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Estija deklaravo
suverenitetą

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

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

Pareiškimai ir protestai
T S K P CK Generaliniam
S e k r e t o r i u i M. G o r b a č i o v u i
Nuorašai: Lietuvos vyskupams ir
vyskupijų valdytojams
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos
prelatūros kunigų

Pareiškimas
Kai 1976 metais buvo ruošia
mi religinių susivienijimų nuo
s t a t a i , Lietuvos K a t a l i k ų
Bažnyčios vyskupai ir kunigai
kreipėsi į tarybinę vyriausybę
raštu, prašydami, kad nuostatai
būtų suderinti su Katalikų
Bažnyčios kanonais. Deja, tada
į tuos pageidavimus nebuvo
atsižvelgta, ir n u o s t a t a i ,
tvarkantys religinį gyvenimą
mūsų šalyje, buvo paruosti vien
ateistiškai
nusiteikusių
tarybinės valdžios pareigūnų.
Kunigai ir tikintieji t u r i
laikytis Bažnyčios kanonų.
Kaip TSRS piliečiai jie privalo
laikytis ir tarybinių įstatymų.
Bet t a i neįmanoma, nes pati
konstitucija sau prieštarauja:
skelbdama visų piliečių lygybę.
čia pat piliečius sugrupuoja į dvi
klases — netikinčiuosius ir ti
kinčiuosius. Netikintiesiems su
teikiama teisė vesti ateistinę
propagandą, o tikintiesiems —
tik praktikuoti religinius kul
tus. Norint įgyvendinti tikrą
tikinčiųjų ir netikinčiųjų lygybę

nuo valstybės privalo būti at
skirtas ir ateizmas, kaip yra
atskirta ir Bažnyčia. Ateizmas
kaip ir religija turi būti pri
vatūs. Kadangi šiuo metu ateiz
mas valstybinis, tuo pačiu
laužomas ir Bažnyčios nuo
valstybės atskyrimo įstatymas.
Jis vykdomas tik iš vienos
pusės: Bažnyčiai neleidžiama
kištis į valstybės reikalus, o
valstybės pareigūnai kišasi į
Bažnyčios kanoninę veiklą.
Jie nustato asmens amžių reli
gijos praktikavime, kišasi į Baž
nyčios struktūrą, reikalaudami,
kad tikinčiųjų bendruomenei
vadovautų ne kunigai, o val
džios patvirtinti pasauliečiai,
nustato Kunigų seminarijos
studentų limitą, faktiškai
t v a r k o kunigų skirstymą,
nustato, ar leisti bažnyčias
statyti ar ne, remontuoti ar ne
ir t.t.. Vienu žodžiu, visa Baž
nyčios veikla faktiškai yra tvar
koma ateistų.
(Bus daugiau)

OSI faktai Demjanjuko byloje
J e r s e y City. — Izraelio Aukš
čiausiojo Teismo penkių teisėjų
komisija, kuri susirenka išklau
syti Jono Demjanjuko prašymo,
taip pat spręs ir jo gynėjų
reikalavimą išspręsti, k a d
Izraelio prokurorai pažeidė
teisingumą, versdami liudinin
kus atsisakyti liudyti Demjan
juko teisme, rašo Ukrainiečių
savaitraštis.
Gynybos advokatai Yoram
Sheftel ir Dov Eitan buvo ap
klausinėti
Aukščiausiojo
Teismo. Registracijos biuras
gavo juostoje užrašytą telefoninį
pasikalbėjimą su vienu iš Treb
linkos išlikusių gyvųjų asmenų,
kuris pareiškė: „Aš pažadėjau
generaliniam prokurorui, kuris
mane apklausinėjo, Izraelio
advokatui, nekalbėti su nieku,
kol teismas dar yra eigoje".
Richard Glazier, kuris gyvena
Šveicarijoje, padarė šias
pastabas telefoninio pasikal
bėjimo metu su William Wolf,
žinomu žydų advokatu Phoenix,
Arizonoje.
OSI „tiesa"
OSI įstaiga užrašė, k a d
Glazier negali atpažinti Dem
janjuko kaip „Baisiojo Ivano" iš
Treblinkos. Pagal Ed Nishnik,
kuris vadovauja Demjanjuko
Gynybos fondui, Demjanjuko
gynėjai advokatai kelis kartus
norėjo apklausinėti Galzier,
kaip liudininką, bet Treblinkos
kalinys atsisakė kalbėti su
gynybos advokatais. Dabar yra
aišku, jog Izraelis neleido
kalbėti bei apklausinėti Galzier
gynybos advokatams, ir tokiu
būdu buvo sulaikytas Treb
linkos liudininkas liudyti Dem
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janjuko byloje, kadangi to norėjo
Izraelio teismas.
Paneigta teisė
Nishnik pasakė, jog „kai
Glazier niekada nebuvo pro
kuroro pakviestas liudyti, kai
vyko teismo eiga, tai Izraelis
dabar neturi teisės sulaikyti,
kad jis nepapasakotų viską
Demjanjuko gynybos advoka
tams. Tai y r a grynas teisin
gumo pažeidimas, sako gynybos
advokatai. Aukščiausiojo Izra
elio teismo įstaiga, išklausiusi
gynybos argumentų, spalio 18
d., konstatavo, kad sulaužymas
teisės principo yra labai rimtas
reikalas ir kad ta įstaiga negali
daryti sprendimo, tai priklauso
tiems teisėjams, kurie gruodžio
5 d. pradės spręsti Demjanjuko
apeliacijos prašymą. Penki
teisėjai sutiko išklausyti naujus
argumentus.
Gynybos advokatai paprašė
Aukščiausiąjį Teismą suteikti
teisę, kad būtų išklausytas
Glazier pareiškimas ir, kad jį
apklausinėtų gynybos ir proku
ratūros advokatai Šveicarijoje.
Jei teismas nuspręs, kad tai turi
būti padaryta, tai gynėjų grupė
prašys nukelti vienu mėnesiu
toliau Demjanjuko apeliacijos
svarstymą.
— Vytautas Landsbergis,
Persitvarkymo sąjūdžio vienas
išrinktųjų vadovybės narių, pa
reiškė spaudai, jog jie pasisakė
prieš pasiūlytuosius konstitu
cinius papildymus, kadangi jie
yra už perestroikos politiką.
„Jei tie papildymai bus priimti,
tai jie padarys Sovietų Sąjungą
totalitarine valstybe".

Pirmenybė estų įstatymams
Tallinnas. — Estijos Aukš Pabaltijo respublikoje „suve
čiausias Sovietas arba kaip Va r e n i t e t ą " su teise vetuoti
karų pasaulyje dažnai vadina Sovietų įstatymus. Prieš tą bal
ma, parlamentas, trečiadienį, savimą įvyko Komunistų parti
lapkričio 16 d. vienbalsiai pri jos deputatų ir Estijos vyriau
ėmė „suvereniteto deklaraciją", sybės debatai, kuriuose detališkuri skelbia Estijos respublikos kai buvo išdėstyta, kad pati
nepriklausomybę nuo Sovietų respublika privalo kontroliuoti
Sąjungos visose srityse, išskyrus savo kraštą, fabrikus ir įsta
apsigynimo ir užsienio politiką. tymus, nes Maskvos centrali
Aukščiausio Sovieto nariai zuota kontrolė Estijoje sugriovė
taip pat priėmė Estijos Konsti ekonomiją ir aplinką. „Suvere
tucijoje papildymą, kuris drau niteto deklaracijos" balsavimas
džia bet kokį Sovietų Sąjungos buvo 258 balsai prieš vieną
įstatymą, kuris nebus ratifi balsą. Penki susilaikė nuo bal
savimo.
kuotas Estijos parlamento.
Estijos Liaudies F r o n t a s
Suvereniteto balsavimas įvy
p a s i s a k ė p a l a i k ą s Estijos ko po balsavimo papildyti Esti
Estai šį karta nedemonstruoja prieš, bet už savo Aukščiausio Sovieto-parlamento nutarimus, kurie
vyriausybę ir Estijos Komu jos konstituciją kai kuriais pa
daromi šiuose rūmuose lapkričio 16 d. Tallinne, k u r buvo paskelbtas Estijos suverenumas. Su
nistų partiją. Estijos Aukš ragrafais, kurie buvo patvirtinti
nešamais plakatais buvo ir radijo aparatas, kad žmonės žinotų, kas vyksta nepaprastos sesijos
čiausias Sovietas t u r i 285 254 balsais, o 7 balsai buvo prieš
metu rūmuose.
narius. Deputatai yra ne vien tuos konstitucinius papildymus.
tik estai, bet ir kitų tautybių Suvereniteto deklaracija susi
TRUMPAI
žmonės. Reikia dviejų trečdalių laikė nuo pilnos nepriklausomy
balsų, kad būtų galima daryti bės paskelbimo, bet reikalauja,
IŠ VISUR
Etijos Komunistų partijos va
Tallinnas. Lapkričio 17 —
panašius sprendimus, kaip kad būtų susitarta su Maskva
AP žinių agentūros pranešimu, das Vaino Valas pasakė, jog
— Wasbingtone išrinktasis suverenumas ar išstojimas iš „nustatyti tolimesnį Estijos
Kremlius dar nebuvo reagavęs padarytas sprendimas yra pagal prezidentas G. Bushas pranešė, Sovietų Sąjungos. Patys estai, statusą Sovietų Sąjungos rė
j Estijos Aukščiausio Sovieto partijos nusistatymą. „Mūsų kad jis nori turėti Nicholas pagal savo tautybę, teturi iš muose".
nutarimus. Tik Maskvos radijas deputatai parodė savo vienybę, Brady Iždo departamento dviem trečdaliam reikalingų
Estijos parlamentas vienbal
paskelbė be komentarų, jog savo valią, kad Estija būtų su sekretoriumi,
kad b ū t ų 189 balsų, tik 180, taigi, trūksta siai atmetė Kremliaus planą pa
„balsų dauguma Estijos par vereni ir lygus narys su Sovie užtikrintas vidaus ir užsienio devynių balsų. Kad būtų priim keisti Sovietų konstituciją,
lamentas priėmė nutarimą, kad tų Sąjunga" — taip jis kalbėjo po finansinių reikalų tęstinumas. t a s norimas įstatymas, už jį kurios papildymai suvaržo
Estijos įstatymai yra pirmoje atliktų balsavimų savo deputa
— Jeruzalėje min. pirm. Y. turėjo balsuoti dar ir kitų individualių Sovietų respublikų
vietoje prieš Sovietų Sąjungos tams. Estijos konstituciniams Shamir pakvietė savo opozicijos tautybių žmonės, kas ir įvyko. teises, kaip pasisakė deputatai.
įstatymus. Estijos įvykiai yra pakeitimams vadovavo speciali vadą užsienio reikalų ministe- Už suverenitetą balsavo 258, o Parlamentas tuo pačiu nubalsa
suderinti su prezidento M. komisija, kurios pii mininku rį, į jo naują vyriausybę, tačiau prieš tik vienas, kiti susilaikė. vo papildyti Estijos konstituciją,
Gorbačiovo noru, k a d būtų buvo pats respublikos prezi atsakymo negavo.
Sprendimas padarytas triuški kad parlamentas turi teisę at
didesnė demokrtija i r vietinė dentas Arnold Ruutel.
mesti respublikoje Sovietų įsta
— Maskvoje atvertas naujas nančia balsų persvara.
kontrolė ir k a d r i t u a l i n i s
tymus.
Sovietų Sąjungos Aukščiau puslapis erdvės mokslo pasise
autonomijos deklaravimas ati siojo Sovieto suvažiavimas turi kimuose, kai Sovietų Sąjungos
Baltieji rūmai, Lapkričio 16
tinka Sovietų konstitucijai.
įvykti lapkričio 29 d., ir jo die pirmasis erdvėlaivis Buran
— Baltųjų rūmų žinių departa
Estai mano, kad pradžioje notvarkėje yra panaikinimas buvo laimingai išbandytas.
m e n t a s išleido p r a n e š i m ą
Gorbačiovas gali būti nepaten to konstitucijos paragrafo, kuris Erdvėlaivis, automatiškai kon
spaudai, jog Estijos parlamentas
kintas, tačiau, kai jis įsigilins, leidžia respublikoms išstoti iš troliuojamas, po 3,5 valandos
šiandien deklaravo mažoje
jis supras, kad „mes palaikome Sovietų Sąjungos, jei jos to pakilimo laimingai sugrįžo į Ka
perestroiką daug labiau, negu pageidauja. Pasaulio žinių zachstano kosmodromą. Gorba
jis tikėjosi", pasakė Estijos agentūros ir dienraščiai šian čiovas, sveikindamas atliktą
Sunku atgauti
Liaudės Fronto atstovė Marju dien pirmuosiuose puslapiuose žjgį, pasakė, kad tai didelis
bažnyčias
Lauristen.
aprašo Estijos balsavimus, vis sovietų mokslo ir technologijos
primindami pasauliui, k a d pasisekimas.
Milanas. — Nepaisant plačiai
Vaino Valas pareiškimas
Pabaltijo valstybės buvo jėga in
— Baltieji rūmai pranešė, skelbiamo persitvarkymo, tikin
Estijos debatai visą dieną korporuotos 1940 metais į kad būsimasis prezidento Rea- tiesiem Sovietų Sąjungoje vis
buvo perduoti per televiziją. Sovietų Sąjungą, kai prieš tai gano susitikimas su Gorbačiovu dar yra sunku atgauti uždarytą
Taip pat buvo nutarta turėti 1939 m. buvo pasirašytas gėdin nereiškia viršūnių konferenci sias bažnyčias. Tai pažymi Mila
gasis Stalino ir Hitlerio paktas. jos. Kremlius taip pat pranešė, ne veikiantis „Krikščioniško
teise privačią nuosavybę.
kad Gorbačiovas susitiks su sios Rusijos" centras, informuo
prezidentu, manoma, k a d damas apie krikščionių pastan
gruodžio 7 d.
gas atgauti Švento Jono Krikš
Peticijų parašai — Pabaltijo referendumas
— Washingtone Sočiai tytojo bažnyčią Kerčėje, Kryme,
Sonė Tomarienė —
Security administracijos įstaiga kuri yra viena seniausių visoje
Maskva. — Žinių agentūros KGB viršininko patarimas paskelbė, jog prarado daugiau Sovietų Sąjungoje. Kerčėje
konkurso laimėtoja
praneša, jog, kai trys emisarai
negu 50% vyresniųjų žmonių įsikūręs specialus tikinčiųjų
Aloyzo Barono novelės kon
sugrįžo iš Pabaltijo respublikų
Pagal „Pravdos" pranešimą, prašymų, kurie buvo prašę komitetas pakartotinai įteikė kursą laimėjo Sonė Pipiraisostinių, pranešė Kremliuje, ilgametis KGB viršininkas V. peržiūrėti jų pensijų dydį.
prašymus
valdžiai, k a d
kad visose trijose respublikose Čebrikovas išsireiškė, kad tie — Prancūzijos vyskupai bažnyčia jiem būtų sugrąžinta, tė-Tomarienė, gyvenanti Chicakyla t a u t i n i s pavojus, k a s parašai yra renkami nelegaliai. pasisakė prieš tai, kad katalikų bet valdžia ne tiktai prašymų goje. Konkursą organizavo Lie
reiškia politinį perversmą. Tuoj Jam esą sunku suprasti tas de kunigai būtų vedę, pranešė neišklausė, bet dargi pradėjo tuvių rašytojų draugija, o ver
tinimo komisiją sudarė: Petras
buvo įspėti t ų respublikų monstracijas ir tą esančią labai Reuterio agentūra.
šmeižti ir persekioti komiteto
Melninkas, pirm., Algirdas
Komunistų partijų vadai.
— Washingtono žinių šalti narius. Vienas jų buvo mirtinai Landsbergis ir Leonas Lėtas.
pavojingą padėtį. „Tai būtina
Įtemptoje situacijoje antra tuojau p a t sustabdyti". Bet niai skelbia, kad Pakistanas suvažinėtas automašinos, kitas
Konkurso mecenatė Monika
dienį pasisakė Kremliaus vadas jis pasakė, kad Maskva šiuo turi atominius bei branduoli komiteto n a r y s — k u n .
Lembertienė, gyvenanti Kali
M. Gorbačiovas, kuris savo kal metu dar nemananti panaudo nius ginklus, bet tik neskelbia Lapkowskij buvo pakartotinai
fornijoje, paskyrusi 500 dolerių
boje perspėjo, kad „nesveikas ti jėgą sutramdyti ekstre viešai. Kitos 3 valstybės, kurios apšmeižtas spaudoje. Valdžia
savo mirusio vyro poeto Prano
dėmesys ir skubūs sprendimai m i s t a m s ,
tačiau:
„ K a i p neskelbia, kad turi branduoli teisinasi, kad tikintiesiems Lemberto atminimui.
bei veikla gali tik pabloginti tai s u s t a b d y t i , ką daryti nius ginklus, manoma, y r a bažnyčios nereikia,nes Karčėje
S. Tomarienė Barono novelės
situaciją". „Yra žmonių, kurie —jūs patys turite nuspręsti" — Izraelis, Pietų Afrika ir Indija. y r a dvi kitos veikiančios
konkursą
yra laimėjusi ir
veikia iš tautinių pozicijų, kurie taip sakė išvažiuodamas iš — \Vashingtone AP žinių bažnyčios. Iš tikrųjų, betgi,
anksčiau.
provokuoja tautybių ginčus ir Tallino Čebrikovas. Sovietų agentūra praneša, kad prelimi viena veikianti bažnyčia yra
bando n u v e r t i n t i g e r u s iš
šaltiniai pastebi, jog Čebrikovo nariniai sutarta, jog Namibija labai maža, tegali sutalpinti
geriausių bei Sovietų Sąjungos
pasiuntimas į Estiją, kuri yra gaus iš Pietų Afrikos nepri apie 150 žmonių, o kita neturi
žmonių draugystę", kalbėjo jis.
KALENDORIUS
klausomybę 1989 m., o Kubos kunigo. Kerčėje, tuo tarpu, yra
„Mes turime aiškiai žinoti, kad radikaliausia Pabaltijo respub kariuomenė bus išvežta iš daugiau negu keturi tūkstan
Lapkričio 18 d.: Latvijos ne
tautinės krypties politinis eks lika, yra būdinga visai Krem Angolos per 27 mėnesius.
čiai tikinčiųjų, kurie norėtų
priklausomybės
šventė. Odotremizmas yra ypač netoleruo liaus tolerancijai, kuri šį kartą
— Japonijoje esąs Amerikos dalyvauti liturginėse pamal nas, Salomėja, Lizdeika. Ledtinas ir pavojingas perestroikos galinti būti trumpa. Čebriko ambasadorius Mike Mansfield, dose.
rūna.
vas, kuris 21 m. yra KGB tar kai pralaimėjo senatoriaus rin
sąlygoms".
Lapkričio 19 d.: Pontijonas.
Baltimre Sun praneša, kad nyboje, įspėjo apie disidentų ir kimus 1977 m., buvo prez. Car— Maskvoje sovietų vy Severiną, Dainotas, Rimgailė,
Pabaltijo respublikose tebevyksta Vakarų šnipų pavojų, kurie šiuo terio paskirtas ambasadoriumi, r i a u s y b ė leido sovietų ir
Matilda, Audronis, Monika,
parašų rinkimas prieš Krem metu laisvai skverbiasi į pasitraukia iš pareigų n u o Amerikos žydams įsteigti Žydų Lainotas.
liaus norimus konstitucinius pa Sovietų Sąjungą. Todėl reikia sausio 1 d.
kultūros centrą. Sąlygos bus iš
keitimus, Peticijos yra t a s pats, suprasti jo išsireiškimus, kad
d i s k u t u o t o s t a r p Sovietų
ORAS CHICAGOJE
kas ir tų tautų referendumas, Sovietų saugumas gali įsikišti
užsienio ministerio E. ShevardUžsienio korespondentai sako, ..padze ir Pasaulio Žydų organi
kai tautos pasisako norinčios į Pabaltijo respublikų reikalus
Saulė teka 6:42, leidžiasi 4:29.
būti laisvos ir atsiskirti nuo ir numalšinti visus tautinius pa kad rusų ryšiai su vietiniais gy zacijos prezidento Edgar BronfTemperatūra dieną 481., nak
ventojais respublikose esą šalti. man.
sireiškimus.
Sovietu Sąjungos.
tį 32 L

