kronika, sudary
ta pagal mačiusiųjų raštiškus
parodymus. Daugumos tų liudi
ninkų pavardės irgi atspaus
dintos kartu su liūdimais.
Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio bendroji programa ištisai
atspausdinta „Tiesoje". Tele
vizijoje buvo ištisai rodoma
tautinės demonstracijos, kalbos.
Pravedami svarbūs pašnekesiai
auklėjimo, ekologijos ir kitais
klausimais, kur nuomonės įvai
ravo, o ne vien atstovavo parti
jos linijai ar programoms.
Cinikai, aišku, per daug nesi
džiaugia šiais pasikeitimais, nes
jų nuomone gyvenimo realybė
nepasikeitus: trūksta prekių,
maisto, rūbų, avalynės. Turimos
prekės yra prastos kokybės ir,
palyginant su uždarbiais, per
daug kainuoja.
„Nevierni tamošiai" nori
mažiau kalbų, o daugiau bui
tinių pasikeitimų. Kai kas
reiškė nuogąstį, kad per greitai
išsivystąs tautinis atgimimas ir
ekonominės bei politinės auto
nomijos reikalavimai nepasi
baigtų kaip buvo užgniužtas
solidarumo sąjūdis Lenkijoje
prieš porą metų. Kaip ten
bebūtų, vistiek reikia kons
tatuoti, kad viešoji spauda
Lietuvoje atlieka svarbią rolę
informacijos ir nuomonių pasi
keitimo srityje. Po daugelio
priespaudos metų žmonės moka
atskirti pelus nuo grūdų ir
atitinkamai reaguoja. Iš kitos
pusės, Lietuvos žmonės beveik
nieko nežino apie užjūrio lie
tuviškąją spaudą ir buvo
nustebinti, sužinoję, kad jos yra
apstu ir labai įvairios. Važiuo
jantiems į Lietuvą patartina ten
nuvežti lauktuvių ir išeivijos
spaudos. Ji yra laukiama.

Kalbėjau apie problemas ir per
spektyvas psichologų paruošime
Amerikoje. Pramatyta auditori
ja visų atėjusiųjų netalpino. Rei
kėjo į kitą didesnę salę visiems
pereiti. Psichologijos katedra
yra istorijos fakultete ir joje
studijuoja apie 130 studentų.
Priedo yra dar apie 45 studijuo
jančių neakivaizdiniu būdu.
Manęs pasiklausyti prisirinko
apie 120. Kiek teko patirti, tuo
laiku esančios kitų paskaitos
,buvo atšauktos, kad norintieji
įgalėtų ateiti ir apie Amerikos
psichologiją šį tą p a t i r t i .
Atrodo, kad daugumas labai
domisi vakarietiška psicho
logija, jos laimėjimais, progresu,
bet tuo pačiu stokoja informaci
jos bei priemonių. Krašte yra
susikūrusi psichologų sąjunga,
kurioje yra apie 120 narių.
Psichoterapijos patarnavimai
jau pradėti, bet dar visuomenėje
nėra populiarūs.