Estai parodė pasauliui savo valią

Pranešimai Kremliuje
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PAKELIUI Į AUSTRALIJĄ

I-MOS TAUTINĖS OLIMPIADOS
DALYVIAI BUS PAGERBTI
III PLS ŽAIDYNĖSE

VLADAS ADOMAVIČIUS

Vladas Adomavičius, I-sios Lietuvos
Tautinės olimpiados dalyvis.

buvo vienas iš geriausių vispu
siškų Lietuvos sportininkų,
pasiekęs lietuviško sporto aukš
tumas stalo tenise, krepšinyje ir
futbole. Stalo tenise I-je tautinė
je olimpiadoje jis laimėjo bron
zos medalį vieneto varžybose ir
sidabro medalį dvejete. Jis
atstovavo Lietuvos rinktinei
tarpvalstybinėse rungtynėse,
buvo Kauno miesto meisteris
vyrų dvejete, laimėjo daugelį
lietuvių ir vokiečių turnyrų
Vokietijoje, o Amerikoje buvo
lietuvių meisteris ir laimėjo
amerikiečių t u r n y r e New
Jersey, kuriame dalyvavo 83
žaidėjai. Krepšinį žaidė už Kau
no „Tauro" klubą, su kuriuo
laimėjo IV vietą Tautinėje
olimpiadoje; taip pat žaidė ir už
Karo mokyklą. Futbole jis daly
vavo Tautinėje olimpiadoje su
„Tauro" komanda ir atstovavo
Lietuvos rinktinei eilėje tarp
tautiniu rungtynių. Vokietijoje
jis žaidė Wiesbadeno ir Kasselio
„Lituanicos" komandoje, o taip
pat ir lietuvių rinktinėje. Be

abejonės, jis buvo vienas iš •
pačių geriausių Lietuvos centro
puolėjų ir žinomas įvarčių
mušėjas.
Šiuo mtu dienas leidžia saulė
toje Floridoje, o gruodžio mėn.
su žmona Liucija keliaus į
Australiją, kur IU-se PLS
žaidynėse dar žada dalyvauti
biliardo varžybose.
VINCAS KAČERGIS gali
didžiuotis I Tautinėje olimpia
doje šaudyme laimėjęs net 6
medalius, tris aukso ir tris si
dabro. Jis su kariuomenės
komanda laimėjo du sidabro me
dalius 7.65 mm ir 9 mm
pistoletais, ir vieną indivi
dualinėse varžybose nenusta
tyto tipo kariniais šautuvais; o
tris aukso medalius laimėjo
komandinėse varžybose kari
niais šautuvais visose trijose
pozicijose: klūpomis, gulomis ir
stačiomis.
Šiuo metu jis gyvena Montrealyje, o į Australiją vyksta su
Toronto „Vyčio" klubu.
MAMERTAS DULIŪNAS
I-moje Tautinėje olimpiadoje da
lyvavo su Tauragės gimnazijos
krepšinio komanda. Ta koman
da pateko į olimpiadą, nugalėjusi Telšių gimnaziją, tačiau

Mamertas Duliūnas, Į-sios Lietuvos
Tautinės olimpiados dalyvis.

olimpiadoje pirmame r a t e
iškrito, pralaimėjusi stipresnei
Latvijos lietuvių komandai.
Mamertas Duliūnas, kaip
krepšininkas, iškilo Vokietijoje,
kur žaidė už garsiąją Kempteno
„Šarūno" komandą. Jis taip pat
atstovavo ir lietuvių rinktinei.
Atsidūręs Kanadoje, jis buvo pa-

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
U.S.A
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsiepyje (U.S.A. dol.)
Savaitinis (Sėst. pried)

Sportininkai demonstruoja Toronto mieste 1978 m. per I-sias P L S Žaidynes.

OLIMPINIS KOMITETAS
LIETUVOJE
K. BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje
Revoliuciniu
straipsniui valstybėmis, sudaryti su jomis
reikėtų pavadinti R. Griniūtės sutartis ir keistis diplomatiniais
iškeltas mintis vilniškiame bei konsuliniais atstovais, daly
„Sporte" š.m. spalio mėn. 6 d. vauti tarptautinių organizacijų
Pirmą kartą okupuotoje Lie veikloje. O tarptautinis olimpi
tuvoje labai gabi laikraščio nis komitetas, vienijantis ir
bendradarbė savo straipsnyje koordinuojantis nacionalinių
„Ar naudosimės teise į LTSR olimpinių komitetų veiklą,
nacionalinį olimpinį komitetą?" propaguojantis olimpizmo idėjas
rašo, kad TSRS konstitucijos ir puoselėjantis olimpines tra
80-tas straipsnis sako, kad dicijas, yra viena pažangiausių
„sąjunginė respublika turi teisę tarptautinių organizacijų. „Tai
užmegzti santykius su užsienio viena — sako toliau R. Griniūtė,
— nes nacionalinį olimpinį
komitetą reikėtų ne įkurti, bet
ŠALFAS-GOS
atkurti (mano pabraukta — K.
SUVAŽIAVIMAS
B.), nes Lietuva tokį jau turėjo
Praėjusį šeštadienį Cleve- ir buvo priimta į Tarptautino
lando Lietuvių namuose įvyko olimpinio komiteto šeimą". Bi
ŠALFAS-gos metinis suvažia jo R. Griniūtė viešai rašyti,
vimas. Daugumai klubų šiuo kodėl dabar nėra Lietuvoje
metu besiruošiant kelionei į olimpinio komiteto, tad ji sako:
Australiją, dalyvių suvažiavo „tačiau Lietuvos NOK-as veikė
nedaug. Tačiau nežiūrint to, tik iki 1940 m., o kur ir kodėl
suvažiavimas buvo darbingas, paskui dingo, istorija kol kas
ypač stipriai buvo paliesti III nutyli. Įdomu, ką į šį klausimą
PLS žaidynių reikalai Australi atsakys Sporto skaitytojai, nes
joje, santykiai su L. Bend R. Griniūtė prašo: „Jeigu kam
ruomene ir ryšiai su ok. Lie nors iš Jūsų, gerbiami skaity
tuva,
y tojai, šitai žinoma, parašykite
.mums. Visiems bus įdomu
sužinoti". Taip, įdomu, bet ar iš
grindinis Toronto „Vyčio" žai drįs kas nors viešai parašyti, i
dėjas ir su juo laimėjo Š. Ameri kad Sov. Sąj. okupavo Lietuvą,
kos lietuvių meisterio titulą. kad Sov. Sąjunga ištraukė Lie
„Vytis" šiomis dienomis švenčia tuvą iš Tarptautinio olimpinio
40 m. jubiliejų, o per visus tuos komiteto? Bet ir šių reformų
40 m. Duliūns buvo „Vyčio" žai dienų pasekmėse, niekas tokio
dėjas, treneris, vadovas ir orga atviro laiško nerašys. Be to,
nizatorius. Jis 1968 m. įsteigė redakcija nepatalpins savo laik
Wasagoje krepšinio stovyklą, raščio puslapiuose.
kurioje per 11 metų mokėsi ir
Savo iškeltais sumanymais R.
treniravosi 1,200 jaunų krepši Griniūtė taip pat remiasi mūsų
ninkų. Jis buvo tos stovyklos kaimynais latviais, kurie net
steigėjas, direktorius ir instruk trijuose laikraščiuose atspaus
torius. Šiuo metu jis y r a dino iniciatyvinės grupės atsi
„Vyčio" sporto klubo garbės šaukimus, pasirašytus ne tik
narys. Su „Vyčio" krepšinio 25-kių žymių Latvijos spor
komanda į Australiją vyksta jo tininkų, bet taip pat visuomenės
sūnus Ričardas, taip pat puikus atstovų.
krepšininkas.
R. Griniūtė tuoj pat susisiekia
V. G. su tarptautinės kategorijos

Futbolas

Chicagoje

PASKUTINĖS
RUNGTYNĖS?

Detroito ir Clevelando golfininkai po tradicinių metinių tarpmiestinių varžybų Elmore, Ohio.
Varžybas šiemet laimėjo detroitiSkiai.

.
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APŽVALGA

Šiemet sukanka 50 m. nuo I
Lietuvos Tautinės Olimpiados,
1938 m. vykusios Kaune ir
Klaipėdoje. Joje dalyvavo 2000
lietuvių sportininkų iš įvairių
pasaulio kraštų. Jos buvo numa
tytos ruošti kas 4 metai. Deja,
karo audra jų tąsą nutraukė.
Išeivijoje jų atminimui, lyg ir
tęstinumui. 1978 m. buvo su
organizuotos I-sios išeivijos PLS
žaidynės Toronte. Šių metų pa
baigoje vyks jau III-čios tokios
žaidynės. Į jas kviečiami visi Isios Tautinės olimpiados daly
viai; jie ten bus atitinkamai pa
gerbti. Iš JAV-ių į Adelaidę
vyksta Vladas Adomavičius iš
Sunny Hills ir Mamertas Duliūnas bei Vincas Kačergis iš Ka
nados.

.

Šį sekmadienį, lapkričio 20 d.,
1 vai. p.p. „Lituanicos" vyrų
komanda žais paskutines šio se
zono pirmenybių rungtynes
prieš ukrainiečių komandą
,,Wings". R u n g t y n ė s vyks
Smith Field, tarp Grand Ave. ir
Superior, 2 blokai į vakarus nuo
Western Ave.
Rungtynės prieš „Wings" tu
rėjo būti sužaistos prieš dvi sa
vaites, bet atšauktos dėl blogo
oro ir aikštės — taip oficialiai
pranešta 2 valandas prieš
rungtynes. Daug kas spėlioja,
kad galėjo būti ir kita priežas
tis. Tos r u n g t y n ė s abiem
komandom svarbios, nes jų
laimėtojas turės šancą patekti j

• 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.

rankinio teisėju Janiu Kiziuliu,
kuris jai paaiškino, kad gauta
k o m i t e t a m s bei dalyvauti
per 8 tūkst. laiškų tuo reikalu,
olimpinėse žaidynėse. Tai būtų
nors yra skirtingai galvojančių.
didelis smūgis visai S. S-gai,
Prie jų priklauso Latvijos vals
kadangi ji be pavergtų tautų,
tybinio sporto komiteto Jim
niekuomet nesurinks daugiau
Dalmontas Zuatnajs (tokias
sia medalių. Ir tai būtų kartu
pačias pareigas Lietuvoje eina
smūgis ne tik S. S-gos sporti
Zigmantas Motiekaitis — K.B.)
niam gyvenimui, bet ir
pareikšdamas, kad Maskva
komunistinei ideologijai.
neduos pinigų, o iš k u r kitur
Tiesa, reikia reikalauti ir tai
juos paimsi? T a č i a u nusi
manantys ekonomikoje ir finan būtinai, kad prie Sov. Sąjungos
suose sako, jog ši k l i ū t i s rinktinės dalyvių būtų atžymė
į v e i k i a m a t u o l a b i a u — tos jų tautybės ir jiems laimint
respublikai perėjus prie eko varžybas pvz. lengvojoje atle
nominio savarankiškumo ir
DR. VIJAY SAJAI, M.D., S.C.
ūkiskaitos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pasirodo, kad latviai Seoule
SPECIALYBĖ
— VIDAUS LIGOS
užmezgė ryšius su Tarptautiniu
IR ODOS CHIRURGIJA
olimpiniu komitetu, įteikdami
(Augliai nuimami kabinete)
jam raštą. Jame iškeliami ne tik Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Street. Chicago
finansiniai klausimai, bet lat
TeL 434-5849 (veikia 24 vai.)
viai taip pat teiraujasi apie buv.
Pirm, antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Latvijos olimpinio komiteto
Ofs. 735-4477;
likimą. Šio komiteto atstovas
Raz. 248-0087; arba 246-6581
Dikmanis prieš k a r ą buvo
DR. E. DECKYS
pastoviai kviečiamas į Tarp
•.GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
tautinio komiteto kongresus, o
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
1947 m. tokio kvietimo j a u ne
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
gavo. Kodėl? Ar Latvijos NOK8449 So. Pulaski Road
as jau tada buvo iš tarptautinio
Valandos pagal susitarimą
olimpinio komiteto narių sąrašo
DR. A. B. GLEVECKAS
išbrauktas ar tebėra ten iki šiol?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Latvis taip pat sako, kad
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
patekti į Sov. Sąjungos rinktinę
3900 W. 95 St.
Tai. 422-0101
sportininkams iš „periferijos"
Valandos
pagal susitarimą
(suprask ne rusų tautybės) vis
sunkiau, kadangi rinktinių tre
Kabineto tai. — 582-0221
neriai, sudarydami komandas,
DR. JANINA JAKŠEVIČiUS
JOKŠA
vadovaujasi ne objektyviais
VAIKŲ
LIGOS
kriterijais, o subjektyviais
6441 S. Pulaski Rd.
sumetimais, tokią pirmenybę
Valandos pagal susitarimą
teikdami sportininkams iš „cen
tro" (suprask — Maskvos, Le DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
ningrado ir t.t.).
Nechirurginis išsiplėtusių venų
Savo straipsnį R. Griniūtė bai
•r hemoroidų gydymas
gi tokiais sakiniais: „Taigi, ger 5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
biami ^Sporto' s k a i t y t o j a i ,
Valandos pagal susitarimą
Penkt., antr, ketv. ir penkt
pagalvokite: reikia Tarybų Lie
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus
tuvai Nacionalinio olimpinio
komiteto ar nereikia? Geresnę
DR. JOVITA KERELIS
dieną tokiems apmąstymams,
Dantų Gydytoja
2659 W 59th St.. Chicago. IL
kai TSRS konstitucijos diena,
Tai. 476-2112
kurią švenčiam dar nenutilus
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL.
olimpinių žaidynių aidams,
Tai. 598-8101
sunku surasti".
Vai oagal susitarimą
N e t i k i u , k a d Sov. S-gos
olimpinis komitetas leis veikti Tai. kabineto ir buto: OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS
Pabaltijo valstybių tautiniams
Major diviziją. Ar ten kas mandriau? — sunku vispusiškai įver
tinti.
Mūsų komandos tikslas —
rungtynes laimėti ir geroje nuo
taikoje atšvęsti „Lituanicos"
futbolo klubo, kaip tokio vie
nintelio visoje išeivijoje, tris
dešimt aštuntąsias savo veiklos
metines, kur bus įvertinti klu
bui nusipelnę buvę ir esantieji
žaidėjai. Šis įvertinimas įvyks
šeštadienį, lapkričio 26 d., Tau
tiniuose namuose, kur ta proga
ruošiama tradicinė vakarienė
su šokiais, grojant „Gintaro"
orkestrui. Futbolo mėgėjai ir
rėmėjai mielai kviečiami, tik
bilietus šį kartą nepamirškite
užsitikrinti kelias dienas iš
anksto „Lituanicos" klube,
2614 West 69 St., telef. 476-9100
vakarais.
J. J.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Mlchlgan Ava., Sulte 324 Ir
5835 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tat. 585-2980 (veikia 24 vai)
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 at Street
Kabineto tai. RE 7-1168;
Rezld. 385-4811
Dr. Tumasonlo kabinetą peram*

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 at Strett
434-2123
Pirm 2-7. Antr. ir
ketv. 9-12. Penkt 2-7

metams
.$70.00
.$70.00
.$70.00
$40.00

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

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

tikoje, plaukime, bokse ir kt.
šalia pavardės būtų skelbiama
spaudoje, televizijoje, per radiją ir
jų tautybė. Tuo būdu galutinai
būtų užkirstas kelias geopoliti
niams analfabetams žurnalis
tams, visus pabaltiečius, ukrai
niečius, gruzinus, armėnus ir
kt. vadinant rusais.
DR. KENNETH J. YERKES
DR. MAGDALEN BEUCKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
2436 W. Uthuanian Plaza Court
Tei. 925-8288

Kab. tel. LU 5-0348; Raz. 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. tai. 471-3300; raz. 4424297

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava.,
Chicago, III. 80652
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 PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tol. 925-2670
1185 Dundee Ave., Eigin. III. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
„Contact lenses"
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 West 71 st Street
Tai. 434-1818 — Raz. 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. IN.
Tel.: 438-0100
11800 South west Hlgtmay
Palos Helghts, III. 60463
(312)361-0220
(312)361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2658 w. 63rd Street
Vai : antr 1-4 v. p p. ir ketv. 2-5 v p.p
šest pagal susitarimą
Kabineto tel. 778-2880. raz. 448-5549

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6185 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

Ar ne Kristus sukūrė

TĖVE MŪSŲ?
Paskutiniuoju metu daugelį
tikinčiųjų papiktino Šventraščio
mokslininkų paskelbimas, kad
Kristus nesukūrė „Tėve mūsų"
maldos, kas buvo paskelbta
JAV didžiųjų dienraščių pir
muosiuose puslapiuose, kaip di
delė sensacija. Prie tokios išva
dos priėjo 24 narių tarpkonfesinė Šventraščio mokslininkų
grupė, pavadinta „Jesus Semin a r " spalio mėn. pabaigoje
Atlanta, Ga. Jų dauguma nusta
tė, kad pats Jėzus tokios maldos
pažodžiui niekuomet nekalbėjo
ir kad „Tėve mūsų" yra pirmųjų
krikščionių kūryba, remiantis
įvairiomis Kristaus mintimis.
Nestebėtina, kad tokiam pasi
sakymui iškilo daugybė protes
tų, jų tarpe ir iš daugelio kitų
Šventraščio mokslininkų, kurie
pareiškė, kad ši pažiūra neatsto
vauja daugumos mokslininkų
nuomonei ir kad todėl jie protes
tuoja dėl neproporcingo išreklamavimo spaudoje. Kiti moksli
ninkai pareiškė susirūpinimą,
kad tokie pasireiškimai suer
zina nuosaikius krikščionis ir
ilgainiui „įvaro kylį" tarp Šv.
Rašto mokslininkų ir Bažnyčios.
„Mokslininkai, kurie džiaugia
si skleisdami šokiruojančias
pažiūras be reikalo žaloja kai
kurių asmenų tikėjimą", sako
kun. William Kurz, S.J., Naujo
Testamento profesorius Marąuette universitete Milwaukee.
„Aš patarčiau jų išvadas priimti
su dideliu žiupsniu druskos",
sako kun. Kurz.
Kontroversiškos išvados pri
ėjusį simpoziumą suorganizavo
grupė katalikų ir protestantų
Šv. Rašto mokslininkų, pasiva
dinusi „Jesus Seminar". Jie
susitinka dukart per metus
diskutuoti Naujajame Tes
t a m e n t e paduotų
Jėzaus
posakių autentiškumą. Bet no
rint teisingai suprasti jų išva
das, neužtenka pasiskaityti sen
sacingus laikraščių aprašymus.
Reikia suprasti jų metodiką ir
ką ta metodika gali pasakyti ir
ko negali. Taipgi reikia supras
ti, kas yra Šv. Raštas ir kaip jis
Bažnyčios vartojamas. Tų pa
grindų neturint, mokslininkų
pareiškimai bei jų kondensuoti
ir kartais tyčia ar netyčia iš
kraipyti aprašymai, negali būti
atitinkamai suprantami ir iš
tikrųjų ne tik tikinčiuosius
piktina, o gadina Šventraščio
mokslininkų vardą.
Pirmučiausia, reikia žinoti,
kad mokslininkai skelbia tik
savo tyrinėjimų bei protavimo
išvadas, ne tikėjimo doktrinas,
nors jos gali skambėti ir labai
panašiai į doktrinas. Antra,
Šventraščio mokslas vyksta ar
turėtų vykti dviejose plotmėse:
egzegezė ir h e r m e n e u t i k a .
Egzegezė tai yra mokslas, sten
giantis suprasti, ką šiandien
mūsų skaitomas tekstas reiškė
tiems žmonėms, kurių jis buvo
užrašytas. Hermeneutika yra
tos prasmės perkėlimas į šių
laikų žmonėms suprantamas
sąvokas. Egzegezės rezultatai
dar nėra tikinčiam žmogui,
neišmokusiam hermeneutikos,
tinkama medžiaga tikėjimo ug
dymui. Daug susimaišymo ti
kinčiųjų tarpe įvyko žmonėms
imant į rankas egzegetų moksli
nius darbus, neturint pasi
ruošimo tas mokslines išvadas
pritaikyti Bažnyčios tikėjimo
tradicijos šviesoje.
Tačiau šio seminaro studijos ir
išvados vyksta dar primityves
nėje plotmėje. Norint suprasti
ką tekstas reiškė jo autoriams,
stengiamasi įvairių kalbinių
studijų pagalba atsekti iš kur
įvairūs mums perduoto teksto
elementai paimti. Šventraščio
srityje tos studijos yra labai
spekuliatyvinio pobūdžio,, nes
viskas remiama komplikuotais
logikos nagrinėjimais, spė
liojant iš atsitiktinių šalutinių

radinių, kaip anos (seniai pražu
vusios) kultūros žmonės galėjo
iš tikrųjų protauti ir kalbėti.
Tikrų, šiandieninio mokslo pri
imtų parodymų, iš viso nėra.
Daugumos mokslininkų mano
ma seniausioji evangelija —
Morkaus — nebuvo užrašyta
anksčiau negu 35 m. po Kris
taus mirties. Nėra išlikę jokių
Kristaus žodžių užrašų origi
nalų nuo Kristaus laikų. Turi
me tiktai per šimtmečius per
duotą, tikinčiųjų išsaugotą, Baž
nyčios magisteriumo nuo pat
pirmųjų apaštalų autoritetingai
interpretuojamą
Kristaus
mokslą, kuris pas mus ateina ne
tik Šventraščio žodyje, bet ir
gyvame išgyvenime esant Baž
nyčios dalimi, nariu.
Žinant tos metodikos apribo
jimus, nestebėtina, kad yra
mokslininkų turinčių ir kitas
pažiūras. Kun. Francis Martin,
SSD, Naujo Testamento profeso
rius gyvenantis Washingtone,
sako, jog daugiau duomenų
argumentuoja, jog Kristus pats
sukūrė „Tėve mūsų", negu, kad
pirmieji krikščionys ją būtų
sukūrę. Jis aiškina: „Ši malda
rodo tęstinumą su tos rūšies
Kristaus laikais kalbamomis
maldomis... ir jos tamprumas
rodo, kad tai genialaus kūrėjo
darbas, o ne tik žydiškų posakių
mišinys". Tačiau, tai, kad „Tė
ve mūsų" randasi ir Mato evan
gelijos 6 skyriuje ir Luko evan
gelijos 11 sk., bet skirtingose
formose, ir kad frazė „nes Tavo
valdžia ir galybė ir garbė per
amžius" nėra nei vienoje, veda
mokslininkus prie nuomonės,
kad pirmieji krikščionys Kris
taus maldą bent papildė.
Daug kam nepatiko, kad
mokslinių nuomonių rinkimo
balsavimui buvo naudoti spalvo
ti karoliukai, ieškant bendro su
t a r i m o . Iš p a s k u t i n i a m e
seminare dalyvavusiųjų, trys
buvo pažiūros, kad pats Kristus
tikrai sukūrė „Tėve mūsų", šeši
— kad jis greičiausiai tą maldą
sukūrė, dešimt manė, kad grei
čiausiai pats nesukūrė ir penki
buvo nuomonės, kad Kristus
tikrai „Tėve mūsų" nesukūrė.
Kun. W. Kurz sako, jog toks bal
savimas kaip tik ir parodo, kaip
abejotinos yra jų išvados. Daug
net ir liberališkesnių pažiūrų
mokslininkų sako, jog šis semi
naras Bažnyčiai nepatarnauja,
labai komplikuotas ir neaiškias
seminaro išvadas pateikdamas
pernelyg suprastintoje formoje.
Kaip gi tad vertinti tokius
mokslininkų išvadų pasi
sakymus? Manyčiau, tik kaip
vieną posūkį moksliškų ieško
mų vingiuotame kelyje, sten
giantis iššifruoti Šventraščio
žemiškus pradus. Suprantant,
kuo mokslinės nuomonės šioje
srityje grindžiamos, žinome,
kad visos išvados apie Švent
raščio kūrimo žemišką procesą
tegali tik būti daugiau ar ma
žiau pagrįsti spėliojimai. Laikui
einant vienos teorijos, kartais
net ir daugumos mokslininkų
palaikomos, pasirodo klai
dingos, kitos pasitvirtina.
Apie „Tėve mūsų" pradžios
žemiškus pradus dar per anks
ti daryti galutines išvadas. Apie
„Tėve mūsų" maldos tikrumą,
kaip paties Kristaus mums duo
tą — vienais ar kitais keliais —
žinome iš nepasikeitusio visuo
tinės Bažnyčios - tikinčiųjų tra
dicijos ir pastovaus apaštalų įpė
dinių mokymo. Galų gale žino
me ir patys, ją mąstydami mels
damiesi, ir žinome iš tūks
tančių šventųjų apie ją mąs
tymų, kuriuos jie mums užrašė.
Tad tokios „naujienos" ti
kinčiųjų tikėjimo neliečia, o iš
sensacijų galintiems pasipelnyti
žurnalistams sudaro didelį
interesą.