Spalio septintąją pakilo tri
ROMUALDAS
spalvė Gedimino bokšte Vilniu
KRIAUČIŪNAS
je. „Gimtojo Krašto" Nr. 41
p i r m a m e puslapyje rašyta:
„Suplevėsavus
Trispalvei drąsūs po pirmojo punktelio nutarimai iškelti trispalves.
įsisiūba- * visų lūpose ir širdyse. Ieškoma pastatų ar objektų,
Lapkričio 14-17 d. Wa- ninkus, suformuluoti atsilie- kuore, geltonoms-žalioms-rau- Begiedant pajutau kaip sudrėko kurie turėtų istorinės reikšmės
shington, D.C., vyks 37-asis p į m ą į Vatikano pateiktą doku- donoms raketoms iššovus į mano akys. Nejučiomis ap ir derintųsi su tautinio atgi
JAV Katalikų Vyskupų Konfe- mentą, kuriame teigiama, kad dangų, kaip vienas žmogus sidairiau į aplink stovinčius. Ir mimo dvasia.
rencijos generalinis susirinki vyskupų konferencijos egzistuo sugiedojome .Lietuva, Tėvyne jie buvo emocijų bei tautinių
mas, kuriame bus svarstomi ir ja grynai praktiškais sumeti mūsų'. Kalbas gražias ir teisin jausmų paliesti... Po kiek laiko Svarbi spaudos, radijo ir
televizijos rolė
keli opūs klausimai. Bet nau m a i s , n e dėl teologinių gas sakėme, paskui vienas netoliese stovėjęs jaunikaitis,
kitam
į
glėbį
puolėme,
bučia
jovės prasidės ne tik su diskusi priežasčių.
Po ranka turiu bent dvylika
vomės pažįstami ir nepažįstami, matydamas tūkstantinę minią,
jomis. Paprastai suvažiavimo
perijodinių
leidinių, parsivežtų
Manoma, kad siūlymas grą
nebetelpančią į muziejaus aikš
Mišios būna laikomos suvažia žinti dokumentą perrašymui vyrai, moterys, vaikai. Ir vėl tę, įžnybiai pastebėjo, kad Leni iš Lietuvos, kaip tai „Gimtasis
vimo savaitės trečiadienį. Šįmet būsiąs priimtas didele balsų dainavome, rankomis susikabi nui per maža aikštė pastatyta. Kraštas", .Atgimimas", „Moks
nę, pulsas delne į pulsą delne —
jos vyks lapkričio 13, sekma dauguma net ir konservatorių
Ta proga įvykusiame mitinge las ir Gyvenimas", „Komjauni
.Lietuva brangi', .Ilgiausių
mo Tiesa", „Tiesa", „Kalba Vil
dienį prieš suvažiavimą Nekalto tarpe, kurie irgi y r a pareiškę
metų', ,Atskrend sakalėlis', buvo perskaitytas deputatų
Prasidėiimo šventovėle Wa- nepasitenkinimų pirmuoju pro tremtinių dainas... ir šokome tarybos sprendimas, kur be kita nius", „Sąjūdžio Žinios", „Jau
shingtone. Joms parinkta Šv. jektu. New Yorko augziliarui Gedimino aikštėje — ne todėl, ko pasakyta: „Iškelti geltonos, nimo Gretos" ir t.t. Bene kiek
Jono Auksaburnio bizantinė li vysk. Vaughan atrodė, kad do kad būtų paskelbtos ,liaudies žalios ir raudonos spalvų viename jų numeryje yra
turgija, paminėti Ukrainos kumentas buvęs suformuluotas vaikštynės', o todėl, kad nesi vėliavą ant Kauno valstybinio straipsnių, pasisakymų, aprašy
krikščionybės tūkstantmetį. „kanonisto, susirūpinusio, kad norėjo iš aikštės eiti. Ir vis žvilg M.K. Čirlionio dailės muziejaus mų, kurie net neįsivaizduojami
Pagrindinis celebrantas bus tik vyskupai nepasakytų ko čiojome į dangų: ar dar kabo? varpų bokšto — nuolatinai". prieš porą metų. Už tokius ar
Philadelphijos arkivyskupas nors netikslaus... . Man atrodo, Visą tą dieną atsigręždavome į Audringais plojimais ir šūkiais panašius rašinius netolimoje
Steponas Sulyk, o pamoksli- kad krašto vyskupų konferenci kuorą ir šeštadienio rytą pir „valio" buvo palydėtas t a s praeityje valdžios organų buvo
Pati universiteto atmosfera
nininkas kard. Joseph Bernar- ja gali padaryti įnašą visuotinei m i a u s i a nuskubėjome prie sprendimas. Kalbėjo Lietuvos baudžiami, o dabar valdžios
yra didinga. Universitetas yra
din. Po Mišių į dalyvius prabils Bažnyčiai. Pavyzdžiui, JAV langų: ar dar plevėsuoja? Persitvarkymo sąjūdžio Kauno organuose jau spausdinami. Jei
arti 410 metų amžiaus. Univer
JAV vyskupų Konferencijos vyskupai gali ir ką nors unika Plevėsuoja ir plevėsuos".
skyriaus atstovas Egidijus praeityje mažai kas domėjosi
siteto dvasia irgi yra gyva, ypač
pirm. St. Louis ark. John L. laus pasakyti apie gyvenimą
Klumbys, kompozitorius Vikto valdžios periodika, tai dabar
paskutiniųjų tautinio atgimimo
Tą pačią trispalvę savo akimis ras Kuprevičius ir kiti. Mitingui prie spaudos kioskų rikiuojasi
May ir apaštališkasis pronun- aukštos technologijos visuome
įvykių fone. Ant biuletenio
cijus JAV-ėms ark. Pio Laghi. nėje. Bet", jis kalbėjo toliau, pirmą kartą pamačiau sekma pasibaigus miesto gatvėse ir eilės, nes atvežus naują laidą
lentų apstu įvairių sąjūdį lie
dienio ryte, spalio 9 dieną iš aikštėse skambėjo liaudies ir viskas labai greit išperkama.
Manoma, kad daugiausia „nemanau, kad turėsime reikia
čiančių atsišaukimų, rinkimi
viešbučio Lietuvos ketvirtojo patriotinės dainos. „Kom Žmonės ne tik perka, bet skaito
diskusijų susilauks diskusijos mą mokomąjį autoritetą, kol nenės agitacijos reklamų. Viena
a u k š t o . Vos prieš keletą jaunimo Tiesoje" Eltos kores ir gana atvirai diskutuoja, savo
apie gaires vyskupams tvarkan susitvarkysim. Kol kas mes
me ar kitame kiemelyje vyko
valandų atskridę į Vilnių pondentas pastebėjo, kad ,,... nuomones reiškia. Aišku, tos
tis su disidentais teologais. (Dis labai paprastai dar neturime
mitingai patriotinėmis temo
sužinojome, kad ketvirtą va kauniečiai džiaugėsi, sulaukę nuomonės yra įvairios, bet jos
kutuosimų darbų tarpe nebus reikalingo koleginio pobūdžio.
mis. Studentai pasipuošę
landą po pietų lietuviška dienos, kai viršum muziejaus yra viešai diskutuojamos. Skai
nei vyskupų laiškas apie mote Ryškiausias pavyzdys yra AIDS trispalvė bus keliama Kaune,
sąjūdžio trispalvės skydeliais.
rų rūpesčius, nei ruošiamas dokumentas, pralaužiantis nau muziejaus bokšte. Ten at bokšto vėl suplevėsavo trispal tytojų laiškai irgi yra įdomūs,
Per Vilniaus universiteto filo
taiklūs. Nebebijomą kritikos.
logijos fakulteto studentų
naujas dokumentas apie JAV ją dirvą, neatsiklausęs visų siradome penkiolika minučių vė".
Pajaučiama
daugiau
drąsos
inauguraciją š.m. rugsėjo 1
Bažnyčios atoliepį į AIDS ligos vyskupų. Bet ši problema ran prieš k e t u r i a s , bet jau
Kiek teko patirti, kituose Lie savigarbos.
dieną Albertas Zalatorius pa
problemas). Jau prieš suvažia dasi daugumoje mūsų darbų". tūkstančiai buvo susirinkę.
tuvos
miestuose
irgi
pravedami
Vienas
pavyzdys.
Rugsėjo
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sakė kalbą, kuri buvo atspaus
vimą vyskupams išsiuntinėtas
Suvažiavime taip pat bus dis Visomis gatvėmis ir gatvelėmis
dinta „Gimtajame Krašte",
gairių projektas sukėlė gana kutuojama naujas JAV imigra be perstojimo skubėjo jauni ir
Nr.37. Noriu pacituoti keletą
aštrių viešų pasisakymų, k.t. cijos įstatymas. Suvažiavimo seni, vyrai ir moterys, tačiau
charakteringesnių
vietų.
Denverio ark. Francis Stafford, balsavimui pateikiamame pro labai mažai tarp savęs šnekė
„Žvelgiu
į
jus
šiandien
su
pavy
kuris pareiškė, jog gairėse jekte JAV vyskupų pasisakymo dami. Kai kurie nešė trispalves,
du ir nerimu. Jūs atėjote į uni
„liečiami kai kurie centriniai apie šį įstatymą parašyta: daugelis buvo tai trispalve ar
versitetą pačiu įdomiausiu
teologiniai bei doktrininiai „Bažnyčia turi pati pirmoji tvir vyčio skydeliu savo krūtines
laiku, koks tik yra buvęs nuo
Bažnyčios rūpesčiai", o jos tik tinti, kad meilė nepripažįsta pasidabinę. Kai galo nesulaukę
pokario metų. Atėjote plaiks
„sukomplikuos" jau labai rubežių". JAV Vyskupų Konfe jau atgal ėjome, vis dar šimtai
tantis virš galvų tautinėms
„rimtą netvarką" diskusijose, rencija sieksianti pakeisti im spaudėsi patekti į muziejaus
trispalvėms, nebijodami įsisegti
liečiančiose laisvę ir autoritetą. igracijos įstatymą (pagal kurį a i k š t ę . Atrodė, kad visas
į atlapą Vyties ženklo ir žino
Šias gaires, dėl kurių diskusi nelegalūs užsieniečiai, gyveną Kaunas susirinko šiam isto
dami,
kad jūsų studijų objektui
jos jau vyko per praėjusį suva Amerikoje nuo 1982 m. sausio riniam momentui. Spaudoje po
—
lietuvių
kalbai — ruošiamasi
žiavimą, bet buvo nutrauktos ar ilgiau, galėsią pasilikti), to rašė, kad „dešimtys tūks
grąžinti
konstitucinį
valstybi
dėl trūkumo vyskupų kvorumo, kadangi pagal jį daug žmonių tančių žmonių" buvo susirinkę.
nės kalbos statusą... Jūs dabar
ark. Stafford jau tada siūlė yra dabar diskriminuojami ir Iš mano pozicijos — buvau ant
atsistojate
prie
rimtos
grąžinti autorių komisijai, bet suardytos šeimos. Vyskupų kon Lenino paminklo pakopos —
pasirinkimo
ribos,
nuo
kurios
siūlymas buvo atmestas 80-92 ferencija tuo ruožtu imsis padėti matėsi bent 50,000, jau nekal
turėsite pasukti arba į ramią
santykiu. Sunku numatyti, kaip ir tiems,kurie vėliau Amerikon bant apie tuos, kurie liko
valdininko kėdę, arba į neramią
vyskupai balsuos šįmet, bet atvyko, ir šviesti darbdavius, šalutinėse gatvelėse.
tautos žadintojo, auklėtojo, jos
sakoma, jei gairės būtų iš viso kad tiksliai žinotų įstatyme
Varpų muzikai skambant, ant
kultūros turtintojo odisėją... Jūs
atmestos ar grąžintos komitetui duotas samdymo sąlygas. Jie
Grąžintas Vilniaus
vadinamo valstybinio M.K.
atėjote iš šeimų, kur ofici 'usis
dėl nepakankamo sutarimo, tai rems įstatymus padėti pabėgan
universiteto v a r d a s
Čiurlionio dailės muziejaus
cinizmo ir atsargumo kirminas
būsią dėl „Romos elemento" tiems nuo politinių bei ekono varpų bokšto iškelta trispalvė
Nepatikrintomis žiniomis, pagraužė idealizmą, pasišven
padidėjusios įtakos.
minių represijų; stengsis penkias minutes prieš ketvirtą!
spalio 18 dieną Kapsuko uni timą ir orumą, pakeisdamas
Pirmame šio dokumento sky aprūpinti pastoge, maistu ir Tos kelios minutės tarsi simbo
versitetui Vilniuje
buvo juos daiktų ir malonumų kultu,
riuje liečiamos vyskupų ir teo drabužiais nelegalius ir be lizavo nekantrumą ir daugelio
grąžintas Vilniaus universiteto įspūdžių aistra, socialinės hie
logų atsakomybės bei teisės, o darbius pabėgėlius ir jų šeimas. metų svajones bei viltį. Minia
vardas. Maloniu sutapimu tą rarchijos taisyklių priėmimu ir
kitame skyriuje duodami siūly
Be to dar bus balsuojama apie kėlė ovacijas, plojo ir savo turi
pačią dieną buvo proga skaityti pačiu niekingiausiu nusista
mai, „kaip skatinti kooperaciją gaires n e k u n i g ų pamokslų momis vėliavomis
ar vėliavė
paskaitą psichologijos katedro tymu — prieš vėją nepapūsi.
bendroje Evangelijos ir Bažny sakymui. Šios gairės padėtų lėmis džiaugsmingai mojavo.
je. Nors iš anksto tam nebuvau Todėl neramu, ar tas nusista
čios tarnyboje, ypač per asme vyskupams vykdyti kanoną Kiek
aprimus
pasigirdo
pasiruošęs, nes ta proga atsi tymas nebus jums didelis
Dailininkė autorė Anastazija Tamošaitienė kalba „Lithuanian Sashes"
ninių ryšių palaikymą ir nefor 766, kuriame jiems leidžiama Lietuvos himno pirmieji žodžiai.
rado tik atvykus į Vilnių, in svarstis prie kojų".
knygos sutiktuvėse, kurias suruošė Chicagos Lietuvių Tautodailės institu
malius pokalbius". Trečiame nustatyti, kada yra leidžiama Pradžioje vos girdimi, kiek neformacijos ir faktų netrūko.
tas spalio 9 d.
Nuotr. J . Tamulaičio
skyriuje nurodytos „specialiai nekunigams pamokslus sakyti
pritaikytos procedūros tvarky- bažnyčiose ar koplyčiose. Nors
muisi su doktrininiais nesuta pateikiamas gairių projektas
giais, trumpais protarpiais vis šaukė. Galimas daiktas,
Bet tuo kritišku momentu pasigirdo staigus links
rimais, iškylančiais tarp vysku smulkiai nenustato specifinių
kad tuo metu šis šauksmas buvo girdimas visose jūrose, mas riktelėjimas, visų akis nukreipęs nuo banginių.
pų ir teologų vyskupijose". sąlygų nekunigams pamokslus
aidįs iš burnų daugybės banginių žvejų, sulipusių į Ir nustebę visi sužiuro į Ahabą, kuris stovėjo supamas
HERMAN MELVILLE
Tačiau įvade pabrėžiama, kad sakyti, jos pabrėžia, kad tik
stiebų viršūnes ir bežvalgančių vandenis, tačiau mažai penkių šmėklų, atrodžiusių tik ką sukurtų iš oro.
gairių tikslas nėra nurodyti; šventimus turinčiam kunigui
ROMANAS
tebuvo plaučių galinčių išrėkti įprastinį šauksmą su
kaip elgtis konkrečiuose nesu būtų leidžiama pamokslą saky
tokiu nuostabiu ritmingumu, kokį jam suteikdavo
XL. Pirmasis išlipimas
Išvertė P. Gaučys
tarimo incidentuose, ir doku ti Mišių laiku po Evangelijos,
indėnas Taštegas.
Šios šmėklos, nes tuo metu taip jie atrodė, pajudėjo
mento tikslas „nėra nurodyti vadinamą homiliją.
— Ten jis pučia! Ten! Ten! Pučia! Pučia! Pučia!
iš kitos denio pusės tyliai ir greitai, besiruošdamos
proceso katalikiškos doktrinos
Jie taip pat diskutuos do
53
— Kur?
nuleisti ant vandens ten bekabančią valtį. Toji valtis
ryškinimui". Dokumento tiks kumentą apie religinę laisvę
— Pavėjui. Maždaug už dviejų mylių. Ten visa
visada buvo laikoma atsargine, nors technišku terminu
Visų šitų, o gal ir kitų samprotavimų spiriamas, kaimenė!
las yra „skatinti susišnekėjimą rytų Europoje ir Sovietų Są
buvo vadinama kapitono valtimi, kadangi kabojo
ir bendradarbiavimą tarp vys jungoje ir kitą apie sunormali- Ahabas įsitikino privaląs rodytis ištikimas „Peąuodo"
Iš karto visi sujudo.
užpakalinėje denio pusėje. Vyras, atsistojęs valties
kupų ir teologų, kad išvengtų nimą ryšių JAV ryšių su Viet pirmykščiai kelionės paskirčiai, prisilaikydamas įpras
Sperminis banginis pučia su laikdodžio tiksenimo
nesutarimų".
namu. Galų gale jiems bus pa tiniu papročių, ir ne vien tik tai, bet prisiversti save tiksliu vienodumu, ir tuo žvejai jį išskiria iš kitų jo priekyje, buvo kresnas ir tamsus žmogėnas, su vienu
baltu dančiu, piktai išsikišusiu pro jo plienines lūpas.
Suvažiavime taip pat bus teiktas 30.6 mil. dol. 1989 rodyti aistringą susidomėjimą bendra savo profesinio giminaičių.
Vilkėjo juodu ir susiraukšlėjusių švarku ir plačiomis
svarstomas Vatikano pateiktas Konferencijos biudžetas, kuris darbo eiga.
— Matyti uodega! — suriko Taštegas, ir banginiai
juodomis kelnėmis, pasiūtomis iš tos pačios tamsios me
pirmasis projektas dokumento yra 1.2 milijonais dol. didesnis
Šiaip ar taip, bet dabar jo balsas buvo girdimas duo dingo.
džiagos. Bet baltas, švytįs turbanas, sudarytas iš jo žilų
„Vyskupų konferencijų teolo negu pernai metais. Pagal jį dant įsakymus saugams bokšteliuose, įpareigojant
— Tarne, greičiau! — riktelėjo Ahabas. — Laiką!
plaukų, supintų į kasas ir kelis kartus lanku sudėtų
ginis ir juridinis statusas". Kon diecezijos už kiekvieną savo pranešinėti kiekvieną naujieną, neaplenkiant netgi Lciką!
ant galvos, keistu būdu vainkavo tą juodmedžio figūrą.
ferencijos balsavimui bus siūlo narį konferencijai skirsian- jūrų kiaulės. Tas budrumas gana greit buvo atlygintas.
Dough-Boy nubėgo į kajutę ir, pažiūrėjęs į laikrodį,
Jo draugai nebuvo tokie juodiju veidai buvo savotiškai
ma šį projektą grąžinti Vati čios 16 dentų 1990 m.
sugrįžo kapitonui pranešti tikslią valandą.
geltoni, būdingi Manilos čiabuviams — rasei, išgarsėju
kanui iš pagrindų perdirbti, nes
Pasibaigus JAV rinkimų poli
XXXIX. Plaušinio pynėjas
Laivas pasuko pavėjui. Taštegui pranešus, kad ban
siai vylingumu, ir ją kai kurie baltieji jūreiviai laiko
jis turįs per didelių trūkumų, t i n ė m s varžyboms, įdomu
giniai panėrė vėjo kryptimi, tikėjomės juos pamatysią
Buvo
pilka
ir
liūdna
popietė.
Jūreiviai
tingiai
šnipais ir patikėtiniais velnio, kurio įstaiga nežinia kur
kad būtų naudinga diskutuoti. stebėti konservatyviųjų ir
iškylant tiesiai priešais mūsų laivą. Vienas vyrų,
vaikščiojo
po
denį
ar
žiūrėjo
į
švininės
spalvos
vandenį.
slapstoma.
Jau birželio mėn. ark. May, liberališkesniųjų
srovių
kuriam pavesta saugoti laivą, tariant vienas tų, kurie
Tuo tarpu, kai nustebusi įgula vis dar tebežiūrėjo
gavęs projektą iš Vatikano, judėjimus ir tokiuose viso kraš Aš su Quequeegu pynėme plaušinį mūsų valčiai. Nors nėra paskirti užimti vietą valtyse, pakilo pakeisti
ramus
ir
migdąs
buvo
vaizdas,
o
rodėsi
skelbė
kažką
rėmė vyskupų konferencijų to katalikų religinį gyvenimą
indėną stiebo bokštelyje. Jūreiviai, stovėję ant didžio } tuos nepažįstamuosius, Ahabas suriko turbanuotam
vertę ir autoritetą, dėl to atspindinčiuose vienetuose, įvyksiant.
sios burės priekyje, o kiti — užpakalyje, jau buvo seniui, jų vadui:
Mudviem
taip
betriūsiant,
mane
sukrėtė
toks
keis
sušaukdamas buvusius JAV kaip Vyskupų Konferencija.
— Fedala. ar visa paruošta?
tas, nutįsęs ir muzikaliai laukinis ir nežemiškas gar nusileidę, perstekių virvių statinaitės jau buvo savo
Vyskupų Konferencijos pirmi— Visa! — atsakė senis beveik švilpiančiu balsu.
a.j.z.
sas, kad siūlas iškrito iš rankų ir nukreipiau žvilgsnį vietoje.keliamieji kranai paruošti ir trys valtys pakibo
— Tad valtis į vandenį! — sušuko kapitonas. —
į debesis, iš kur kaip sparnas krito tas balsas. Labai virš vandens.
Nekantrūs jūreiviai prie laivo šonų, viena ranka Valtis į vandenį! Ar girdėjai? — vėl suriko.
Tik džiaugsmas stumia žmogų damas žmoguje energiją ir pail aukštai ant skersinės karties stovėjo Taštegas, Gay
Head pamišėlis. Jo kūnas buvo nekantriai palinkęs į laikydamiesi atramos, o koją užkėlę ant briaunos, tarsi
(Bus daugiau)
,
į vaisingą darbą, priversdamas gindamas jo gyvenimą.
tai
būtų
karo
laivo
įgula
pasiruošusi
šokti
į
priešo
laivą.
priekį,
jo
ranka
buvo
ištiesta
tartum
lazda,
ir
jis
stai
M. Harvey
jo kūną sparčiau judėti, didin

TEOLOGAIS?

BALTASIS BANGINIS
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m. sukūrė šeimą su inž. Jonu
Matulaičiu iš New Yorko ir šių
metų balandžio mėn. susilaukė
dukrelės — Ilonos Ilmaros. Šiuo
metu jaunoji daktarė visą laiką
pašvenčia naujos mamytės
pareigoms; nuo ateinančių metų
sausio mėn. pradės rezidenciją
vaikų ligų specialybėje Cincinnati Children's Hospital
Medical Center.

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. lapkričio mėn. 11 d.
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Dr. Rūta Jane Skrinskaitė
„GINTARAS" - LIETUVIŲ
DIENU PUOŠMENA
Torontas tikrai užtarnautai
gali didžiuotis savo lietuvių tau
tinių šokių šauniu reprezentan
tu „Gintaru". Grupės, kuri
daug kartų šiame kontinente,
Europoje ir televizijos ekrane
puikiai demonstravo mūsų tau
tinio šokio grožį, dainą ir
muziką, spalio 8 dienos spek
takliu grožėjosi 500 Clevelando
auditorija, savo tradicinėse Lie
tuvių dienose. Kiekvienas šokis,
solisto atliekamos dainos buvo
palydimi triukšmingais plo
jimais ir bisavimais. Manau,
kad dar didesnio entuziastiško
priėmimo „Gintaras" susilauks,
kai jis ateinančią vasarą nuvyks
Lietuvon, jau gavęs tiesioginį
pakvietimą iš Vilniaus universi
teto dainų bei šokių ansamblio.
Ten vyks arti 40 gintariečių
(vyresniųjų grupė) ir muzikan
tai. Vadinas, panašaus sąstato,
kuris atliko programą Clevelande, išskyrus solistą Vaclovą
Povilonį, kuris tiktai prieš dve
jus metus iš savo gimtinės nele
galiai yra pasitraukęs ir dabar
įsikūręs Kanadoje, talkinantis
„Gintarui". Tai greičiausiai bus
pirmasis ansamblis, kuris „atvi
rumo ir persitvarkymo" atmo
sferos nuotaikoje sutvirtins
tėvynės ir išeivijos tautos kultū
rinio bendravimo saitus.
Gintariečiai tokiam užda
viniui ir tokiai nelengvai misijai
tikrai tinka: dailūs vyrai,
grakščios šokėjos, gerai paruoš
ti, sumaniai parinktas reper
t u a r a s , melodinga šokių
orkestrinė palyda. Ansamblio
vadovai Rita ir Juozas Karasiejai — talentingi ir entuziastingi
tautinio šokio mokytojai ir puo
selėtojai. Jiems tikrai tenka ne
tik garbė, bet ir gili padėka.
Daina Kalendraitė, pranešėjos
vaidmenyje sujungė koncerto
šokį, dainą ir muziką į įspū
dingą spektaklį.
Per nepilnų dviejų valandų
(su pertrauka) programą erdvio
je Dievo Motinos parapijos
scenoje (kurios foną puošė sti
linga ansamblio emblema), žiū
rovai grožėjosi kepurine, trampolke, zanavykų aplinkiniu,
varžytinių polka, vakaruška,
Per girią girelę, juodbėrėliu,
subatėle, ūsaunyku, pakeltkoju,
abrūsėliu, aštuonyčiu. Tai sti
lingos Lingio, Ivanauskienės,
Matulaitienės, Danio choreogra
fijos.
Šokių įtarpuose solistas Vac
lovas Povilonis su savo gitaros,
akordeono, ar vargonėlių sis
temos akompanimentu pa
dainavo Raudonikio „Būk
saulėta diena", „Lietuva",
„Baltijos akmuo", Gorbulskio
„Gintaro tėvynė", Suvalkijos
krašto dainą „Suvalkijos ber
niukas". Tėvynės ilgesio ir
meilės dainos, atliekamos dar
Lietuvoje gauto muzikinio
išsilavinmo ir talentingo solis
to, labai tiko Lietuvių dienų
prasmei ir nuotaikai.
Visi programos dalyviai ir va
dovai buvo apdovanoti gėlėmis.
Po koncerto didelė dalis klau
sytojų rinkosi į parapijos sve
tainę vakarienei su gintariečiais, kur juos pasveikino ir
jiems padėkojo LB Clevelando
apylinkės pirm. Vytautas Brizgys už mūsų šventės papuošimą
ir praturtinimą. Gintariečiai
dėkojo už pakvietimą. Gintaro
vadovai R. ir J. Karasiejai
„Grandinėlės" vadovui Liudui
Sagiui, kuris buvo ir vienas iš
VTII-sios tautinių šokių šventės
meno vadovų, įteikė didelę.