Lietuvių Bendruomenės moterys posėdyje. Iš kairės: Socialinių reik. tarybos pirm. Danguolė
Valentinaitė, tarybos pirmininkė Angelė Nelsienė ir reikalų vedėja Danutė Korzonienė.
Nuotr. J . Tamulaičio

JAV LB TARYBOS PIRMOJI SESIJA
Mūsų išeivijos gyvenime tai
buvo neeilinis įvykis. Verta apie
jį kiek plačiau pakalbėti. Suva
žiavimas ir rinkimai buvo įdo
mūs tuo, kad rungėsi du stiprūs
kandidatai ir vyko parlamenta
rinio pobūdžio kova. Prie to dar
ne visi esame įpratę, bet moko
mės. Taip pat vieno tarybos
nario pasisakymu, šie rinkimai
buvo pirmieji, kurie buvo „nepafiksinti". Taigi irgi pažanga.
Ir tai verta pažymėti, kad į
istorijos knygas būtų įrašyta.
Balandžio mėnesį vykusiuose
rinkimuose buvo išrinkta XII
taryba, kurios pirmoji sesija
vyko rugsėjo 30 — spalio 2 d.
Holiday Inn, Chicagoje. Sesijo
je turėjo teisę dalyvauti 60
rinktų tarybos narių ir 9 apy
gardų pirmininkai. Iš galinčių
dalyvauti 69, šioje sesijoje užsi
registravo 63. Taigi šiuo atžvil
giu ši taryba, atrodo, bus parei
ginga. Kadangi dalyviai suva
žiavę iš visos Amerikos ir išal
kę, prieš pradedant sesiją, visi
dalyviai turėjo progos pavalgyti
ir pasistiprinti.
Pirmąjį posėdį atidarė XI ta
rybos prezidiumo pirm. Algis
Rugienius. Posėdis buvo pradė
tas Lietuvos ir Amerikos him
nais, kuriuos giedojo sol. Dalia
Kučėnienė; padedant susirinku
siems. Invokaciją sukalbėjo
kun. Pr. Garšva, „Draugo" re
daktorius. Susirinkusius trum
pu žodžiu pasveikino Birutė
Vindašienė, Vidurio vakarų
apygardos p i r m i n i n k ė , a n t
kurios pečių gulėjo visa organi
zacinė našta. Pirmininkaujantis
Algis Rugienius tuojau stipriai
vadeles paėmė į savo rankas,
matėsi, kad įpratęs vadovauti.
Bent pradžioje reikia greitos
orientacijos ir patirties, nes

J U O Z A S ŽYGAS
kiekvienu klausimu atsiranda
kelios nuomonės ir skirtingas
įstatų interpretavimas. Viską
reikia suderinti ir sutvarkyti
numatyto laiko ribose. Pačioje
pradžioje paaiškėjo, kad nėra
reikiamo dviejų trečdalių kvoru
mo, tad dienotvarkės priėmimas
turėjo būti atidėtas.
Belaukiant kvorumo susida
rymo, pirmininkaujantis per
žvelgė JAV LB genezę ir jos
nueitą kelią. Kadangi beveik
pusė sesijos dalyvių yra daly
vaujantieji pirmą kartą, tad visi
dalyviai buvo pristatyti, kad
vienas kitą pažintų. Taip pat su
sirinkusiems buvo pristatyti ir
spaudos atstovai. Per tą laiką
buvo sudaryta 7 asmenų nomi
nacijų komisįa, kuriai vadovau
ti buvo išrinktas dr. P. Kisielius.
Nominacijų komisijai pradėjus
kandidatų verbavimą, kontrolės
komisijos pirm. dr. A. Razma
padarė pranešimą. Pasirodo,
kontrolė pravedimas yra gana
omplikuotas, kadangi kai
kurios tarybos turi savo iždus ir
nevisuomet nori pasiduoti bend
rai tvarkai. Kontrolės komisija
patikrino atskaitomybę šių in
stitucijų: kultūros, švietimo ir
socialinių reikalų tarybų, kraš
to valdybos ir Lithuanian Folk
Dance Festival, Inc. Viskas
buvo rasta tvarkoje. Kontrolės
komisijos vardu padėkojo vi
siems iždininkams. Platesnį
pranešimą padarė Br. Juodelis,
LB valdybos vicepirmininkas
finansų
reikalams.
Jis
pasidžiaugė, kad per trejus
metus pinigų užteko bendruo
menės veiklai, jų be reikalo ne
švaistant. Lėšos atėjo Vasario
16 d. proga aukų pavidalu ir iš

BALTASIS BANGINIS
HERMAN MELVILLE
ROMANAS
Išvertė P. Gaučys
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Šviečiant mėnesienai, jis buvo pratęs įkopti į stiebo
bokštelį ir stebėti jūrą su tokiu pat tikslumu, lyg tai
būtų diena. Ir nors banginiai matomi nakčia, joks ban
ginių medžiotojas niekad neišdrįs nuleisti valtį į van
denį ir leistis juos persekioti. Iš to galima suprasti susi
domėjimą ir nustebimą,su kuriuo jūreiviai žiūrėjo į tą
Rytų senį, įkopusį a n t karties tokią neįprastą valandą.
Bet kai ten paeiliui j a m išbuvus kelias naktis ir neiš
tarus nė žodžio, pasigirdo jo riktelėjimas, nurodęs si
dabrinį čiurkšlį mėnesienos šviesoje, miegą jūreiviai
Šoko ant kojų, t a r t u m kokia sparnuota dvasia būtų
nutūpusi ant virvių įspėti mirtingą įgulą, kad „Ten
ŠvirkšČia!" Nei Paskutiniojo Teismo dūda nebūtų jų
taip sukrėtusi, tačiau jie nejautė baimės, priešingai,
pasitenkinimą. Nepaisant neįprastos valandos,
riktelėjimas buvo toks jaudinantis, toks įspūdingas,
kad visi norėjo, kad būtų nuleistos valtys.
Eidamas deniu greitais ir kreivais žingsniais, Ahabas įsakė ištiesti didžiąją ir užpakalinę skersinę, o taip
pat ir visas kitas pagelbines bures, kurios nakčia yra
pririštos. Geriausias laivo vairininkas paėmė vairą, o
paskui su sargais bokšteliuose laivas pavėjui nešėsi į
aj.z. tą vietą, kur buvo pasirodęs švytįs čiurkšlys. Vėjas išpū

Lietuvių fondo, kuris yra stam
biausias bendruomenės darbų
rėmėjas.
Alg. Rugienius padarė trumpą
pranešimą, apie PLB seimą
vykusį Toronte. Jis iškėlė faktą,
kad LB nebuvo tinkamai ir rū
pestingai atstovaujama. Iš iš
rinktų 50 delegatų pradžioje te
dalyvavo tik 22. Pagaliau buvo
s u d a r y t a s kvorumas ir po
trumpų diskusijų priimta darbo
tvarkė. Dr. P. Kisielius pasiūlė
kandidatus į tarybos prezidiu
mą. Jo pasiūlytas 5 asmenų są
rašas buvo iš Los Angeles.
Tuomet iš salės galo pasigirdo
balsas, reikalaujantis, kad
demokratijos vardan reikėtų ir
antro sąrašo. Balsas buvo Č.
Mickūno. Jo pasiūlymas buvo
palankiai priimtas ir buvo suda
rytas antras vadinamas Bosto
no sąrašas, tuo buvo išlaikytas
demokratiškumo principas.
Turint du sąrašus buvo balsuo
jama en bloc, laimėjo Kaliforni
ja 30:24. XI tarybos prezidiumo
pirmininkas Alg. Rugienius pa
kviečia naująjį prezidiumą
užimti savo vietas. Prezidiumui
užėmus savo vietas, paskelbia
ma trumpa pertrauka.
Po pertraukos pirmininkavi
mą perėmus Angelei Nelsienei,
sudaromos 8 darbo komisijos.
Komisijos išsiskirsto į atskirus
kambarius: svarstyboms, disku
sijoms ir išvadų priėmimams.
Po visų svarstybų Vid. Vakarų
apygardos pastangomis buvo su
rengta susitikimas ir pasivaišinimas.
Antroji darbo diena
Posėdis prasidėjo anksti iš ry
to, daugelis dalyvių dar akis
krapštinėjosi. Renkasi neskubė
dami, dairosi kur kavos puodu

ką gauti. Po to prasideda kalbos
ir įvairūs spėliojimai, visiems
rūpi rinkimų galimos išvados.
Skaičiuoja vardus ir pavardes,
kas kieno krepšyje guli ir kas
dar ant tvoros sėdi. Ypatingoje
pagarboje yra ant tvoros sėdin
tieji, nes nuo jų rinkimų išdavos
priklauso. Tad visi jiems gerinasi ir lankstosi. Nors atstovai ir
neskuba, bet laikrodis vietoje
nestovi, tad pradedami praneši
mai. Pranešimus padarė: Lithu
anian Folk Dance Festival, Inc.,
Br. Juodelis, tarybos pirm., LB
garbės teismo pirmininkas dr.
E. Lenkauskas pranešė, kad tu
rėjo ramius metus is skundų ne
buvo. Dr. V. Kvedaro tautinių
šokių šventės komiteto pirmi
ninko, laišką perskaitė Algis
Rugienius. Laiške džiaugiama
si sėkmingai praėjusia šokių
švente ir dėkojama JAV LB-nei
už paramą ir talką. Atrodo, kad
šokių šventės likutis bus apie
40,000 dol. Vandalizmo nuosto
liai nėra tokie dideli, kaip pra
džioje buvo kalbama. Apytikriai
nuostoliai siekia 2200 (ameri
kietiškų) dol., ši suma bus ko
miteto padengta.

riams, prezidiumui, tarybai ir
ypač jos pirm. A. Rugieniui.
Savo kalboje jis suminėjo kiek
vieno atliktus darbus, taip pat
paminėjo, kad nutrauktos bylos.
Bendromis jėgomis, bendrau
jant su Kanados LB, buvo su
rengta įspūdinga VHI tautinių
šokių šventė. Išleista 300 psl.
„Violations of Human Rights in
Soviet Occupied Lithuania".
Pradėta rengti 1918-1946 metų
Lietuvos istorija anglų kalba.
Taip pat pradėta rengti Molotovo-Ribbentropo pakto studija.
Ignalinos atominės jėgainės ir
kylančių iš jos pavojų reikalu
buvo lankytasi JAV Kongrese.
Baigdamas savo pranešimą dė
kojo Lietuvių fondui, nes fondas
yra stambiausias bendruomenės
darbų rėmėjas. Dėkojo dr. P. Ki
sieliui, organizavusiam tautinių
šokių šventės lėšų telkimą.
Bendrų pastangų dėka buvo su
telkta numatyta suma. Taip pat
dėkojo LB apylinkių ir apygar
dų valdyboms ir jų darbuoto
jams, kurie ir yra pagrindiniai
bendruomenės vežimo vežėjai ir
aukų rinkėjai.

Platų pranešimą padarė dr.
Vyt. Bieliauskas, PLB valdybos
pirm. Nurodė, kad valdyba jau
pasiskirstė pareigomis, taip pat
paminėjo, kad valdybos būstinė
bus perkelta į Torontą. Norėtų
susitikti su VLIKo vadovybe ir
rasti bendrą kalbą. Kiek plačiau
sustojo prie ryšių su ok. Lietu
va ir sparčiai besikeičiančiais
įvykiais. PLB seimas, įvykęs To
ronte, pasisakė už geresnių
ryšių palaikymą su kraštu. Šioje
plotmėje reikia spręsti ir vertin
ti Australijos LB (kadangi spor
to klubai veikia LB rėmuose) už
megztus ryšius Žalgirio klubo
atsikvietimui. Jeigu yra
tariamasi tiesiogiai su Žalgiriu,
tai nereikėtų nieko blogo įžiūrė
ti. O kaip jie atvyktų, tai jau jų
reikalas. Paminėjo, kad atsiran
da naujų bendruomenių, kurios
norėtų įsijungti į bendrą lietu
višką darbą. Net išvardino tuos
kraštus, kuriuose yra bendruo
meniniai daigai. Būtent Lenki
jos lietuviai (Seinų krašte lietu
vybė dar gyva ir reiškiasi —
J.Z.), Estijos, Baltgudijos,
Gruzijos ir net Sibiro lietuviai.
Rašar čiajam neaišku, kiek
tuose z/>džiuose yra realybės,
kad ir prie besikeičiančių
sąlygų. Naujoji PLB valdyba jau
spėjo pasiųsti tris memorandu
mus dėl Ignalinos ir ekologinės
taršos Lietuvoje. Naujoji PLB
valdyba perėmė beveik tuščią
iždą, tačiau rankų nenuleidžia
ir gerų tautiečių parama darbą
tęsia.
JAV LB-nės krašto valdybos
pirmininkas Vyt. Volertas pada
rė išsamų pranešimą. Jo kalbos
tekstas, apimantis 7 puslapius,
buvo išdalintas tarybos nariams
ir spaudai. Suminėjęs atliktus
darbus jis dėkojo valdybos na

Lietuviška spauda irgi nebuvo
pamiršta, jis ją tokiais žodžiais
paminėjo: „Lietuviškoji spauda
LB-nei yra tarsi vėjas, kartais
pirmyn stumiąs, kartais taršąs
plunksnas ir prilaikąs, bet neleidžiąs pakrūmėn nutūpti ir
snūstelėti... Spauda yra visuo
menės vėdintuvas. Be jos už
trokštume, be jos pripelėtų LB.
Kad ilgai ji gyventų ir mūsų
plunksnas perpūsdinėtų".
Įvairių komisijų pranešimai
ir n u t a r i m a i
Kad sklandžiau darbas eitų
LB taryba yra pasiskirsčiusi į
darbo komisijas. įvairūs klausi
mai tose komisijose yra apsvarstomi, išgvildenami ir tik tuomet
pristatomi tarybos plenumui
tvirtinti. Normaliai į komisijas
įeina tie, kurie daugiau yra tuo
klausimu susipažinę ar juo
domisi. Tad komisijos įvairius
pasiūlymus bei sumanymus pri
stato plenumui daugiau ar ma
žiau užbaigtoje formoje, tuo su
taupoma daug laiko ir išvengia
ma nereikalingų diskusijų. Šios
tarybos pirmojoje sesijoje buv
sudarytos šios komisijos: švie
timo — pirm. R. Juškienė, refe
rentas dr. J. Račkauskas Inar
sų — pirm. R. Bublys, r reu
tas Br. Juodelis, politinė —
pirm. D. Skučas, referentas V.
Volertas, kultūrinė — pirm. M.
Drunga, referentė Ing. Bublie
nė, organizacinė — pirm. A. Ru
gienius, referentas J. Urbonas,
socialinė — pirm. G. Čepas, refe
rentė D. Valentinaitė. religinė—
pirm. A. Šilbajoris, referentas
kun. V. Dabušis (nedalyvavo),
jaunimo — pirm. E. Meilus, refe
rentas D. Sužiedėlis. Komisijų
siūlymai po diskusijų buvo pri
imti.
(Bus daugiau)