spalvotą nuotrauką iš festivalio
momento, kur t ū k s t a n t i n ė
šokėjų erdvioje kolisiejaus
arenoje „išrašė" — įspūdingą
„Lietuva" gyvą paveikslą.
Liudas Sagys dėkojo už bran
gią dovaną ir pabrėžė, kad kiek
vieno sceninio vieneto gerumas
pareina nuo vadovų, šokėjų ir
muzikantų. Tokie vadovai buvo
Karasiejai, ir jų dėka aštuntoji
tautinių šokių šventė įvyko
Kanadoje.
Sekmadienį, po pamaldų Die
vo Motinos šventovėje, parapijos
auditorijoje LB apylinkės
valdybos narės Viktorijos Lenkauskaitės žodžiu buvo ati
daryta „Išeivijos lietuvių dailė
88" paroda. Parodos kuratorius
Algimantas Kezys savo kilno
jamą parodą atvežė iš Los
Angeles, vėliau ji keliaus į Washingtoną ir Chicagą. Pagrin
dinė parodos mintis — parodyti
lietuvių meną. Savo atidarymo
pastabose A. Kezys tvirtino, kad
kaip kiekvienas menas, taip ir
lietuviškas menas yra kilęs
žmogaus širdyje. Parodos
lankytojams buvo suteikta gali
mybė k ū r i n i ų įsigyti. Už
daugiau kaip du tūkstančius
dol. parodos paveikslų pasiliko
klevelandiečių nuosavybėje.
Tą sekmadienį parapijos sve
tainėje buvo pietūs „Žaibo"
sporto klubo narių išvykai į
Australiją paremti.
LB apylinkės valdyba išleido
iliustruotą 20 psl. didelio forma
to šventinį leidinį su „Gintaro"
programa ir nuotraukomis,
skelbimais, mecenatais, garbės
rėmėjais ir rėmėjais. Gražus
šventės suvenyras.
Lietuvių dienos yra tapusios
bendruomeninio solidarumo,
kultūrinių renginių ir nuotai
kingos pramogos švente. Jos
gausūs dalyviai su dėkingumu
prisimena Clevelando apylinkės
valdybą, kuri šiuos renginius
ruošė ir kantriai bei sėkmingai
išnešė ant savo pečių. Apylinkės
valdybą sudaro: pirm. Vytautas
Brizgys, vicepirm. Birutė Vedegienė, sekr. Vladas Čyvas, ižd.
Mečys Aukštuolis, kultūros
reikalų vadovas Jonas Gudėnas,
soc. reikalų vadovė Marija
Mikonienė, Jaunimo reikalų va
dovė Viktorija Lenkauskaitė,
sporto vadovė Valdonė Žiedonienė, švietimo Kazimiera
Vaičeliūnienė ir renginių Ada
Stungienė.
LIETUVIAI SVEIKATOS
TARNYBOJE
Ohio Lietuvių Gydytojų drau
gija (OLGD) spalio 23 Clevelan
do lietuvių namuose įteikė 32-ją
— 1,000 dol. kultūrinę premiją,
kuri paskirta Dainavos jaunimo
stovyklai. Šia proga verta mesti
nors trumpą panoraminį žvilgs
nį į šio lietuvių medicinos dar
buotojų sambūrio įnašą į Cleve
lando lietuvių socialinį, svei
katos ir kultūrinį gyvenimą.
Šią draugiją organizuoti min
tis buvo kilusi jau 1950 metais
iš čia praktika besiverčiančių
naujosios imigracijos kartos
gydytojų — M. Vaitėno ir D.
Kesiūnaites. Organizaciniame
komitete buvo Jurgis Balčiūnas,
Danielius Degesys Domicėlė
Kesiūnaitė, Vladas Ramanaus
kas ir Jonas Stankaitis. 1956 m.
draugijos steigiamajame suva
žiavime dalyvavo 32 daktarai.
Nuo to laiko draugija augo
nariais, o taip pat ir kultūriniais
ir socialiniais renginiais. Narių
buvo daugiau negu 50 asmenų,
tai DP kartos gydytojai, moks
lus baigę dar Lietuvoje. (Tuo

.'

Dr. Rūta Skrinskaitė, Birutės
ir dr. Juozo Skrinskų duktė,
mokėsi St. Mary Magdalene
mokykloje, Willovick, Ohio, kar
tu lankydama ir Šv. Kazimiero
lituanistinę mokyklą. Priklausė
„Neringos" skaučių tuntui,
šoko „Grandinėlėje". Baigusi
Dr. Sigutė Lenkauskaitė-Matulaitienė ir dukrelė Ilona Ilmara.

metu Clevelande praktika
vertėsi ir ankstyvesnės imi
gracijos du medicinos daktarai
ir vienas dantistas). Daug
gydytojų, be tiesioginio darbo
medicinos kabinetuose ir ligo
ninėse, jungėsi į bendrąją lie
tuvių veiklą į bendrines ar
ideologines
organizacijas,
ateidami su nemaža finansine
parama. Ohio Lietuvių Gydy
tojų draugija (ji tokį pavadinimą
pasirinko, nes jos nariais buvo
ir keli gydytojai, gyveną kituose
Ohio valstijos miestuose) turbūt
yra vienintelė JAV-ėse, o gal ir
pasaulyje, draugija, kuri
kasmet skiria premiją kultūri
niams lietuvių reikalams. Jas
yra gavę visuomenininkai,
mokslininkai, rašytojai, an
sambliai, mokyklos, spor
tininkai, spauda, muzikai ir kt.
Nors prieš tris dešimtmečius
tūkstančio dolerių vertė buvo
didesnė negu šiomis dienomis,
bet pats faktas aiškiai byloja
mūsų medicinos darbuotojų
nuoširdžias intencijas.
NAUJOJI GYDYTOJŲ
KARTA
Pastaraisiais metais, kelio
likai daktarų iškeliavus į
amžinuosius namus ar pasi
t r a u k u s pensijon, aktyvių
draugijos narių sumažėjo iki 34,
iš kurių 25 gyvena Clevelande
ar jo priemiesčiuose ir dalis jų
dar verčiasi pilna ar daline
praktika. Draugijos nariais
gali būti ir odontologai bei ve
terinarijos gydytojai. Clevelan
do apylinkėse dantų gydymo
kabinetus turi Giedra Matienė,
Viktoras Stankus, Roma ir Dai
nius Degėsiai, Algis Budrys,
Živilė Kliorytė-Vaitkienė,
Marius Laniauskas, Danutė
Gaižutienė-Stankuvienė.
Clevelando lietuvių vaikai —
odontologai, gyveną ir dirbą ki
tuose miestuose, yra: Mindau
gas Pautienius, Kristina Stankaitytė ir Danutė Balčiūnaitė-Solar. Dantų gydymo studijas
Clevelande tęsia Daina Mataitė,
dr. Stepono ir dr. Giedros Matų
duktė.
Iš veterinarijos gydytojų tiktai
Dalia Bložytė, čia baigusi
mokslus, verčiasi praktika.
Daktarai VI. Bložė, St.
Jankauskas ir Vyt. Maurutis
jau džiaugiasi pensininko
gyvenimu. Veterinariją studi
juoja Vincas Staniškis ir Jonas
Alšėnas.
Naujųjų ateivių lietuvių
šeimų vaikai gausiai papildė
medicinos daktarų eiles. Cleve
lando ar kitų miestų medicinos
mokyklas baigė: Mikas Eimontas, Gintaras Degesys, Vytenis
Čyvas, Algis Skrinska, Viktoras
Ceičys, Arūnas Aželis, Ona
Kliorytė-Daugirdienė, Jolanta
Mickevičiūtė, Rūta Skrinskaitė,
Algis Klimas, Rita Kazlauskaitė-Campbell, Vida Kašubaitė-Liauba, Ligija Rociūnaitė-Englert ir Sigutė Lenkaus:
kaitė-Matulaitienė. Mediciną
studijuoja Vija Bublytė Lojolos
universitete,
Chicagoje.
Medicinos mokslus yra baigusių
ir kituose Ohio valstijos
miestuose: Akrone Linas ir Jūra
Adomavičiai-Adams, Tomas Ki
sielius, Gražina Sviderskai-

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

RE7MAX
REALTORS

RIMAS L. STANKUS
361-5950

Baigė mokslus ir
įsigijo specialybes
Šią vasarą viena klevelandietė baigė medicinos moks
lus ir dvi įsigijo specialybes.
Pasekime jų nueto gyvenimo,
mokslo ir lietuviškos veiklos
pėdsakus.
Dr. Sigutė M. MatulaitienėLenkauskaitė

636-6189

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią (Staiga, prašome
paminėti, kad esate artoaronte būti
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.
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tė-Sidney; ir Cincinnati — dr.
Bieliauskas.
Ligija B a l č i ū n a i t ė , O.S.,
optometristė turi savo praktiką
Clevelando priemiestyje.
Tiek žinių pasisekė surinkti
šią informaciją rašančiam. Ji
galės būti papildyta, jei kas pra
leista.
Dabartinę OLGD valdybą
sudaro: pirm. Juozas Sonta,
vicepirm. Juozas Skrinka, sekr.
Dainius Degesys, ižd. Vytautas
Maurutis ir narys Vitoldas
Gruzdys.

GREIT
PARDUODA

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKIRD

DANUTE SCERBAITE MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščerbaitel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.

FOR RENT

Dr. Rūta Skrinskaitė

Notre Dame Akademiją, išvyko
į Wellesley College, Massachussetts, kur gavo Bachelor of Art
laipsnį iš molekulių biologijos
studijų. Buvo priimta į CaseVVestern Reserve universiteto
medicinos mokyklą Clevelande,
k u r i ą baigė 1982 m e t a i s .
Atlikusi internatą, kurį laiką
kaip gydytoja dirbo su Amerikos
indėnais. Clevelando Mt. Sinai
ligoninėje atliko akių ligų
(Ophtalicologija) rezidenciją ir
Becom Palmer akių institute
studijavo akių neurologines
problemas (Neuro-ophtalmologija), 1988 m. grįžo į Clevelandą
ir pradėjo praktiką: bendrą akių
apžiūrėjimaą, akių chirurgiją ir
laser gydymą. Jos kabinetas
yra University Suburban
Medical Building, 1611 S.
Green 140, So. Euclid, Ohio,
44121 216-291-3550.

Šių metų vasarą Sigutė Len
kauskaitė, Mildos ir dr. Edmun
do Lenkauskų d u k t ė , baigė
University of Cincinnati College of Medicine, gaudama
medicinos daktarės diplomą.
Sigutė, augdama Clevelando
priemiesčiuose,
nuo
pat
jaunučių dienų reiškėsi lie
tuviškoje veikloje: buvo aktyvi I
ateitininkė, šoko „Grandinė
D r . Ligija Marija
Rociūnaitė-Englert
lėje", dainavo „Nerijc^ " voka
liniame vienete, baigė ir vėliau
mokytojavo Šv. Kazimiero litua
nistinėje mokykloje, Clevelando
LB apylinkės valdyboje buvo
narė jaunimo reikalams, vėliau
vicepirmininkė.
Reiškėsi
Lietuvių Jaunimo sąjungoje:
buvo tarybos narė, dalyvavo
(kaip atstovė) IV-me ir V-me
PLJ kongresuose.
1983 m. Magna cum Laude
baigė Case-Western Reserve
universitetą bakalauro laipsniu
Dr. Ligija Rociūnaitė Englert
iš anesteziologijos ir kaip
anestezistė dirbo St. VincentDr. Ligija, Onos ir Vacio
Charity ligoninėje. Po metų Rociūnų duktė, š.m. liepos mėn.
nutarusi tęsti studijas, buvo pabaigusi rezidenciją vidaus
priimta į Cincinnati univer ligų specialybėje Medical Colsiteto medicinos kolegiją. 1985
(Nukelta į 5 psl.)

Išnuomojamas 5 moderniškų ttamb.
butas 2 aukšte, Cicero. Suaugusiems be
gyvuliukų. Skalbimo kamb., autom, pasta
tyti vieta. Nuomininkas moka už dujas ir
šilumą. Galima užimti gruodžio 1. Tai.
652-5972 arba 652-4992
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C3 mis, KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
INCOME TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

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

6600 S. Pulaski
767-0600

H E L P VVANTED

EARN MONEY AT HOME!

Assemble Jewelry, Toys, Electronics,
others. FT & PT work available. Call
(Refundable) 1-407-744-3000
EXT. S 664A 24 hrs.
Live-in housekeeper; mušt
cook, drive and speak English. For
information call Ms. Tom Gibson,
789-8048
VVanted cosmotologist with faciai
experience for unique Center. Call
444-9234 for an interview.

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10°/o—20%—30% pigiau mokėsit,
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.
FRANK ZAPOLIS
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h Stret
Tel. — GA 4-8654
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys

Tai. 585-6624
Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro
Kalbėti lietuviškai

FOR SALE
Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO REKORDERIUS

(312) 839-5629

POPULAR
LITHUANIAN
RECIPES
Nauja devintoji laida
Suredagavo
Juzė Daužvardlenė
šiomis dienomis „Draugo",
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms, i
Daugelis apdovanojo kita-į
taučius supažindindami juos
su lietuvišku maistu ir virimu.
Šios knygos susidomėjimas ir
pasisekimas tarp lietuvių ir
kitataučių visuomet buvo
didelis.
Kaina su persiuntimu $6.50
Illinois gyventojai moka $6.94
Užsakymus siųsti;
DRAUGAS,
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

DELICATESSEN RESTAURANT
Priima užsakymus šventėms
Dideli tortai:
Napoleonas
Josefina
Citrininis
Riešutinis
Vaisinis
Aguoninis

Pensininkams
restorane.

kasdieną

$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00

15%

nuolaida

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 71 st Street

Chicago. III. 60629
Tel.: (312) 476-7675

Tremtinė — tai vienas paveikslas iš labai puošnios daiL POVILO
PTJZ1NO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles,
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniiku, profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu
27 dol. Užsakymus siusti
DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street.
Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio.

.

padeda visais galimais būdais.
Darbo jėgos kainai kylant,
ne visada finansiškai pajėgia
(Atkelta iš 4 psl.)
ma atlikti tai, kas Dainavos
lege of Pennsylvania Philadel- stovyklai būtinai reikalinga.
phijoje, buvo pakviesta dirbti Saugumas, švara, valdžios
Franford ligoninėje, Philadel- higienos reikalavimai nėra
phijoje, klinikine instruktore kompromisiniai dalykai, o
daktarams, pradedantiems vi būtinybė. Gyvenimo standartui
kylant, didėja ir Michigano
daus ligų specialybę.
Ligija baigė St. Michaels pra valstijos reikalavimai stovyk
džios mokykla ir Independence loms.
Jau keleri metai, kai susidaro
gimnaziją, Independence, Ohio.
Trejus metus studijavo muzikos savanorių iš Chicagos, Detroito
terapiją Clevelando valstybinia ir Clevelando (šiuose miestuose
me universitete, Magna cum veikia stovyklos globos komite
Laude baigė Kento valstybinio tai) grupės, kurios prieš sto
universiteto medicinos seserų vyklavimo (vasaros sezono)
mokyklą, kaip med. sesuo dirbo pradžią ir, stovyklos sezoną
Clevelando Klinikų ligoninėje. užbaigus, atvyksta Dainavon
1985 m. baigė University of Cin- ir savo jėgomis bei priemonėmis
cinnati College of Medicine, atlieka darbus, kurie, naudojant
gaudama medicinos daktarės samdytą darbo jėgą, kainuotų
diplomą. Ištekėjo uš savo kurso šimtus, jei ne tūkstančius
Po susirinkimo. Iš kairės: D. Mackialienė, kun. dr. E. Gerulis, prof. Č. Buračas ir kult. popiečių
dolerių.
pirm. A. Karnienė.
kolegos Christopher Englert,
Nuotr. V. Mažeikos
Šių metų spalio 1 ir 2
kuris dabar baigia gimdymo ir
moterų ligų (Obstetrics and dienomis iš Clevelando nuvyko sikviesti iš Washingtono, DC, neapsiriboja siaura vaga, bet LAIMĖJO 39 MILIJONUS
13 pajėgių jaunosios kartos ten besilankantį Lietuvos Per apima plačiai įvairias kultūri
Gynecology) specialybę..
Išaiškėjo, kad Illinois loterijo
Ligija baigė vysk. M. Valan moterų ir vyrų, prisijungus sitvarkymo sąjūdžio n- rį ir nes apraiškas.
je
laimėjęs 39 mil. dol. yra 81 m.
St. Všk.
čiaus lituanistinę mokyklą, il stovyklos administratoriui Va vieną iš steigėjų ekonomistą
amžiaus
buvęs Illinois senato
gus metus buvo Čiurlionio ciui Lėliui ir Tarybos nariui prof. A n t a n ą Buračą. Pro
rius A. Anderson, Cicero gy
ansamblio kanklininkė, mokė Linui Mikulioniui iš Detroito, fesorius savo įdomioje kalboje
SKAUTAI SURINKO
ventojas.
Jis pareiškė, kad tie
kankliavimo Šv. Kazimiero lit. bei dr. Vyteniui Damušiui — nušvietė paskutiniuosius įvy
359,000 SVARU
milijonai
nepakeis
jo gyvenimo
mokykloje, su „ N e r i j o s " Dainavos tarybos pirmininkui, kius Lietuvoje, papasakodamas
Skautai Chicagoje ir priemies būdo. Dalį pinigų jis skirsiąs
vokaliniu vienetu ir Čiurlionio iš Lemonto, IL , išdažė apie patį sąjūdį, jo tikslus bei
čiuose
surinko 359,000 svarų Cicero gyventojų reikalams. Ci
ansambliu koncertavo Šiaurės mergaičių namelį — baraką. Iš ateities planus, žmonių nuo
maisto
neturtėliams. Maistas cero jis gyvena nuo 1931 m. Jis
Amerikoje ir Pietų Amerikoje, Clevelando dalyvavo: Ignas Ber- taikas ir tautinį atgimimą. Čia
žinskas, Vitas Čyvas, Leonardas vėl buvo išklausyta vaizdajuostė buvo išdalintas įvairiems šalpos yra teisininkas, dar vis kasdien
priklausė ateitininkams.
dirba.
centrams.
V. R o c i ū n a s Kedys, Vytas ir Rita Klioriai, iš Juodojo kaspino demonstra
Eglė ir dr. Marius Laniauskai, cijų Vilniuje. Be to, prelegentas
TALKA IR AUKOTOJAI
Regina ir dr. Eugenijus Šilga- atsakinėjo į jam pateiktus klau
liai, Zita, Petras ir Petras, jun., simuš. Žmonės džiaugėsi, turėję
Išeivijos veikla daugiausia Stungiai, Albertas Sušinskas, progos išgirsti apie įvykius
laikosi mūsų pačių pinigine jun. Tai naujosios lietuvių kar Lietuvoje iš asmens, kuris tuose
auka, savanoriška talka ir dar tos atstovai, kurių prieauglis įvykiuose pats dalyvauja, ir jo
bu. Ir mūsų religinės, ideo naudojasi stovykla, ar naudosis kelionei apmokėti suaukojo net
loginės, socialinės, kultūrinės ja artimoje ateityje.
su kaupu.
bei politinės veiklos stiprybės
Gyveno P a l m Harbor, Fl.
Dainavos globos komitetas
K e t v i r t o j i popietė buvo
Mirė 1988 ni. lapkričio 9 d., 1 vai. p.p., sulaukusi 90 m.
rezultatas grindžiamas šiais Clevelande labai dėkingas suorganizuota spalio 25 d. Čia
amžiaus.
faktoriais. Tautinė saviveikla visiems, kurie stovyklos meti išklausėme paskaitos „Teatras
Gimė Lietuvoje, Šaulių apskrityje, Linkuvos valsč.,
retai arba niekada nėra remia nės šventės proga aukojo okupuotoje Lietuvoje". Prele
Ruponių
kaime. Amerikoje išgyveno 39 m.
ma valdžios ar didžiųjų finan pinigais ar daiktais loterijos gentė — mūsų kolonijos kultū
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Aldona Drukteiniesinių ar pramoninių-prekybinių laimėjimams: J. ir O. Žilioniai, rinio gyvenimo judintoja —
nė, sūnus Algirdas Gudaitis, anūkai: Albertas ir Edmundas
institucijų. Kol šie pagrindiniai E. ir Pr. Jogai, S. ir S. Sviders- režisierė Dalila Mackialienė.
Drukteiniai, Algirdas ir Petras Gudaičiai ir Aldona Klavritter;
altruistiniai elementai nebus kai, dr. Br. Balčiūnienė, dr. B. Pradėdama paskaitą, prele
penki proanūkai, keturios proanūkės ir trys seserys Lietuvo
išjungti iš mūsų kasdienybės, Balčiūnaitė, A. ir R. Zorskai, O. gentė pabrėžė, jog, norint išsa
je
galime tikėtis, kad lietuviškasis ir P. Skardžiai, T. ir V. Degu miai apžvelgti okupuotos Lietu
Kūnas pašarvotas lapkričio 11d. Gilman koplyčioje, Putišeivijos gyvenimas nebus čiai, N. ir D. Balčiūnai, D. ir D. vos teatrą nuo 1940 metų,
nam, CT.
priverstas sustoti.
Laidotuvės įvyks lapkričio 12 d. Iš koplyčios velionė bus
Staniškiai, A. ir y . Giedraičiai, reikėtų kalbėti labai ilgai. Tai
atlydėta j Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų
Dainavos stovykla lietuviš- E. ir M. Laniauskai, I. ir A. būtų didelė, komplikuota ir rafi
bažnvčia. kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.
kan gyveniman buvo įjungta ir Sušinskai, E. ir M. Šilgaliai, G. nuota tema ir ji kiekvienam lie
Po pamaldų bus nulydėta į kapines P u t n a m e .
jau per tris dešimtmečius tar ir J. Čyvai, V. ir V. Nikštėnai, čiančiam šią temą išeitų skir
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
nauja mūsų jaunosios kartos R. ir A. Čepuliai, A. Juodikis, O. tinga. Vertinant tik meniniu
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
ateičiai tokių pat nuoširdžių ir V. Rociūnai, D. Čipkienė, M. a s p e k t u , a p t a r i m a s gausis
intencijų vedamų idealistiškai ir J. Mikoniai, N. ir VL Palu vienoks. Žiūrint iš politinio
Nuliūdę d u k t ė , s ū n u s , a n ū k a i , p r o a n ū k a i , s e s e r y s su
šeimomis.
n u s i t e i k u s i ų aukotojų
ir binskai, B. ir J. Vasariai, T. ir taško, viskas atrodys kitaip —
darbuotojų dėka. Clevelande J. Sontai, J. ir M. Palūnai ir A. menas nubluks, iškils politinis
veikiąs komitetas Dainavai ir V. Palūnai.
žvilgnis. Šitoks dvejopas teatro
aptarimas nesutaps jokiame
taške.
Pasinaudodama žiniomis iš
Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kas šeštadieni
8:40 IM 10 v.v.
leidinių, spaudos, laiškų ir
per
WPNA
(buv.
WOPA stotis) 1490 AM
Karnienė, nariai — Da asmeninių pasikalbėjimų su
St. Petersburg, Fla. Angelė
lia Mackialienė ir kun. dr. Eug. teatralais, prelegentė bendrais
Gerulis. Tai buvo pirmoji ratelio bruožais pažvelgė j kiekvieną
KULTŪRINES P O P I E T E S popietė.
okupuotos Lietuvos teatrą ats
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui"
Šioje pirmoje popietėje kun. kirai, būtent Kauno Valstybinį
lietuvių bei anglų kalbomis
St. Petersburgo Lietuvių klu dr. Eug. Gerulis aptarė rašytojo dramos teatrą, Vilniaus Akade
Muzika - sveikata - moterų pasaulis - sportas • literatūra - kinas - satyra
bo leidžiamame spalio mėnesio Anatolijaus Kairio premijuotą minį dramos teatrą, operos ir
„Lietuvių Žinių" biuletenyje romaną „Viena širdis". Roma baleto teatrą Vilniuje. Jaunimo
Labanaktis, vaikučiai
redaktorius straipsnyje „Naują no aptartis buvo paruošta labai teatrą Vilniuje, Panevėžio,
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams"
sezoną pradedant", tarp kitko, kruopščiai ir įdomiai perteikta Šiaulių ir Klaipėdos teatrus, dar
taip sako: „Džiaugiamės, kad susirinkusiems, gerokai minėtą lėlių, fokloro ir saviveiklos
8:30 v.v. IM 8:40 v.v.
dauguma mūsiškių lietuvių veikalą pakedenant įvairiais teatrus. Apie šiuos teatrus, jų
Alliance Communications, Inc.
aktyviai jungiasi į veiklos l i t e r a t ū r i n i a i s atžvilgiais. darbus, s t a t o m u s veikalus,
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302
vienetus, tuo paįvairindami Romano veikėjai — du jaunuo režisierius, aktorius, įvairias
tel. nr. 848-8980
savo gyvenimą ir kartu prisidė liai, viena — gyvena Lietuvoje, sąlygas bei aplinkybes, siejan
dami prie pozityvios lietuviškos kitas — JAV, susirašinėja laiš čias teatrų bei teatralų veiklą,
veiklos. Čia reikia paminėti patį kais. Po kun. dr. Eug. Gerulio p r e l e g e n t ė n u š v i e t ė g a n a
naujausią sambūrį — Kultūri paskaitos tris laiškus iš šio plačiai ir idomiai.
se« ut for
nių popiečių ratelį, kuris St. romano paskaitė K. Gaižauskie„Nuo 1920 metų sausio 19 die
Petersburgo lietuvių tarpe jau nė, V. Gerulienė ir S. Vaškienė. nos Kauno Valstybinio dramos
U0N*t financing.
'••t
spėjo užsirekomenduoti kaip
Antroji ratelio popietė įvyko teatro scenoje negęsta rampos
*w063twtyto
AT 0UR 10W IATD
rimtas vienetas, besirūpinąs rugsėjo 27 d. mažojoje klubo šviesa. Ši data yra reikšminga
*/ITM Bfl>AVMfNT
lietuvių kultūrinėmis apraiš salėje, kur Aleksas Vaškelis įdo visai lietuvių tautos kultūrai.
TO flT V O U « I N C O ^ t
komis."
miai papasakojo savo įspūdžius N u o t o s dienos
Kauno
Taip tikrai, šis būrelis yra iš Šviesos — Santaros studijų V a l s t y b i n i a m e t e a t r e buvo
naujas vienetas, veikiąs Lietu dienų, įvykusių rugsėjo 9-11 pastatyta daugiau kaip 450
Ml
vių klubo globoje. Be šio būrelio dienomis Sodus, Mich., o taip premjerų, savo talentus išmėgi
Cam»ewa»<
0 ua rtcr I y
klubo globoje dar veikia choras pat iš susitikimo su ten daly no ir žiūrovams atskleidė apie
ir veteranų tautinių šokių grupė vavusiais kultūrininkais iš Lie 300 aktorių, apie 25 režisieriai,
,Audra".
tuvos poetu S. Geda, prof. Č. keliolika dailininkų ir net keli
Būrelio steigimo sumanytoja Kudaba ir akt. R. Adomaičiu. kompozitoriai", t a r p kitko,
INSURC0
yra veikli vietos lietuvių koloni Be to, iš vaizdajuostės buvo iš pabrėžė prelegentė. Paskaita
jos gyventoja Angelė Karnienė. klausyta rašytojo J. Marcinkevi buvo gerai paruošta, idėta daug
Jos iniciatyva rugsėjo 14 d. čiaus kalba, pasakyta Vilniuje darbo ir energijos.
mažojoje klubo salėje buvo rugpjūčio 23 d. Juodojo kaspino
Taip ir norėtųsi šiuos Dalilos
sukviestas knygos bičiulių pir demonstracijoje. Popietėje daly Mackialienės ir kun. dr. Eug.
masis susirinkimas, į kurį atsi vavo apie 50 asmenų.
Gerulio gerai paruoštus darbus
2212 VVEST CERMAK R0A0 CHICAGO. ILL 60608
lankė apie 30 asmenų. Čia buvo
Trečioji popietė įvyko spalio pamatyti mūsų spaudoje, kad su
Ptttr Kazanauskat, Prea.
Tel.: 847-7747
sudaryta būrelio vadovybė, o ir 10 d. klubo didžiojoje salėje, į j a i s g a l ė t ų s u s i p a ž i n t i ir
• O M I «•«.*»•.r*t.e-4 flMr.t-a aet. e-i
patį būrelį buvo nutarta pa kurią atsilankė daugiau kaip platesnė lietuvių visuomenė.
SERVING CHICACOLAND SINCC IMS
vadinti „Kultūrinių popiečių 200 žmonių. Kultūrinių popie
St. Petersburgo kultūrinės
rateliu". Ratelio vadovė — čių ratelio vadovybei pavyko at popietės darosi vis įdomesnės, L
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Š.m. lapkričio 4 d. suėjo vieneri metai, kai negailestinga
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Žmoną, M a m y t e ir
Senelę