tė bures ir laivas stūmėsi pirmyn,tartum su juo būtų
Kai. pakeitę kryptį, mes pasukome į Rytus ir iš
kovojusios dvi skirtingos jėgos, — viena stumianti į girdome staugiant aplinkui mus Iškyšulio vėjus, ir kai
dangų, o kita velkanti į tam tikrą horizonto tašką. Ir pradėjo mus mėtyti tų jūrų drumstas bangavimas, kai
bežiūrint į Ahabo veidą galima buvo įspėti, kad tos „Peąuodas" audros plakamas palinko ir savo priekiu
pačios jėgos vargino ir jį. Jo vienintelė koja savo at pradėjo puldinėti bangas, kaip pavirtusios putų srai
balsiais teikė gyvybės laivo deniui per visą jo ilgį, tuo gėm bangos ritosi per laivo šonus, mūsų gyvenimo tuš
tarpu jo dirbtinės kojos stuktelėjimas gaudė tartum tuma baigėsi, bet tik tam. kad užleistų vietą dar
užgaudamas karstą. Nepaisant greičio, kuriuo plaukė nelemtesniems vaizdams.
laivas, tą naktį nepasikartojo sidabrinis čiurkšlys.
Keisti pavidalai iškildavo iš vandens vienoje ir kito
Tas nuotykis liko beveik užmirštas, kai po kelių je priekio pusėje, tuo tarpu užpakalyje tirštais būriais
dienų ta pačią tylią valandą čiurkšlys vėl pasirodė. Vėl skrido jūrų varnai. Kiekviena rytą atrasdavome didelį
jį pamatė visi, bet laivui pasukus ta kryptimi, jis vėl skaičių šitų paukščių, išsirikiavusių ant stiebų
dingo, tartum niekad nebūtų buvęs. Ir taip vyko kiek viršūnių, kur. nepaisant mūsų riksmo, užsispyrėliai
vieną naktį, ligi pagaliau niekas nebekreipė dėmesio tupėjo, tartum mūsų laivą laikydami paskenduolio
į far'astinį šešėlį, vien tik stebėdamies jo pasirodymu. likučiais, kažkuo, kas turės būti apleista ir liks puikia
Tas vienišas čiurkšlys, paslaptingai iškylantis pilnatyje paukštide tiems benamiams padarams.
ar žvaigždėms švitint. po to vėl dingstąs visai dienai,
Gerosios Vilties Iškyšuliu jį vadina, bet jam geriau
dviem ir kartais trim dienoms, kiekvienu kartu mums tiktų Audrų Iškyšulio vardas, nes taip jis buvo
darė didesnės įtakos, mus pritraukdamas kaip vadinamas anksčiau. Suvilioti išdavikiškų tylų, mus
magnetas.
lydėjusių pirmiau, mes atsidūrėme įstumti į tas
Su būdingu jų rasei prietaringumu ir veikiami berūstaujančias jūras, kur nusikaltėliškos būtybės, pa
savotiškos antgamtinės atmosferos, kuri, atrodo, virtusios paukščiais ir žuvimis, atrodė pasmerkti
daugeliu atžvilgių supo ,,Pequodą", netrūko jūreivių, irkluoti be vilties pasiekti kurį uostą ar plasnoti spar
kurie prisiekinėjo, jog tas stulpas reiškė buvimą vie nais tamsioje ir be horizontų padangėje. Tuo tarpu ir
no ir to paties banginio ir kad buvo ne kas kitas kaip nesikeičiąs savo snieginiam baltyje čiurkšlys retkarSiautulingasis Dickas. Kurį laiką viešpatavo savotiško pasirodydavo, tartum duodamas ženklus, kad jį
siaubo jausmas tos bėgančios šmėklos atžvilgiu, tar sektumėm.
tum ji išdavikiškai šaukė mus tam, kad galėtų pulti
ir sutriuškinti tolimiausiose ir nesvetingiausiose
jūrose.
(Bus daugiau)

2,307,585 dol. Ohio ir Cle
velando LF vajaus komitetas
įkurtas 1963 m. Nuo 1974 m. M.
Lenkauskienė yra Fondo atsto
vė Ohio valstijai. Clevelando di
džiausias LF mecenatas yra
Petras Milašius su 11,000 dol.
įnašu.
1988 m. LF pelno skirstymo
komisija paskirstė 271,000 dol.,
iš kurių švietimui teko 123,125,
kultūrai — 93,890 ir visuomeni
niams reikalams — 53,985 dol.
Gruodžio 3, šeštadienį, 7 vai. Iš stipendijų fondo paskirta Va
vak. Dievo Motinos parapijos sario 16 gimnazijai 28,400,
auditorijoje LF vakaro pro Lituanistikos katedros stud.
grama pradedama LF atstovės 5,500 ir kitų mokslų studen
Ohio valstijai Mildos Len tams 34,700 (jų tarpe ir 5 iš
kauskienės žodžiu. LF tarybos Clevelando). Iki 1988 m. 12 klepirm. Stasys Baras trumpoje velandiečių yra gavę LF vien
apžvalgoje
palies
temą kartines stipendijas.
„25-riems metams praėjus", LF
Visi maloniai kviečiami LF
valdybos pirm. Marija Remienė renginiuose dalyvauti.
įteiks Fondo paskirtas stipendi
V. Rociūnas
jas Clevelando ir Ohio lietu
PO RINKIMŲ
viams studentams. Koncertinėje
vakaro dalyje dalyvaus aktorė
Visuotiniai Amerikos lapkri
Nijolė Martinaitytė ir muzikas
Petras Aglinskas. Po koncerto čio 8-sios rinkimai jau praeityje.
Šių metų rinkiminėje akcijoje
vaišės.
čia
stipriai reiškėsi ir lietuviai,
Gruodžio 4, sekmadienį, 10
vai. ryto šv. Mišios Dievo Mo ypač už prezidentinį kandidatą
tinos šventovėje už visus miru George Bush ir Amerikos sena
sius ir gyvus LF narius. Cele- to kandidatą Clevelando merą
bruos ir pamokslą sakys kun. G. George Voinovich. Raimundas
Kudukis buvo visos Ohio vals
Kijauskas, S.J.
tijos tautybių pirmininkas už
11:30 v.r. pranešimai pa
viceprezidentą G. Bushą, o
rapijos svetainėje: LF valdybos
Clevelando
metropolijos
pirm. Marija Remienė, Tarybos
respublikonų rinkiminę komi
pirm. Stasys Baras ir Fondo
siją sudarė: pirm. R. Kudukis,
steigėjas dr. Antanas Razma,
vicepirmininkai Rita Balytė, dr.
naujasis LB krašto valdybos
Dainius Degesys ir Petras Kau
pirm. Šiuos plačiai žinomus
nas bei nariai: dr. Roma Degevisuomenininkus matysime ir
sienė, Gintautas Gaška, dr. Vy
girdėsime čia su naujais
tautas Maurutis, Robert Mayes,
papildomais įsipareigojimais.
Petras Stungys ir Česlovas
Bus malonu juos pasveikinti ir
Šatkus.
palinkėti našaus ir sėkmingo
Kaip jau žinoma, G. Bush
darbo mūsų išeivijos ir Lietuvos
laimėjo rinkimus, gaudamas
54% balsų iš 40 valstijų su 426
"—- . .,,«-*—•
elektorių balsais. Ohio valstijoje
Bush gavo 55% visų balsų (iš 88
apskričių 75 p a s i s a k ė už
Bushą).
Meras George Voinovich
rinkimus pralaimėjo, surinkda
mas 43% balsų prieš sen. H.
Metzenbaumą surinkusį 57%
balsų. Mero kadencija pasibai
gia kitais metais. Jis nesąs apsi
sprendęs, ar kandidatuoti į
gubernatoriaus vietą, ar vėl į
miesto burmistrus, ar pasi
traukti iš politinio gyvenimo ir
verstis advokatūra.
V. R.

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. lapkričio mėn. 18 d.

hiViUUNlt sjHii
GYDYTOJŲ KULTŪRINĖ
PREMIJA DAINAVAI
Spalio 23 d. Lietuvių namuose
Ohio Lietuvių Gydytojų drau
gija savo metiniame susirin
kime apsvarstė draugijos bėga
muosius reikalus. Suruoštų
pietų metu buvo įteikta 32-ji
1.000 dol. kultūrinė premija,
narių balsų dauguma paskirta
Dainavos jaunimo stovyklai,
stovyklai.
Trumpą premijos įteikimo
aktą pradėjo dr-jos pirm. dr. Juo
zas Šonta iš Akrono. Protokolą
perskaitė dr. Dainius Degesys,
o dr. Vytautas Maurutis įteikė
tūkstančio dol. čekį Dainavos
stovyklos globos komiteto pirm.
dr. Mariui Laniauskui, kuris
savo padėkos žodyje ryškino sto
vyklų svarbą lietuvių jaunimo
brendimui lietuviškoje aplinko
je. Dr. Laniauskas taip pat
prisiminė šios stovyklos kūrėjus
— pradininkus ir asmenis ilgus
metus dirbusius ir tebedirban
čius Clevelando komitete.
Komiteto tikslas yra visais
galimais būdais padėti šiai prieš
33 metus įkurtai stovyklai.
Komiteto rengiami koncertai,
piniginiai vajai, loterijos, sto
vyklos darbų talkos ne tik
stovyklavietės išlaikymo išlai-

Milda Lenkauskienė žavisi tikrų šiaudų kalėdiniais puošmenimis papuošta
Kalėdų eglutė. Šiuos Antaninos Jonynienės sukurtus šiaudinukus Balzeko
Lietuvių Kultūros muziejui padovanojo Lietuvių Moterų Federacijos Chicagos klubas.

das palengvina, bet ją gerina ir gerovei. Dr. Antanui Razmai, iš
puošia. Be globos komitetų rinkus jį JAV LB pirmininku,
Clevelande, Detroite ir Chicago- jam patikėta dar viena, daug
je, kylant vis didesniems Michi- energijos ir laiko reikalaujanti
gano valstijos saugumo, sani pareiga. Visi kiti jo ankstyvesni
tarijos ir kitokiems reikalavi įsipareigojimai ir toliau
mams, Dainava vien iš sto pasilieka jo visuomeninės
vyklaujančių mokesčių ne veiklos sąrangoje. Tas pats
galėtų išsilaikyti, jau visišikai pasakytina ir apie LF valdybos
nekalbant apie stovyklavietės pirm. Mariją Remienę ir
pritaikymą
šių
dienų Tarybos pirm. Stasį Barą.
stovyklautojams.
Talentingų ir pasišventusių
Ohio Lietuvių Gydytojų drau mūsų darbuotojų dėka lietuviš
gijos valdybą sudaro: pirm. J. kasis judėjimas tremtyje įgauna
Šonta. dr. J. Skrinska, dr. V. gilesne prasmę ir tikslesnę
Maurutis, dr. D. Degesys ir dr. kryptį.
V. Gruzdys.
Lietuvių Fondo dienas rengia
V. R. speciali komisija: pirm. M.
Lenkauskienė, kun. G. Kijaus
kas, S.J., J. Malskis, N. Kersnauskaitė ir LB Clevelando apy
LIETUVIŲ FONDO
linkė: pirm. V. Brizgys ir nariai
RENGINIŲ IŠVAKARĖSE VI. Čyvas, M. Aukštuolis, M.
Mikonienė, J. Gudėnas, V. LenJau ilgoką laiką Clevelando kauskaitė, B. Vedegienė, A.
renginių kalendoriuje skelbiami Stungienė, K. Vąičeliūnienė, V.
„Lietuvių Fondo renginiai". Ką Ziedonienė. Bilietai į koncertą
naujo ir įdomaus galima laukti jau platinami parapijų svetai
iš jų? Atvykime ir p a t y s nėse. Užsisakyti galima ir krei
piantis į Mečį Aukštuolį, tel.
pasekime juos!
481-9928.
Gruodžio 3, šeštadienis, ir
gruodžio 4, sekmadienis,
Rengiantis Lietuvių Fondo
Clevelande paskirti Lietuvių dienoms, verta nors trumpai
Fondo vajaus pradžiai. Tai bus prisiminti kai kuriuos svarbiau
šios institucijos darbų apžvalgi sius faktus ir charakteringiau
nis pranešimas su lūkesčiais į sius duomenis apie LF. Įkurtas
ateitį. Clevelandas kartu su 1962 m. Šių metų liepos 1 d. jo
svečiais dalyvaus ir poezijos, pagrindinis kapitalas pasiekė
prozos bei muzikos koncerte.
4,117,337 dol. Gautomis palūka
Visa dviejų dienų programa nomis paremtas menas, švie
timas, kultūra ir jaunimas su
bus vvkdoma šia tvarka:

VALDAS ADAMKUS
KALBĖS SPORTININKŲ
IŠLEISTUVĖSE
Clevelando sportininkų išvy
kai į Australiją paremti lėšų tel
kimo vajus, pradėtas spalio 9 d.,
pietumis Dievo Motinos parapi
jos salėje, eina į priekį. Buvo iš
siuntinėti ir keli šimtai laiškų,
prašant paremti šį reikalą.
Žinomas kultūrinių reikalų rė
mėjas Petras Milašius vienas iš
pirmųjų atsiliepė, paaukodamas
1,000 dol. Šis geradaris, didelis
sporto mylėtojas, jau nebe pirmą
kartą paremia sportininkus.
Tikima, kad visi klevelandiečiai
parodys dosnumą savam jauni
mui.
Clevelando sportininkų išvy
kai į Australiją remti komitetas
gruodžio 10 d., šeštadienį,
rengia išleistuves vietiniams
sportininkams. Išleistuvėse
pagrindiniu kalbėtoju bus Cen
trinio išvykos į Australiją komi
teto, o taip pat ir ŠALFASS CV
pirm. Valdas Adamkus. Būda
mas aukštas JAV Gamtos Ap
saugos pareigūnas, Valdas
Adamkus šiemet tarnybiniais
reikalais du kartus lankėsi ok.
Lietuvoje, turėdamas galimybę
tiesiogiai patirti apie dabartinę
ten padėtį.
Išleistuvių banketas vyks
Lietuvių Namuose. Dienos
metu Dievo Motinos parapijos
salėje numatytos krepšinio
rungtynės, kuriose pasirodys
mūsų į Australiją vyksiantieji
krepšininkai ir krepšininkės.
Išsamesnė išleistuvių programa
bus paskelbta artimu laiku.
A.B.