A.tA.
JANINĄ STANISLOVAITIENĘ
Šv. Mišios užjos sielą bus atnašaujamos š.m. lapkričio 13
d. 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitu koplyčioje Chicagoje.
Maloniai prašome gimines, d r a u g u s ir pažįstamus daly
vauti šiose šv. Mišiose.
Nuliūdę: v y r a s , s ū n ū s , m a r č i o s .

A.tA.
JONUI KRIŠTOLAIČIUI
staiga ir n e t i k ė t a i įnirus, jo seseriai JUZEI KRlST O L A I T Y T E I - D A U G Ė L I E N E I ir J O N U I
D A U G Ė L A I bei v i s i e m s a r t i m i e s i e m s g i l i a u s i ą
užuojautą r e i š k i a .
Jurgis

ir Aldona

Gravrogkai

Albany. N . Y .

A.tA.
MARIJA POŽĖLAITĖ
GUDAITIENĖ

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th Av„ Cicero
Telefonas — 863-2108

LIETUVIAI FLORIDOJE

Žemė L

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213
11028 S o u t h 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 . 430-5700

PASSBOOK
SAVINGS

Mutual Federal
Savings and Loan

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003

j

Donald M., J r .

Sally

V AN CE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI
1424 S o . 5 0 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
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x „ D r a u g o " renginių komi
teto susirinkimas bus lapkričio
21 d., pirmadienį, 7 vai. vak."
Marijonų vienuolyno svetainėje.

x Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto seimas
yra Bostone lapkričio 12-13 die
nomis. Iš Chicagos į seimą išvy
ko tarybos pirm. adv. Daina Kojelytė, Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. G. Lazauskas, M. Pra
nevičius, K. Burba, VI. Šoliūnas, P. Narutis.
x Ses. Grace Ann, Marijos
a u k š t . mokyklos direktorė,
pranešė, kad mokyklos taryba
pakelta nuo septynių iki 15
narių. Tarybą dabar sudaro ses.
Marilyn Kuzmickus, Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos gene
role, ses. Margarita Zelot, ses.
Grace Ann, ses. M. Rosilinda,
ses. Reginald, ses. Helene, ses.
Georgine, dr. R. Champagne. E.
Jordan Cherney. J. Dorso, Katten Muchin ir Zavis, J. Hofmann, J. M. Kubalanza, M.
Lane, J. Šileikis ir J. DeCoste
Velansąuez.

x Sol. R o m o s Mastienės
koncertas bus St. Petersburge,
Fla., gruodžio 7 d., trečiadienį.
Koncertą rengia Lietuvių fon
das.
x D a i n a S i d r y t ė i r Algis
Urbaičiai spalio 26 d. susilau
kė dukrelės Aurelijos Giedrės.
Naujagime džiaugiasi jaunieji
tėvai, broliukas Andriukas, tė
vukai dr. Rimvydas Sidrys ir
Teresė ir Vincas Urbaičiai bei
promočiutė Ona Urbaitienė. D.
ir A. Urbaičiai gyvena Fairhole,
Al.
x Dainavos
ansamblis
kviečia visus į pirmą repeticiją
po sėkmingo „Lietuviukų Užga
vėnių" spektaklio. Repeticija
bus antradienį, lapkričio 15 d.,
7:30 vai. vak. Jaunimo centre.

Talkos savaitgalyje dalyvavę klevelandiečiai su stovyklos administratoriumi V. Lėliu, dr. V.
x L i n d a Veleckytė ir dr.
Damušiu — Dainavos tarybos pirm., ir M. Laniausku. Dainavos globos komiteto pirm.
Saulius C i b a s praėjusį sekma
Clevelande.
dienį įspūdingai atliko K. V. Ba
naičio sonatą smuikui ir fortepi
jonui Bostone surengtame kon
y
certe. Lapkričio 20 d. 3 vai. p.p.
šią sonatą išgirsime Chicagoje
REPETUOJAM TOLIAU kambary (ne lapkričio 22 d., vėliavos, sąjūdžio ženklai. Su
x Minint nepriklausomos „Margučio" rengiamame kon
kaip buvo pranešta anksčiau!). važiavimo metu mieste nesirodė
Lietuvos kariuomenės atsi certe Jaunimo centre. Visi kvie
„Geras tas mūsų zakristijo
kūrimo 70 metų sukakties mi čiami.
nas. Nepamiršo varpu paskam Bus progos išgirsti naujus veik nei milicija, nei kariuomenė.
nėjimą, lapkričio 20 dieną tuo
binti, kad žinotumėm, kad jau los planus (o jų jau yra!) ir Viską tvarkė sąjūdžio vyrai,
x
S
t
a
s
y
s
Geldys,
Belleville,
jau po iškilmingų pamaldų or
baigiasi laikas užsigavėjimui". linksmai prisiminti įvairius persijuosę žaliu kaspinu. Buvo
ganizacijų vėliavos, šventės da Mich., turėdamas galvoje lie Šiais žodžiais baigėsi dar vienas „Lietuviškų užgavėnių'* pasta labai gera tvarka. Ryto 9 vai. iš
bokšto suskambėjo trimitas, su
lyviai vyks prie Laisvės kovų tuviškos spaudos didelę reikšmę labai sėkmingas Dainavos an tymo nuotykius.
mūsų
g
y
v
e
n
i
m
e
,
pratęsė
Laukiame
visų
dainos
mylėto
giedotas Lietuvos h i m n a s ,
paminklo. Ten bus pagerbti kūsamblio spektaklis — „Lietu
rėjai-savanoriai, kariai, šauliai, prenumeratą su visa šimtine. viškos užgavėnes". Taip, gal jau jų, žodžio puoselėtojų ir scenos iškelta vėliava. Vienas kalbė
partizanai ir visi kovotojai žuvę St. Geldį skelbiame garbės ir baigėsi laikas užsigavėti, bet garbintojų. Atvykite į antradie tojas priminė, kad pirmaisiais
už Lietuvos laisvę ir nepriklau prenumeratorium, o už paramą Dainavos ansamblis dar nesi nio repeticiją ir prisirašykite į trėmimo metais į Sibirą išvežta
somybę. Lietuvių organizacijos labai dėkojame.
baigia ir nori tęsti savo linksmy draugišką Dainavos ansamblio 120,000 žmonių. Reikalauta iš
su vėliavomis ir visuomenė
x J o h n S h a t a s , Waterbury, bes ir „užsigavėjimą" bei choro šeimą. Iki pasimatymo repetici vesti Sovietų kariuomenę, grą
žinti lietuvių kalbai teises. Lie
kviečiama dalyvauti kariuome Conn., atsiuntė prenumeratos repeticijas toliau. Atsižvelgiant joj!
tuvių
kalba priimta kaip oficiali
nės atsikūrimo 70 metų sukak pratęsimui 70 dol. ir dar pridėjo į tai, kad jaunas (ir gal mūsų
ĮDOMUS P R O F .
ties minėjime.
kalba.
V. BIELIAUSKO
visą šimtą dol. dienraščio stip nuolatinis) muzikos vadovas —
dirigentas
Darius
Polikaitis
PRANEŠIMAS
Vienas inžinierius, kuris dir
x Dr. Algis Vydas, Brewer, rinimui. J. Shatą skelbiame nenori paleisti „užangažuotų"
garbės
prenumeratorium,
o
už
ba
Klaipėdoje, papasakojo dr.
Me., Jonas Kasčiukas, Chicago,
choristų
ir
nori
pritraukti
naujų
Dr. V. Bieliausko pranešimas Bieliauskui, kad jų fabrike dir
111., Matilda Kurapka, Putnam, realią paramą lietuviškam žo dainininkų, Dainavos an
džiui t a r i a m e nuoširdų ir didelį
apie
įvykius Lietuvoje sutraukė ba 80% rusų ir jie pasiskundė
Conn., Juozas Cijunskas,
samblis kviečia visus buvusius pilną žemutinę Jaunimo centro Maskvai, kad verčiami mokytis
ačiū.
Cleveland, Ohio, Juozas
ir dabartinius choristus ir visą salę klausytojų. Atidarė JAV lietuviškai. Iš Maskvos atėjo at
Petkūnas, Racine, Wisc., S.
x P r a n a s Gasparonis iš Los jaunimą ateiti į pirmą „použsi- LB pirm. dr. Ant. Razma.
sakymas — jei nenorit mokytis
Mesec, Waukegan, 111., Ed. Angeles, Cal., su prenumeratos gavėjimo" repeticiją, kuri įvyks
Pranešė,
kad
naujoji
LB
val
lietuviškai, vykite į Irkutską,
Sakalauskas, Ellicott City, Md., pratęsimu atsiuntė 20 dol. auką antradienį, lapkričio 15 d., 7:30
dyba
perėmė
pareigas
lapkričio
ten reikia darbininkų.
pratęsdami „Draugo" prenume su prierašu: „Sėkmės lietu vai. vak. Jaunimo centro 203
5
d.
Pakvietė
prof.
V.
Bieliaus
Kai A. Brazauskas pranešė,
ratą, kiekvienas pridėjo po 10 viškoje dirvoje bedirbantiems'".
ką
pranešimui.
kad grąžinama katedra, minia
dol. auką. Labai dėkojame.
Pr. Gasparonį skelbiame garbės
Profesorius pasidalino įspū entuziastiškai plojo. Į pamaldas
prenumeratorium, o už auką
x Majoro J o n o Bagdona džiais iš Lietuvos persi susirinko arti 300,000 žmonių.
x M. Vaišnys, Philadelphia,
nuoširdus ačiū.
vičiaus savanorio-kūrėjo ir jo tvarkymo sąjūdžio suvažiavimo, Pamaldas transliavo per tele
Pa., pratęsė prenumeratą viene
riems metams, bet laiške nusi
x G a b i j o s ir Baltijos skau- žmonos Vaclovos Kačinskaitės vykusio spalio 23-24 d., spręsda viziją. Kardinolas pamoksle
skundė labai blogu pašto patar tijos išdininkė Alma Sventic- testamentiniu palikimu, vykdo m a s klausimą, a r priimti pasakė, kad šiuo metu visa Lie
navimu. Porą kartų skundėsi kienė, Livonia, Mich., apmokė moji komisija paskirstė už kapi pakvietimą ir važiuoti į tą tuva yra mūsų katedra. Kar
pašto viršininkui ir po to pa dama sąskaitą, pridėjo 50 dol. talą gautas palūkanas ir Vincas suvažiavimą, susisiekė su dinolas skatino laukti ir augti.
gerėjo, bet vėliau ir vėl tas pats. auką ir palinkėjo geros sėkmės. Kačinskas, komisijos vardu valdybos nariais ir nutarė vykti
V. Bieliauskas galėjo laisvai
Organizacijų atstovai lankėsi Nuoširdus ačiū mielom sesėms. įteikė „Draugui" 100 dol. auką. su sąlyga, kad bus leista pa kalbėti. Kai pasakė, kad ateis
p^s kongreso narius, bet ir tie
sveikinti be cenzūros.
laikas, kad bus galima vykti į
x A L R K M o t e r ų sąjungos Nuoširdus ačiū.
nieko negalėjo padėti... Admi 20 k u o p a , Chicago, 111., per
Vyko
kaip
PLB
atstovas.
Lietuvą ne per Maskvą, publika
x Lietuvos Vyčių 5-ji
nistracija turėtų ieškoti „teisy Birutę Kasinską atsiuntė 20 kuopa, Chicago, 111., per adv. Vilniuje visur kabojo Lietuvos sukėlė ovacijas.
bės".
dol. mielam „Draugui" parem dr. Connie Savickus įteikė
x Fotografo Rimo Zailsko ti. Nuoširdus ačiū.
„Draugo" paramai 67 dol. čekį.
modernaus foto meno parodos
Nuoširdus
ačiū
visiems
x R ū t a M. J u š k i e n ė , Stan
atidarymas vyksta KAZ's resto
mieliems
vyčiams
už
lietuviško
dard Federal Savings viceprezi
rane, 1154 S. Michigan Ave.,
dentė, Chicago, 111., atsiuntė žodžio rėmimą.
sekmadienį, lapkričio 13 d., nuo
tam t i k r ą informaciją apie
x Virgius Norkus, Naper2 iki 5 v. p.p. Kviečiame visus
bendrovės įvykius su 25 dol. ville, 111., pratęsė prenumeratą
atvykti, susipažinti su šia dra
auka. Nuoširdus ačiū.
vieneriems metams su visa
matiška foto kūryba ir pasivai
šimtine. V. Norkų skelbiame
šinti vynu ir sūriu.
x K v i e č i a m e visus į PLAY(sk.) HOUSE penktadienį, lapkričio garbės prenumeratorium, o už
paramą savai spaudai labai
x Tinkamą naudoti Lietu 11 d. ir šeštadienį, lapkričio 12 dėkojame.
voj video ir stereo a p a r a t ū r ą d. Muzika - Louis. PLAYx Dr. Leonidas ir sol. Prausiunčiu į kitas valstijas. Suda HOUSE 2515 W. 69th St.
(sk.)
rimė
Ragai, Bloomingdale, 111.,
r a u iškvietimus ir siunčiu
mūsų garbės prenumeratoriai,
k a r g o . Tel. 312-430-4145. Ge
x Dr. K a s t y t i s J u č a s , der
r i a u s i a skambinti rytais. Ra matologas (tel. 925-2670) veda rėmėjai, su prenumeratos pra
šykite: Romas P ū k š t y s , 9040 radijo programas 1490 AM ban tęsimu atsiuntė visą šimtinę.
S. Roberts Rd., Hickory Hills, gomis kiekvieną šeštadienį, 7 Nuoširdus ačiū.
IL 60457.
x A l e k s a n d r a Gylys iš
vai. r y t o . Šį šeštadienį, lapkri
/
(sk) čio 12 d. dr. Dennis Bartz, DDS. Olympia, Wa., mūsų nuoširdi
x Greit p a r d u o d u vienos ir kalbės tema: „Kosmetinė sto dienraščio rėmėja, garbės
prenumeratorė,
pratęsė
dviejų šeimų namus Chicagoje matologija".
(sk.) prenumeratą vieneriems me
ir apylinkėse. Skambinkite
x V i l n i u j e perleidžiamas tams su visa šimtine. Labai
RE/MAX FIRST, Rimas
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba vieno miegamojo butas. Turin dėkojame už paramą.
tieji Lietuvoje giminių prašomi
636-6169.
x Union P i e r Lietuvių
(sk) šiuo reikalu teirautis: O. K., draugija, Union Pier, Mich.
x Ieškoma Adomo Smag- P.O. Box 438, Beverly Shores, visuotiniu narių susirinkimo
r i ū n o giminių Amerikoje. Ma IN 46301, t e l . 219-872-3129.
nutarimu, didžiai vertindami
(si.) „Draugo" pastangas lietuvybės
noma, kad Adomas Smagriūnas, kilęs iš Panevėžio, turėjo
x A l b i n a s K u r k u l i s , akcijų palaikyme išeivijoje, per drau
dvi dukteris. Jeigu pažįstate brokeris, dirbąs su R o d m a n & gijos pirmininką Ed. Vengiansbuvusias
S m a g r i ū n a i t e s , R e n s h a w . I n c . , patarnauja ką atsiuntė 50 dol. auką fi
prašoma susisiekti su Petru akcijų bonų, fondų bei kitų ver nansinei naštai palengvinti.
Kaufmanu. 4821 R a n d o l p h tybių pirkime ir pardavime. Nuoširdus ačiū visiems drau
Drive, Annandale VA 22003. Susidomėję skambinkite 977- gijos nariams UŽ lietuviško ŽO- L j e t u v o s v ė l i a v a Gedimino kalne Vilniuje spalio 7 d.
(sk) 7916.
(sk.) diio vertinimą.
Nuotr Gražinos Kriaučiūnienės