MOSU KOLONIJOSE
UNION PIER, MI
DARBINGAS
SUSIRINKIMAS
Union Pier Lietuvių draugija
rugsėjo 25 d. baigusi savo veik
los dvidešimt septintuosius
metus, ir įžengusi į 28 metų ke
lią Union Pier, spalių 29 d.
turėjo rudeninį narių informa
cinį susirinkimą, kuris buvo su
šauktas Gintaro vasarvietės
rąstų namely.
Susirinkime, dalyvaujant
daugiau kaip 50 narių, kurį pra
vedė dr-jos pirmininkas E. Venerianskas, sekretoriavo valdybos
sekretorius S. Juodakis. Vietoj
invokacijos, buvo perskaitytas
tradicinis Tėvynės prisimini
mas, išklausytas bei priimtas D.
Šukelio perskaitytas metinio
susirinkimo protokolas, priimta
dienotvarkė, patvirtinta meti
nio susirinkimo pavedimu dr-jos
pirmininko sudaryta 1988-89 m.
valdyba ir priimtas draugijos
metinis veiklos planas, pagal
kurį dar šiais metais numatyta
gruodžio 11 d. surengti Kūčių
vakarienės dvasioje prieška
lėdinį renginį ir, metus
baigiant, 1989 Naujųjų metų su
tikimo pobūvį.
Pradėjus 1989 metus, žiemos
sezono laikotarpyje numatyta
surengti nariams keturias va
karones, kuriose sausio 11 d.
bus Klaipėdos krašto atvada
vimo metinė sukaktis, vasario
7 d. skiriama Užgavėnių blynų
vakarienei kovo ir balandžio
vakaronėse numatyti atitin
kami pašnekesiai bei filmų de
monstravimai. Gegužės 13 d.
šaukiamas pavasarinis narių
susirinkimas, su Motinos dienos
minėjimo programa. Birželio 18
d. minėsime tragiškų birželinių
trėmimų metinę sukaktį, kuri
bus gedulingomis pamaldomis
ir atitinkama akademine dalimi
atžymėta. Liepos m. 9 d. S. ir J.
Cibų sodyboje numatyta draugi
jos vasaros gegužinė, po kurios
rugsėjo 16 d. bus visuotinis
metinis narių susirinkimas ir
tuo bus užverstas dar vienų
metų Union Pier Lietuvių
draugijos darbingos veiklos
lapas. Metų bėgyje numatyta
išleisti 3 Union Pier Lietuvių
draugijos valdybos iliustruoto
Biuletenio laidas.

kaujantis pranešė, kad me
tiniame dr-jos narių susirin
kime skirtos 500 dol. aukos
išsiuntinėtos pagal savo paskirtį
lietuviškai spaudai, veikiantiem fondam, žurnalų bei radijo
programų išlaikymui. Ir gautos
už šias aukas padėkos.
Einamuosius reikalus svars
tant, buvo aptarti bendriniai drjos renginių vaišių organiza
vimo bei užkandžių paruošimo
klausimai, veiklai reikiamų
priemonių bei inventoriaus
įsigijimo ir kiti reikalai. Prieš
baigiant susirinkimą A. Klima
vičius trumpu žodžiu nusakė
matytas gyvenimo sąlygas pa
vergtoje tėvynėje, o S. Kasnickienė, ką tik grįžusi iš oku
puotos Lietuvos, jausmingai pa
pasakojo išgyventas jaudinan
čias nuotaikas Lietuvos sosti
nėje Vilniuje, Gedimino pilies
bokšte iškeliant nepriklauso
mos Lietuvos vėliavą. Darbin
gas susirinkimas buvo baigtas
visiems sugiedojus Lietuvos
himną.
Po susirinkimo tose pačiose
patalpose visi dalyvavę buvo O.
Kronienės, P. Mikštienės, B.
Vengianskienės skaniai paga
mintais užkandžiais ir V.
Albrechto keptais pyragais su
kava pavaišinti.
.
v

Chicagoje 1987 m. iš 1000 gi
musių mirčių buvo 16.6. Tarp
juodųjų kiekvienam 29.9, o ne
turtėlių rajonuose buvo net 35
mirtys tarp tūkstančio nauja
gimių. Taip paskelbė dr. R.
Ryals, Visuomenės sveikatos
viršininko pavaduotoja. Taigi
Chicagoje kūdikių mirtingumas
didesnis negu JAV vidurkis,
kur buvo 10.6 mirčių kiekvie
nam 100 naujagimių.
MAŽINS TARNYBAS
Chicagos miesto susisiekimo
valdyba nusprendė panaikinti
15 administracijos tarnybų ir
mažinti kitas tarnybas, kad ne
reikėtų mažinti aptarnavimo
autobusų ar traukinių linijose.

Pradedant 1986 m. liepos 2 d., kas šeštadienį
8:40 Iki 10 v.v.
per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361*5950
636-6169

*"

KMIECIK REALTORS
7 9 2 2 S. PULASKI RD

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

Let's Meke a Deal!
Owner motivated and vvilling to listen to all
offers. 3 bedrm. Georgian in St. Mary's. Appliances, basement, garage, 1 yr. warranty. 80's. Call Clndl, A & P Real Estate,
735-8000

Parduodamas namas
Lietuvoje, Vilniuje.
Kreiptis tel. 416-259-6484.
FOR RENT
Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg.
butas II a. Tik suaugusiems be
gyvyliukų.
Tel. 434-9482
HELP VVANTED
AUTO PAINTER AN0/OR
HEAVY COLLISION
BODY & FRAME MAN
Fulry exp'd. to do top quality work tor high intregity shop. Onty hard working consaentious peopte
need appty. No "floaters". Mušt speak English.
312441-3700

vaikučiai

.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams"
8:30 v.v. Iki 8:40 v.v.
AHiance Communications, Inc.
4 0 8 South Oak Park Avenue. Oak Park, IL 60302
tel. nr. 848-8980
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pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus

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

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

767-0600

JO-Jį
OLSICK « CO., REALTORS
1180 State Street
Lemont, Illinois 60439
(312) 257-7100
Norite grožio ir patogumų? Čia, istoriniam
Lemonte yra ,,Cape Cod" stiliaus namas:
3 mieg. kmb, šeimos kamb., didelė virtuvė,
valg. kamb.; kietmedžio grindys II a.
miegamuose ir ištisas rūsys. $97,900.

„Custom Built Ranch" namas Lemonte.
2 akrų sklyas — malonumas gamtos mylė
tojui! Galima laikyti arklius; 3 auto garažas
sujungtas su namu; 1 auto. garažas —
atskiras. Tik $185,000.

Hse. for sale by owner. VVest Lawn, 1 Vį
story; lt. fc. brick; 3 bdrms; Ige kitehen; addition; 116 bath; fin bsmet. c/a; maint. free;
stainless steel storms & sereens; alum.
awnings sun-deck, vestibule; 2V2 fc. brick
garage $94,900. Call 284-1608. Oceupancy May 1989.

MISCELLANEOUS

A
FOR SALE
Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO REKORDERIUS
(312)839-5829

VILIMAS
MOVI N G

Tel. 376-1882 ar 376-599€
10%—20%—30% pigiau mokėsi
už apdraudą nuo ugnies ir automobilk
Das mus.
FRANK ZAPOLIS
3 2 0 8 V 2 VVest 9 5 t h S t r e t

VALOME
Rūsius, palėpes, butus. Išvežam nereika
lingus daiktus. Atliekame perkraustymus.
Skambinti: Vytui 434-4824 arba
523-2017.

„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui"
lietuvių bei anglų kalbomis

Labanaktis,

m mus KOMPIUTERIŲ

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

Žemė L
Muzika • sveikata • moterų pasaulis - sportas - literatūra - kinas - satyra

REAL ESTATE

REAL ESTATE

KŪDIKIŲ MIRTINGUMAS

SPORTO PARODOS
Chicagoje paskelbta, kad
miestas turės tarptautines spor
pirminin to parodas dar bent per 10 metų.

Susirinkimui

CLASSIFIED GUIDE

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS
STASYS YLA
Iliustravo dailininkės—
ZITA SODEIKIENĖ ir
IRENA MITKUTĖ
182 psl., didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys.
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla (Lithuanian Library Press). Spau
dė M o r k ū n o spaustuvėje.
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Sis leidinys skirtas šeimų t r a d i c i j o m s , kurios yra turtingiausios
ir reikšmingiausios visose visų t a u t u k u l t ū r o s e . Čia apsiribojama
šeimos k ū r i m o vyksmais, p r a d e d a n t n u o pažinties, e i n a n t prie
sutarties ir s a n t u o k o s , baigiant s a n t u o k i n i u vaisiumi — k ū d i k i u
bei j o u g d y m u .
Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti:
D R A U G A S , 4545 W . 63rd St., Chicago, IL 60629
Illinois gyventojui dar prideda 8% valst. mokesčio.
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Antano Gailiušio
SAVANORIO DUKTĖ,

Mutual Federal
Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL.
Peter Kazanautkas. Prat.
Tai.: 847-7747
•Dusti M » n . t \ i « . r r t . * - 4 f f c u r . t - a t e t .
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SERVING CHICAGOLAND SINCC 1905

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

Fotografas Kazys Daugėla prie savo surengtos parodos.

INŽ. KAZIO DAUGĖLOS FOTO
DARBU PARODA LIETUVOJE
Mūsų spaudoje inž. Kazio
Daugėlos pavardė dažnai ran
d a m a po informacinėmis ir
meniškomis nuotraukomis. Jis
yra nuolatinis tarptautinių foto
darbų dalyvis, o Chicagos lie
tuvių foto archyvo parodų,
p r a d ė t ų p r i e š 17
metų,
nepraleido nė vienos. Tų parodų
lankytojų balsavimu 1985 m.
1986 m. ir 1987 m. j a m paskir
tos pirmosios p r e m i j o s . Šį
rudenį su individualia savo foto
darbų paroda inž. Kazys Daugė
la pasirodė Lietuvoje. Ta proga
mes pateikėme j a m eilę klausi
mų į kuriuos gavome tokius at
sakymus:
— K a i p i r k a d a kilo m i n t i s
s u i n d i v i d u a l i a fotografijų
paroda pasiekti Lietuvą?
— Prieš 13 metų, pirmą, kartą
po karo atsilankęs Lietuvoje,
sutikau savo gerą seną draugą,
spalvotos fotografijos meistrą
teoretiką Povilą Karpavičių.
K a u n e jis parodė m a n savo
parodinių nuotraukų rinkinį ir
pakvietė mane su nuotraukomis
pasirodyti Lietuvos fotografų
tarpe. Tuo kvietimu negalėjau
pasinaudoti, nes sovietų įs
taigos net tris k a r t u s nedavė
man vizos pakartotinam apsi
lankymui. Pagaliau pernai var
tai prasivėrė, ir aš a t s i r a d a u
Vilniuje. Povilas Karpavičius
jau buvo miręs. Sutikau kitus
fotografus ir a p s i l a n k i a u
Fotomeno draugijoje. Po kelių
pasikalbėjimų draugijos pirmi
n i n k a s A. Sutkus pasiūlė: „At
važiuok kitais metais su savo
individualia paroda"!
— Įdomu, kaip reagavote į
tą p a s i ū l y m ą ?
— Labai santūriai. Pažadėjau
per žiemą peržiūrėti savo nega
tyvinę medžiagą ir pavasariop
atsakyti į kvietimą.
— Atrodo, kad atsakymas
b u v o teigiamas?
— Taip. Stalčiuose suradau
prieš 50 metų pradėtą iki šių
dienų sukauptą negatyvinę me
džiagą. Ilgais žiemos vakarais,
užsidaręs savo laboratorijoje,
pradėjau „kepti" padidinimus.
— Kokios temos dominavo,
atrenkant nuotraukas?
— Visą parodinę medžiagą
paskirsčiau į tris laikotarpius:
senąją-prieškarinę Lietuvą
parodžiau 40-tyje nuotraukų:
k e t v e r i ų m e t ų išvietintųjų
gyvenimui stovyklose pasky
r i a u 70 vaizdų; g y v e n i m u i
Amerikoje t e k o 40 vaizdų.
Visose temose apstu informa
cinių, o taip pat tarptautinėse
parodose rodytų nuotraukų.
— K a s t o s e n u o t r a u k o s e ro
doma?
— Pirmoji — prieškarinės
Lietuvos temoje s u k a u p t a s
etnografinis ir gyvenimiškas
realizmas su maža romantizmo
priemaiša. Antroje — Lietuvoje
nematyti ir nepažįstami vaizdai
iš Vokietijos pokario stovyklų,

k u r m e s , sugrūsti } a n k š t a s
p a t a l p a s , 4 metus laukėme są
j u n g i n i n k ų sprendimo. Trečioji
— į s i k ū r i m a s ir gyvenimas
Amerikoje.
— K a i p Lietuvos fotografai
sutiko J u s su tokiomis
nuotraukomis?
— Nepaprastai draugiškai.
Nuvykęs į Vilnių sužinojau, kad
apie 120 fotografų yra susirin
kę Nidoje, kur kas metai ruošia
mas 10 dienų pasitobulinimo
s e m i n a r a s , analizuojant patei
kiamas n u o t r a u k a s , kviečiant į
jį p a s k a i t i n i n k u s . Foto meno
draugija parūpino man leidimą
įvažiuoti į pasienio zoną Nidą.
Ten Lietuvos fotografų „grie
t i n ė l e i " parodžiau visas savo
parodai numatytas nuotraukas,
p a k o m e n t u o d a m a s jas ir atsa
k y d a m a s į klausimus.
Kur ir k a d a vyko J ū s ų dar
bų parodos atidarymas?
— Draugija m a n o parodai
rezervavo jos žinioje esančią pui
kiausią
galeriją
Rotušės
aikštėje Nr. 1 Kaune. D a t a —
rugsėjo 25 d. Tą dieną K a u n o
televizijoje pravestas su manimi
pasikalbėjimas parodos fotogra
fijų temomis, o 5 vai. po pietų
įvyko oficialus parodos atida
rymas.
— T a proga neabejotinai
pasikeista nuomonėmis?
— T a i p . Pirmininkas A. Sut
k u s p a s i d ž i a u g ė platėjančiu
k u l t ū r i n i u bendradarbiavimu
su išeivijos lietuviais, o aš,
k a l b ė d a m a s į „mielus tautie
čius", padėkojau jiems už labai
gausų atsilankymą į parodą,
kurioje labai objektyviai buvo
parodyta prieškarinė Lietuva
(neišskiriant nei lietuvio kario,
manevruojančio Panemunėje ar
flirtuojančio su mergaite a n t
vieškelio), sunkūs stovykliniai
metai ir įsikūrimas Amerikoje.
— K o k s tolimesnis t o s p a r o 
dos kelias?

— 154 įrėmintos nuotraukos
Kaune kabėjo apie tris savaites.
Rugsėjo 26 d. įrašytas k i t a s
pasikalbėjimas su manimi Vil
n i a u s televizijai. T a s pasikal
bėjimas perduotas, kai paroda iš
Kauno perkelta į Vilnių. Vėliau
ji keliaus į Klaipėdą, Panevėžį
ir Šiaulius.
— Koks galutinis tos p a r o 
dos nuotraukų likimas?
— Foto m e n o draugija suinte
resuota parodos nuotraukų dau
gumą nupirkti savo meninės
fotografijos inventoriaus pa
pildymui. Pasirodo, kad t a m
tikslui d-ja turi užtektinai lėšų.
— Koks J ū s ų šiuo reikalu
sprendimas?
— Su paroda į Vilnių p a t e k a u
pačiame Lietuvos Persitvar
kymo sąjūdžio įkarštyje. Atrodo,
kad
lietuviškos
vėliavos
trispalvis ženkliukas, kurį m a n
prie švarko prisegė fotografai
pirmą a t s i l a n k y m o dieną,
atidarė m a n duris į televiziją,
radiją ir spaudą. Todėi stamboką
rublių sumą, kurią man pasiūlė
už nuotraukas, n u t a r i a u palik
ti Lietuvoje. Pagal mano pasi
rašytą įgaliojimą mano giminai
tis Vilniuje kontroliuos g a u t ų
pajamų p r a v e d i m ą lygiomis
dalimis Lietuvos Persitvarkymo
sąjūdžiui ir paminklo Stalino
aukoms satyti fondui.
— Ką p a l i n k ė j o t e L i e t u v o s
f o t o g r a f a m s , i š v y k d a m a s iš
Vilniaus?
— Savo parodiniais dalyva
vimais Amerikoje objektyviai
informuoti lietuvius ir kita
taučius, koks įdomus ir gražus
t a s kraštas ir jo žmonės, iš kurio
mes, mūsų tėvai ar seneliai y r a
kilę.
— Nuoširdus ačiū J u m s už
s u t e i k t ą r e t ą ir į d o m i ą infor
maciją. G e r i a u s i o s s ė k m ė s
tolimesniuose J ū s ų darbuose
ir užmojuose!
P e t r a s Viščinis