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Pamaldose prie katedros buvo
jaunimas. Propaganda per keturiasdešimčius sužlugo be įtakos.
Žmonės buvo taip drąsūs, kad
reikalavo, jog stalinistas dabar
tinis Lietuvos prezidentas turi
būti pasalintas. Buvo reikalau
jama atidaryti Kauno universi
tetą. Pabrėžta, kad, jei trūksta
profesorių, kreipkitės į išeiviją,
jie užpildys visas dėstytojų vie
tas. Per dvi dienas sąjūdžio
veiklai p a r e m t i suaukota
120,000 rublių. Išrinktoji tary
ba nutarė bendradarbiauti su
išeivija per L. Bendruomenę.
Atsargumo laikantis nebuvo iš
rinktas pirmininkas.
V. Bieliauskas kalbėjosi su
badaujančiu Sidziku. Jis buvo
n u s p r e n d ę s badauti, kol
nepaleis politinių kalinių. Lau
kiant tarybos rinkimų pabaigos,
buvo rodomas filmas, net ir
prez. Smetonos. Žmonės
entuziastiškai plojo. Prof. V.
Bieliauskas pora kartų susitiko
su Sadūnaite ir Terlecku.
Sąjūdis finansiškai stipriau
stovi, bet Laisvės lygai reikia
paramos, įsigyti spausdinimo
įtaisus. Atrodo, kad Tėviškės
draugija bus perorganizuota,
padaryta priimtina ir išeivijai.
Ir laikys ryšį ir su išvežtais į
Sibirą.
V. Bieliauskas buvo nuvykęs
į Kaišiadoris pas kardinolą.
Gyvena mažame namelyje,
neturi sekretoriaus. Kardinolas
pagyrė, kad prof. Bieliauskas at
važiavo į suvažiavimą. Kardi
nolas buvo gavęs pasiūlymą
keltis į Vilnių, bet jis pastatė dvi
sąlygas: grąžinti katedrą ir
grąžinti vysk. J. Steponavičių į
Vilnių. Katedra jau grąžinta.
Kardinolas prašė perduoti išei
vijai prašymą, kad gyventų ir
dirbtų vienybėje.
V. Bieliauskas parvežė Sidziko įduotą žemės žiupsnį, paimtą
nuo Sibire palaidotojo kapo.
Prof. Bieliauskas skaitė Sidziko įduotą eilėraštį. Rodė skaid
res — nuotraukas Vilniaus
įvykius, fotografijas su badau
jančiu Sidziku, su Sadūnaite,
Bieliauskiene. Prof. Bieliauskas
perdavė JAV LB pirm. A. Raz
mai tą žemės žiupsnį.
Atsakinėdamas į klausimus,
prof. Bieliauskas pasakė, kad
PLB posėdy Toronte bus iš
keltas pasiūlymas sušaukti
veiksnių pasitarimą, kaip
vieningiau veikti.
Yra daugelis Sąjūdžio narių,
kurie nori, kad būtų pravestas
Lietuvos gyventojų plebiscitas,
nusprendžiant išstoti iš Sovietų
Sąjungos. Tą leistų konstituciją.
Bijomasi, kad ruošiamoj naujoj
konstitucijoj gali būti išmestas
punktas,leidžiąs išstoti iš Sov.
Sąjungos. Paskelbta, kad Visų
šventė, Kūčios, Kalėdos yra
valstybinės šventės.
Lapkričio 12 d. bus Lietuvos
persitvarkymo sąjūdžio tarybos
posėdis. Sąjūdis reikalauja
laisvės Bažnyčiai, panaikinti
reikalavimą
studentams
būtinai lankyti ateizmo paskai
tas.
Be prof. Bieliausko, iš užsie
nio dar dalyvavo Sakadolskis,
Klimaitis, Kulikauskas, iš
Australijos dalyvavo Šimkutė.
Prof. V. Bieliauskas tarėsi su
Sąjūdžio ir Laisvės lygos atsto
vais, kurie prašė siųsti paramą
per L. Bendruomenę, kuri turi
atsiskaitymo kontrolę. Dr. A.
Razma paskelbė, kad LB turi
asmenį, kuris telks aukas Lie
tuvos reikalams.
P r a n e š i m a s buvo labai
įdomus, daug kartų pertrauktas
plojimais. Užbaigta Lietuvos
himnu.
Juoz. Pr.

IŠ ARTI IR TOII
J. A. VALSTYBĖSE
— Anicetas Simutis. Lietu
vos ganeralinis konsulas New
Yorke, dalyvaus lapkričio 20 d.
Lietuvos kariuomenės minėji
me, kurį rengia New Yorko Ra
movė. Paskaitą skaitys dr. K.
Ėringis iš Chicagos, meninę
programą atliks sol. Gina Čapkauskienė iš Montrealio.
— Aleksandras Žemaitis,
gyvenąs Leonia, N.J., turėjo di
delę akių operaciją. Jau iš ligo
ninės yra grįžęs namo ir gydo
mas žmonos dr. Marijos Žemai
tienės.
— Muz. Liudas Stukas, prof.
dr. Jokūbo Stuko brolis, grojęs
ir ėjęs vargoninko pareigas Šv.
Petro ir Pauliaus parapijos baž
nyčioje Elizabethe, išeina nuo
Kalėdų švenčių į pensiją ir
išsikelia į Floridą. Parapijos ko
mitetas rengia jam iškilmingas
išleistuves.
— Aldona Noakaitė-Pinch,
Lietuvių Moterų klubo federa
cijos pirmininkė, spalio 9 d.
lankėsi Philadelphijoje ir daly
vavo LMK federacijos susirinki
me. Ten ji turėjo progą artimiau
susipažinti su klubo narėmis,
papasakoti apie klubo veiklą ir
p a t i r t i apie Philadelphijos
klubą, kuriam vadovauja Snie
guolė Jurskytė.
— „Lituanian Melodies" ra
dijo programa, kuriai Detroi
te vadovauja Algis Zaparackas,
duos specialią lietuviškos muzi
kos vienos valandos programą
šeštadieniais nuo ketvirtos iki
penktos valandos po pietų. Pro
gramą perduoti pradės lapkričio
19 d. ir tęsis vienuolika savai
čių. Už šį laiką programos išlai
das apmoka mecenatas. Yra iš
siuntinėti laiškai, prašant pa
remti „Lithuanian Melodies"
programą.
•

— Detroito Balfo vajus eina
prie pabaigos. Jau surinkta
apie 5300 dol. aukų. Tikimasi,
kad nespėjusieji atiduoti savo
auką atsiųs ar įteiks vajaus
rinkėjams savo skirtą dovaną
reikalingiems pagalbos. Aukas
siųsti iždininkui Vladui Staškui.
— Juozas Laučka iš Bethesdos, Md., vyks į Brooklyną,
N.Y., kalbėti apie Juozą Bolevičių-Boley Apreiškimo pa
rapijos salėje, kur Liet. Ka
talikių moterų kultūros klubas
rengia jo pagerbimą. J. Bolevičius-Boley veikė tarp lietuvių,
ypač Lietuvos Vyčių sąjungoje.
A.a. J o n a s Malinauskas
mirė spalio 11d. New Yorke. Po
pamaldų Apreiškimo parapijos
bažnyčioje palaidotas Cypress
Hills kapinėse Brooklyne.
Nuliūdime liko žmona Birutė,
duktė Loreta, sūnūs Romas ir
Jonas ir brolis.
— Kun. Antanas Prakapas.
OFM, yra paskirtas lietuvių
pranciškonų
vyresniuoju
Brooklyne. Iki šiol vyresniuoju
buvo kun. Leonardas Andriekus, bet jis pagal įstatus jau
trejus metus negali tose parei
gose būti.
— A.a. Stasys Liogys po
sunkios ligos mirė Woodhavene,
N.Y. spalio 28 d. Palaidotas iš
Apreiškimo parapijos bažnyčios
po pamaldų Cypress Hills
kapinėse. Velionis buvo gimęs
1920 m. Kybartuose. Prieš iš
bėgdamas į Vokietiją gyveno
Kaune ir Vilniuje. Liko žmona
Elvyra, dukros Rita ir Dana,
brolis Bronius, sesuo Rovena
Kubilienė New Britaine, CT,
taip pat sesuo Floridoje.

UŽDRAUDĖ RŪKYTI
MOKYKLOSE
Advokatas Jonas Gibaitis
Nauju Chicagos švietimo ta
rybos sprendimu uždraudžiama
rūkyti mokyklų patalpose ir
mokyklų aikštėse bei apskritai
ant mokyklos žemės. Tai pat
uždraustas
kramtomasis
tabakas.

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
ŠeŠtad. 9 v. r. iki 1 vai. d.