SOVIETAI APIE
GEORGE BUSH
Amerikos prezidentiniais rin
kimais domėjosi visas pasaulis.
P r i e š r i n k i m u s buvo d a u g
spėliojimų ir komentarų. Įdomu
pažvelgti, ką rašė prieš kelias
savaites sovietų vyriausybės or
ganas „Izvestija". To laikraščio
k o l u m n i s t a s Aleksandr Šalne
vas lyg ir abejojo, kad r i n k i m u s
laimėtų viceprezidentas Bush.
Abejojimui didžiausias pagrin
das istorinis: amerikiečiai
visada nori ko nors naujo vidaus
ir užsienio politikoje, todėl net
per 152 metus nebuvo atsitiki
mo, k a d viceprezidentas betar
piškai ir būtų išrinktas prezi
dentu, perimtų Baltuosius rū
m u s , i š s k y r u s atvejus, kai
staiga miršta prezidentas, ir

v i c e p r e z i d e n t a s užbaigia jo
terminą, arba, kai prezidentas
atsistatydina (Nixono atvejis).
Tik vėliau, po tam tikro laiko ir
buvę viceprezidentai kartais iš
renkami prezidentais.
Taip j a u vyksta nuo 1836
metų. Kodėl? Aiškinama, k a d
prezidento klaidos, nepasi
sekimai k r a u n a m i ne tik j a m
pačiam, b e t ir gal n e t daugiau
jo bendradarbiams, visai admi
nistracijai,
įskaitant
ir
viceprezidentą.
Šalnevas toliau tvirtina, kad
balsuotojai neužmiršo, kai Bush
su Reaganu 1980 metais varžėsi
dėl nominacijos. J i s tada savo
varžovą vadino dideliu konser
vatorium, o jo ekonominę prog-

r a m ą n e r i m t a , n e p a g r į s t a . Busho šalininkų tvirtinimo, kad
Amerikiečiai dabar n e g a l i su jų kandidatas, aplankęs 74 vals
p r a s t i , kodėl j i s j a u g i r i a tybes, y r a užsienio r e i k a l ų
Reagano politiką ir nori j ą tęsti. specialistas. Šalnevas klausia,
V a d i n a s , s a v o n u s i s t a t y m o kur buvo Bush tada, kai k a ž k a s
n e t u r i , n e t 180 laipsnių nusi apsisprendė parduoti g i n k l ų
suko nuo to, ką a n k s č i a u tvir I r a n u i , o g a u t u s p i n i g u s
tino. Dabar, k a i buvo nomi pervesti Nikaragvos sukilė
n u o t a s prezidentu, a p i e savo liams? Kodėl jis tada nepanau
a n k s t e s n i u s t v i r t i n i m u s nenori dojo s a v o didžiulį patyrimą
nei girdėti ir laiko t a i laik užsienio politikoj ir nesulaikė
raštininkų p r a s i m a n y m u . Deja, nuo l a b a i nepopuliaraus veiks
iš filmų juostelių to neįmano mo, t i e k daug nepatogumų
ma išimti.
sudariusio Reaganui? Sovietai
Anksčiau B u s h siekė konsti pripažįsta, kad Bushas d a u g
t u c i n i o papildymo, k u r i a m e padarė 1979 metais, dar nebū
būtų g a r a n t u o t a moterų teisių damas viceprezidentu, įtikino
lygybė, ir b u v o už a b o r t u s . Čia NATO sąjungininkus pas save
jie t a d a n e s u t a r ė su R e a g a n u , leisti išdėstyti Pershing II ir
bet k a i pasidarė viceprezidentu, vairuojamas raketas.
nuo a n k s t e s n i ų reikalavimų
Gal labiausiai nepatinka so
atsisakė, ir t o k i u b ū d u didelis
v i e t a m s , kad Bush r e m i a
p r o c e n t a s m o t e r ų n u o jo
Reagano strateginę apsigynimo
nusisuko. Vėliau ne t i k tuo, bet
iniciatyvą. „Izvestijų" kolumir visais k i t a i s k l a u s i m a i s su
nistas, kalbėdamasis su atsartarė s u Reaganu, buvo j a m labai
gon išėjusiu generolu Daniel
lojalus.
G r a h a m , dideliu tokios Reaga
Anksčiau B u s h buvo laikomas no programos rėmėju, iš jo išgir
l i b e r a l u . D a b a r r i n k i m i n ė s do: , j e i bus prezidentu Bush,
kampanijos m e t u viską darė, reikia manyti, j o g bus atsisaky
kad išvengtų tokio priekaišto. t a nuo Amerikos-Sovietų antiPartijos dešiniojo
s p a r n o balistinės sutarties", vadinas
džiaugsmui j i s pasirinko bene „žvaigždžių karo" programa bus
patį aršiausią vanagą — senato tęsiama ir dar sustiprinta. Ki
rių Danforth Quayle. Busho tais nusiginklavimo reikalais
patarėjai pripažįsta, k a d pa Bush b u s sunkiau sukalbamas,
sirinkimas buvojo paties, ir kad p r a d ė t a s d e r y b a s s t e n g s i s
jis elgiasi l a b a i s a v a r a n k i š k a i , nutęsti.
nesinaudoja p e r daug k i t ų reko
Charakterizuodamas d a b a r
mendacijomis. Viceprezidentij a u išrinktą Bushą, o p r i e š
nio k a n d i d a t o p a s i r i n k i m a s
kelias savaites tik spėliotą
d a u g k a m n e p a t i k o , kažkas
galimu i š r i n k i m u , Šalnevas
negerai jo biografijoj, i r Bushui
piešia jį k a i p nalabai patrauklų
prikišama, kodėl jis a t m e t ė tin
kandidatą. Sako, , jis neranda
kamesnių kandidatų siūlymus.
didelio kontakto su klausyto
Amerikiečiai ima abejoti dėl jais, dažnai persistengia ir audi-
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t o r y , erzina savo tuščiažodžia- k a d B u s h a s nebūtų i š r i n k t a s
V
imU .
TV;.
vimu
ueja,
jų spėjimai nepasitvirtino,
Tokia buvo oficiali sovietų
ir dabar sovietai jį t u r i svei
artimų valdžios sluoksnių
kinti.
nuomonė s u slaptu lūkesčiu,
Č.G.

A.tA.
JUOZAS PETRAUSKAS
Gyveno Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1988 m. lapkričio 16 d., 4:30 vai. p.p., sulaukęs 80
m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Ariogalos mieste. Amerikoje išgyveno 31
m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Regina, podukra Jū
rate, anūkas Linas, pusbrolio žmona Janina Chmelikienė
Lietuvoje.
Priklausė Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei, BALF, Liet.
Fondui, Lietuvių Bendruomenei, Brighton Parko lietuvių
namų savininkų draugijai ir Pensininkų draugijai.
Kūnas pašarvotas penktadienį, lapkričio 18 d. nuo 2 iki
9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 19 d. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero
lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę žmona, p o d u k r a ir anūkas.
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440.

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S E
4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852

A.tA.
STANLEY ZMUIDZINAS,
M.D.
Gyveno Brentwood Nursing Home, IL.
Mirė 1988 m, lapkričio 16 d., 7:45 vai. ryto, sulaukęs 89
m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Keturvalakiuose.
Pasiliko dideliame nuliūdime anūkas Gediminas su žmona
Althea, brolis dr. Jonas Zmuidzinas su žmona Halina ir sūnė
nas dr. Jonas Zmuidzinas II.
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 17 d. ir penkta
dienį,lapkričio 18 d. nuo 2 iki 9 v.v. Thompson & Kuenster
koplyčioje, 5570 W. 95th St., Oak Lawn, IL 60453.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 19 d. Po apeigų
koplyčioje 10 vai. ryto bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — 927-1741-1
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas - 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS
2 5 3 3 West 7 1 St., C h i c a g o
Telefonas — 476-2345

Nuliūdę a n ū k a s , brolis, sūnėnas ir kiti giminės.

1410 So. 5()th A v.. C i c e r o
Telefonas — 863-2108

Laidotuvių direkt. Robert B. Kuenster. Tel. 425-0500.

A.tA.
JONAS TAUTVYDAS
1988 m. lapkričio 6 d. mirė agronomas Jonas Tautvydas,
sulaukės beveik 90 metų amžiaus.
Gimė 1899 m. sausio 8 d., Pašilės sode, prie Ilakių. Velio
nio tėvai — Leonardas Tautvydas ir Kotryna Jonauskaitė.
Turėjo tris vyresnius brolius. 1925 metais baigė Dotnuvos
Žemės Ūkio Akademiją agronomo laipsniu. 1935 m. vedė Oną
Žadeikytę iš Žarėnų ir apsigyveno Telšiuose. 1949 m. atvyko
į Ameriką. Nuo 1959 m. gyveno Lanham, Maryland. Žmona
Ona mirė 1965 m. Nuliūdime liko duktė Vida ir žentas Sigi
tas Zubkus, sūnus Kęstutis ir marti Birutė Penkiūnaitė, sep
tyni anūkai-ės, ir vienas proanūkas. Palaidotas Washingtono
Mount Olivet kapinėse lapkričio 9 d.
Norintieji prisiminti a.a. Joną Tautvydą, prašomi aukas jo
vardu siųsti: The Association for the Advancement of Baltic
Studies Inc. 111 Knob Hill Road, Hackettstown, N.J. 0784O.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003
D o n a l d M., J r .

Sally

A.tA.
ALBERTAS TAMOŠIŪNAS
J a u suėjo p e n k e r i m e t a i , kai s t a i g i mirtis 1983 m.
lapkričio 20 d., a t s k y r ė iš mūsų t a r p o Nepriklausomos
Lietuvos Karį, mylimą Vyrą, Tėvą ir Brolį. Nors laikas
bėga. jis tebėra gyvas m ū s ų m i n t y s e ir maldose. Lai
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
P r a š o m e d r a u g u s ir p a ž į s t a m u s prisiminti jį savo
maldose.
L i ū d e s y l i k u s i Šeima

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois
PATARNAUJA CHICAGO-JE BEI PRIEMIESČIUOSE
Tel. 652-5245
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x Kalėdų eglutė Chicagos
ir apylinkių v a i k u č i a m s Jau
nimo centro mažojoje salėje ruo
šiama sekmadienį, gruodžio 4
d., 12 vai. Visi tėveliai kviečia
mi iš anksto pasižymėti Šį įvykį
savo kalendoriuose ir ruoštis
jame kartu su savo vaikais daly
vauti.
x J a u n i m o c e n t r o mažojoje
salėje šį šeštadienį, lapkričio 19
d., 7:30 vai. vak. bus jaunimo
šokiai. Maloniai kviečiamas vi
sas jaunimas, kuris nori savųjų
tarpe pabendrauti.
x Metinė v a k a r i e n ė Jau
nimo centre bus gruodžio 4 d.,
sekmadienį, 4 vai. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Bus gera
vakarienė ir puiki meninė dalis.
x A n t r a s Kaimas, humoro
teatras, lapkričio pabaigoje
švenčia savo veiklos 25-rių metų
sukaktį. Pasirodys ne tik Chica
goje ir apylinkėse gyveną Antro
Kaimo aktoriai, bet taip pat
žada atvykti ir buvę aktoriai ar
vaidinimo gabalų rašytojai iš
kitų miestų, net iš Washingtono, D. C , ir Kalifornijos.
x Lietuvos Vyčių 36 kuo
p o s susirinkimas bus ateinantį
pirmadienį, lapkričio 21 d., 7:30
vai. vak. Nekaito Prasidėjimo
parapijos salėje Brighton Parke.
Bus supažindinta su kuopos
valdyba: pirm. Evelyn Oželienė,
pirma vicepirm. Scottie Žukas,
a n t r a s vicepirm. V i k t o r a s
Utara, trečia vicepirm. Sabina
Henson, sekr. Helen Mezis, finans. sekr. Valė Vilūnas, iždin.
Joe Martinkonis, koresp. Irene
Norushis, tvarkdariai Frank
Grigalunas, Vytautas Dijokas,
David Gaidas, patikėtiniai John
Mezis, Vince Semaška, Tony
Stakenas.
x P e t r a s Skėrys iš Chicagos,
111., mūsų nuoširdus rėmėjas,
garbės
prenumeratorius,
lankėsi „ D r a u g e " , pratęsė
prenumeratą ir pridėjo 30 dol.
auką, kad dienraštis gyvuotų ir
stiprėtų. Nuoširdus ačiū.
x Č.A.L.M. mokiniai išpil
d y s trumpą programą „Lapų
sūkurio" vakare, J.C. mažojoje
salėje, lapkričio 19 d., 7:30 v.v.
Norintieji užsisakyti vietas ar
ba paaukoti lituanistinius mo
kyklų išlaikymui, skambinkite
Audronei (433-5608) arba Graži
nai (430-3505).
(sk)

x Už a.a. muz. dail. A n t a n o
N a k o vėlę specialios šv. Mišios
bus atnašaujamos tėvų jėzuitų
koplyčioje lapkričio 20 d., sek
madienį, 12:15 v. p.p. Mišių
metu bus solistų atliktos A. Na
ko kompozicijos. Maloniai kvie
čiu velionio draugus šiose Mišio
se dalyvauti. Žmona.
(sk)
x Greit p a r d u o d u vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
R E MAX F I R S T , R i m a s
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba
636-6169.
(sk)

x Reikalinga kasininkė
krautuvėje ir padavėjos restora
ne. Skambinti „Nida Delicatessen", 476-7675.
(sk.)
x Illinois Lietuvių gydytojų
d r a u g i j o s susirinkimas įvyks
sekmadienį, lapkričio 20 d. 4 v.
p.p. Jaunimo centro kavinėje; 5
v. p.p. Lietuvių Medicinos mu
ziejaus lankymas (J. centre II
galerijoje lapkričio 25—gruodžio
paskaita „Medicinos išsivys
tymo raida Lietuvoje nuo XV iki
XX a. Seka vakarienė. Informa
cijai skambinti V. Paulienei
584-5527.
(sk)

IŠARTI

x Giedrė Mereckienė suor
ganizavusi ir koordinavusi Putnamo seselių rėmėjų madų pa
rodą spalio 16 d. Jaunimo cen
tre, seselių leidžiamam lietu
viams vaikams žurnaliukui
„Eglutei" paremti, lapkričio 13
d. suruošė vaišes savo namuose
modeliuotojoms ir modeliuo
tojams. Buvo pasidžiaugta sėk
mingai praėjusiu renginiu,
atnešusiu didelę paramą seselių
tikslus vykdyti, pasigrožėta
traukomis, pasidalinta minti
mis.

KANADOJE

x Lietuvos Vyčių tautinių
šokių grupė, vadovaujama
Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupė, vadovaujama Frank Zapolio, lapkričio 18 d. duoda programa
Frank Zapolio ir Lydijos RingieDaley College Chicagoje.
nės, duos programą šiandien,
Nuotr. J . T a m u l a i č i o
lapkričio 18 d., Daley College
Chicagoje. Programoje bus tra
dicinės lietuviškos vestuvės, ku
rioms tekstą parašė Lydija Ringienė. Vieneto sekretorė yra
Auksė S. Kane, Lietuvos vyčių
LIETUVIŲ ISTORIJOS
Išėjo priešingai. Seklyčia buvo ,juodojo", „žiauriojo" ir dar
choro vadovas yra muz.
. DRAUGIJOS
veik artipilnė. Pasitaikė, kad kitokiais epitetais papuošti. Lie
Faustras Strolia. Pasakos Diana
SUSIRINKIMAS
Seklyčioje prieš tai vyko dr. R. tuvoje pavardės atėjo jau krikš
Kleinaitienė, Darius Buntinas
Povilaičio paskaita apie „Dan čionybei įsigalėjus.
Draugijos susirinkimas įvyko
ir Dana Slivinskas, gros Faus
tų higieną", tad dalis klausytojų
Daug pavardžių yra išvestinių
lapkričio 9 d., trečiadienį, Sek
tas ir Thomas Stroliai.
po
jo
paskaitos
pasiliko
ir
vėliau
iš
Adomo, A n t a n o , Baltramie
lyčioje. Oras buvo labai lietin
vykusiame
susirinkime.
Kadan
jaus,
Leono, Povilo ir daugelio
x P e t r a s Maželis režisuoja gas ir beveik audringas, tad at
Anatolijaus Kairio Lietuvos rodė, kad žmonės iš šiltų gi buvo daug ne draugijos narių, kitų vardų. Paminėsime tik dalį
krikšto dramą „Krikšto van pastogių net išeiti nebandys. tad buvo nutarta pirmiausiai pavardžių, kurios y r a kilusios iš
duoti paskaitą, o susirinkimą vardo Petras, b ū t e n t Petraitis,
duo". Ją matysime Chicagos
pravesti po paskaitos arba net Petrauskas, Petrašiūnas, Pet
Jaunimo centre gruodžio 10 ir
x
H.
Bajelis,
Los
Angeles,
atidėti kitam laikui. Susirinku raškevičius, Petravičius, Petra11d. Jis taip pat sukūrė šiam
Cal.,
mūsų
bendradarbis,
rėmė
sius pasveikino direkt. J. Masi- šius, Petrelevičius, Petrėnas,
pastatymui scenovaizdį ir rūbų
eskizus. Vaidina Los Angeles jas, kad „Draugas" dar ilgai lionis, draugijos pirm., ir Petriką, Petrikonis, Petronis,
gyvuotų, parėmė su 50 dol. pradėjo paskaitą „Mūsų pavar Petrošius, P e t r u i t i s , Petrulis,
Dramos sambūris.
auka. Nuoširdus ačiū.
dės". Savo gerai parengtoje pa Petrutis, Petruškevičius. Tai tik
x Smuikininkė Linda Vex Dr. Raymond Baužys, skaitoje peržvelgė pavardžių vieno vardo daugiau žinomos iš
leckytė ir pianistas dr. Saulius
išsivystymo eigą. Gilioje se vestinės formos. Taip pat yra
Cibas uoliai rengiasi Margučio Tampa, Fla., suprasdamas novėje tebuvo tik vardai. Var daug išvestinių pavardžių iš
koncertui, kuris rengiamas atei „Draugo" sunkumus, pratęsė dai buvo gerbiami ir jiems buvo paukščių, gyvulių ir augalų.
nantį sekmadienį 3 vai. p.p. prenumeratą su visa šimtine. teikiama net magiška reikšmė. Tad ir turime Baublį, Dagilį,
Jaunimo centre. Visi kviečiami. Dr. R. Baužį skelbiame garbės Todėl net ir įstatyme pasakyta Čiurlį, Gaidį, Genį, Gervę,
Bilietai gaunami Margučio raš prenumeratorium, o už auką la „Netark savo Viešpaties vardo Gulbę, Karvelį, Kėkštą, Kregž
tinėje ir Vaznelių Gifts Interna bai dėkojame.
be reikalo".
dę, Kukutį, L i n g ę , Narutį,
tional parduotuvėje.
x Gertrūda Vaičiulis iš Oak
Pavardės palyginamai yra ga Sakalą, S t r a z d e l į , Šnekutį,
Lawn,
111.,
mūsų
ilgametė
gar
na
vėlai atsiradusios. Kas dabar Špokevičių, V a n a g ą , Zylę,
x Marijos aukšt. mokyklos
bės
prenumeratorė,
rėmėja,
žino,
ar kokią pavardę turėjo Ąžuolą, Ąžuolaitį, Beržaitį,
atletikos žymenys buvo suteikti
lankėsi
„Drauge",
pratęsė
Vytautas ir Kęstutis? Istorijos Beržinską, Beržėną, Liepą,
profesinio atletikos trenerio
prenumeratą
ir
pridėjo
30
dol.
šaltiniuose jie tik vardais temi- Liepinį, Liepinaitį, Bebravičių,
Steve Mcinerney. Žymenys bu
jo
stiprinimui.
Nuoširdus
ačiū.
nimi. Ne tik lietuviai, bet ir Briedį, Briedikį, Lapę, Lapeną,
vo suteikti už tinklinį, tenisą ir
slidinėjimą lygumomis (Crossx Aleksandras Atutis, Plea- kitos tautos pavardžių neturėjo. Lapinską, K i a u n ę , Kiškį, Oželį,
:
country). Iš lietuvaičių mokslei sant Hill., Cal., grįždamas iš Aristotelis, Sokratas ir kiti Paršaitį, Sabaliauską, Šeškų,
vių minimos pavardės Lisa Bin Europos sustojo Chicagoje, nes filosofai, rašytojai ar valdovai Šeškevičių, Šerną, Taurą, Vil
kis, Elena Tuskenis ir Matilda joje daug metų gyveno, aplankė vien vardais teminimi. Vėliau, ką, Voveraitį ir d a u g kitų, ku
Szydagis.
„Draugą", pratęsė prenumera kad žmones, turėjusius panašius rių visų čia nesuminėsime.
Labai daug pavardžių yra
tą, pridėjo 20 dol. auką ir pasi vardus, būtų galima atskirti,
x J u o z a s Raila iš Chicagos,
tad
būdavo
pridedami
jų
kilmės
kilusių
iš vietovardžių, gyvena
dalino kelionės įspūdžiais. A.
111., pratęsdamas prenumeratą,
vietovės
pavadinimai.
Tokiu
mosios vietos, užsiėmimų bei
Atutį skelbiame garbės pre
pridėjo ir 25 dol. aukų. J. Railą
būdu
atsirado
Aleksandras
Ma
fizinių
ar kitų žmogaus charak
numeratorium, o už auką labai
skelbiame garbės prenumerato
kedonietis,
šv.
Antanas
iš
Padu
teristikų.
Tokiu būdu atsirado
dėkojame.
rium, o už auką labai dėkojame.
vos, šv. Pranciškus Asyžietis ir Baltaūsis, Baltakis, Barzdukas,
x Rita Penčylienė, „Kerna Barbora Žagarietė. Dar kitiems, Bepirštis, Besočius, Didžgalvis,
x Senatvė verčia parduoti
vės" sk. tunto tuntininkė, Palos ypač valdovams, pridėdavo epi Didžiulis, Juodis, Kairys, Ma
Phoenix, Arizona, 7 kamb.
Hts., 111. mums rašo: „Nuošir tetą, charakterizuojantį jo asme žeika, Maželis, Rudys, Žilys ir
mūrinę rezidenciją; IVz vonios,
džiai dėkojame už visą dėmesį, nį ar jo būdo savybes. Tad turi Žilius. Iš užsiėmimų yra kilu
židinys, didelis kampinis skly
kurį mums parodėte spaudoje, me tokius, kurie į istoriją sios šios pavardės: Kalvis, Kal
pas palmių pavėsyje; su baldais;
ruoši at mums mūsų Jubiliejinį pateko, pavyzdžiui, „pamaldžio- vaitis, Kalvelis, Kalvėnas, Meldaug priedų; parduos už žemą
balių bei sueigą. ,Draugui' pa jo", „liūtaširdžio", „našlaitėlio", ninkas, Puodžiūnas, Ratninkas,
kainą arba mainys į namą Čika
remti siunčiame 50 dol. auką".
goje. Kaina $58,000. Skamb.
Nuoširdus ir didelis ačiū už
Abromaičiui R.E. 257-6675.
rėmimą savos spaudos.
(sk)
x Aldona i r Leon Ruth.
x Automobiliai į Lietuvą —
Oak Lawn, 111., pratęsė prenu
pigiau grybų! Užtikrintai pri
meratą vieneriems metams su
statome mašiną jūsų giminėms
30 dol. auka. A. ir L. Ruth skel
Kalėdoms. Mūsų komisas — nuo
biame garbės prenumeratoriais,
vieno iki 4 nuošimčių! Kreiptis
o už rėmimą savos spaudos labai
dabar: tel. 4364134.
dėkojame.
(sk)
x Racine Kepyklos ir Deli
x Dr. Kastytis J u č a s , der
katesų darbo vai. nuo 5 v.r. iki
matologas (tel. 925-2670) veda
7 v.v., sekmadieniais nuo 8 v.r.
radijo programas 1490 AM ban
iki 2 p.p. Platus pasirinkimas
gomis kiekvieną šeštadieni 7
kepinių ir maisto produktų. Pri
vai. ryto. Šį šeštadienį, lapkri
imam užsakymus tortams, ra
čio 19 d. Valdas Adamkus, EPA
guoliams. Naujas adresas; 6216
direktorius, kalbės apie oro ir
W. Archer Ave., Chicago, II.
aplinkos taršą, rūgščių lietų ir
60638, tel.: 581-8500.
apie s u s i d a r i u s i u s ozono
(sk)
sluoksnių tarpus.
x Korp! Giedros susirinki
(sk)
m
a s bus šį sekmadienį, lapkri
x Albinas Kurkulis, akcijų
brokeris, dirbąs su Rodman & čio 20 d. 11:30 v. ryto Lit. Ped.
Renshavv. Inc., patarnauja Institute. įspūdžiais dalinsis
akcijų bonų, fondų bei kitų ver Irena Skuodienė. Kviečiamos
tybių pirkime ir pardavime. visos narės ir jų draugės.
Susidomėję skambinkite 977(sk)
7916.
( , ,
x Tinkamą n a u d o t i Lietu
(sk.)
x Antro kaimo 25 m. sukak voje video ir stereo aparatū
tuviniame spektaklyje Jaunimo rą siunčiu į k i t a s valstijas.
centre lapkričio 26 d., 7:30 v.v., Sudarau iškvietimus ir siunčiu
ir 27, 3 v. p.p. programą atliks k a r g o . Tel. 312-430-4145. Ge
virš 20 vaidintojų suskridusių iš riausia skambinti rytais. Ra
visos Amerikos. Bilietai Gifts šykite: Romas Pūkštys, 9040
International, 2501 W. 71 St., S. Roberts Rd., Hickory Hills,
IL 60457.
TEL. 471-1424.
Pianistas dr. Saulius Cibas akompanuos smuikininkei L. Veleckytei Mar-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

(sk)

(sk)

jjučio koncerte.

>

— Diana Vainutytė ir d r .
Robert K i a r d r o p e b u v o
sutuokti spalio 22 d. Hamiltono
Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje.
Jaunoji yra gimusi ir augusi
Saul St. Marie, baigusi Londo
no universiteto žmonių sveika
tos fakultetą. Jaunasis yra
odontologas chirurgas. Jaunie
ji povestuvinei kelionei išvyko
į Domininkonų respubliką, o
grįžę dirbs ir gyvens Hamiltone,
Ont.
— YVindsoro lietuvių p a r a 
pija lapkričio 13 d. surengė pie
tus tuoj po pamaldų su laimėji
mais. Parapiją aptarnauja kun.
Kazimieras Simaitis iš Detroi
to.
— Holy Name of M a r y
aukštesnioji mokykla Mississaugoje, Ont., turi lietuvę mo
kytoją Vytą Kušneraitienę. J i
su mokytojomis pasiūlė, užuot
visą laiką kalbėjus apie Pietų
Afriką ar Pietų Ameriką, pakal
bėti apie Rytų Europą — lietu
vius, Pabaltijį, Ukrainą. Po pa
skaitų moksleivės p a s i u n t ė '
laiškus Sovietų Sąjungos ir
Kanados vadams, ypač pasi
rinkdamos kalinius, kaip kun.
A. Svarinską, kun. S. Tamkevičių ir kt. Dabar pačios mokslei
vės džiaugiasi ir jaučiasi prisi
dėjusios, kad kun. A. Svarins
kas ir kiti kaliniai jau yra pa
leisti. Tokia iniciatyva yra labai
gera ir Lietuvai naudinga.

IR

TOLI

— Lietuvos Kankinių parap y a Mississaugoje turės savo
susirinkimą lapkričio 22 d., ant
radienį, parapijos salėje. Daly
vauti kviečiamos visos tarybos
sekcijos.
— Prisikėlimo p a r a p i j o s ir
jos c h o r o 35 metų sukaktis bus
minima lapkričio 19 d. parapi
jos salėje. Pamokslus sakys bu
vęs Prisikėlimo parapijos klebo
nas ir dabar lietuvių pranciško
nų provincijolas kun. Placidas
Barius.
— Abiejuose Toronto lietu
vių parapijose nuo lapkričio vi
durio vaikai bus rengiami pir
majai Komunijai. Registruotis
reikia jau dabar. Rengs vaikus
Nekalto Prasidėjimo Marijos
vienuolijos seserys.
— Kariuomenes įkūrimo
m i n ė j i m a s Montrealyje bus
lapkričio 27 d. Aušros Vartų
parapijoje. Rengia Veteranų
sąjunga Ramovė. P a s k a i t ą
skaitys inž. Juozas Danys iš
Ottavvos, meninę dalį atliks
Teresė Mickienė ir Montrealio
vyrų choras.
— „ G i n t a r o " ansamblis To
r o n t e gavo iš ok. Lietuvos
pakvietimą 1989 m. vykti į
Vilnių ir kitus miestus ir ten
pasirodyti su savo menu. „Gin
t a r a s " pakvietimą jau priėmė ir
pakvietė atvykti Vilniaus an
samblio vadovą V. Aleksandra
vičių aptarti detales. Manoma
kad vyks ir keliones apsimokės
tik vyresnieji ansamblio nariai.

JAV Lietuvių Bendruomenės naujos krašto valdybos pirmas posėdis. Iš
kairės PLB pirm. dr. Vytautas Bieliauskas, JAV LB pirm. dr. Antanas
Razma, kun. Antanas Saulaitis ir Dalia Kučėnienė, Kultūros tarybos
pirmininkė.

Rudaitis, Skardžius ir pagal
gyvenamąją vietą Aukštikalnis,
Galinis, Girinis, Miškinis,
Pagyris, Pajaujis, Užubalis,
Užugiris ir Užupis. Tai tik dalis
pavardžių iš mūsų gausaus tau
tinio palikimo. Lietuviams ne
reikia naudoti panašių prierašų,
kaip Mr., Mrs. ir Miss, nes iš pa
vardės jau yra aišku. Pavyz
džiui, Oželis, Oželienė. Oželytė
jau iš karto mums pasako, ar tai
yra vyras, moteris ar mergina.
Žinoma, svetimame krašte, už
sirašant viešbutyje, jau atro
dytų, kad tai yra ne vienos šei
mos nariai.
Savo pavardes, kurias esame
iš tėvų ir protėvių paveldėję,
turime branginti ir nevykusiai
neiškraipyti. Žmogus, kuris ne
gerbia savo pavardės, tai ir
savęs negerbia.
Buvo dar pakalbėta ir paplatinta „Alytus ir jo apylinkės"
naujai išleista monografija. Šios
knygos autorius Tadas Navic
kas yra buvęs a.a. Alicijos Rū
gytės ir J. Masilionio mokinys.
A. Rūgytė buvo pradėjusi tos
monografijos leidimą tvarkyti.
Jai mirus, tą darbą draugija
toliau tęsė ir pagaliau užbaigė.
Šios knygos pristatymas įvyko
spalio 21 d. Jaunimo centro ka
vinėje. Knyga bus platinama
„Drauge".
J . Ž.
KARIUOMENĖS
ATKŪRIMO
MINĖJIMAS
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės atsikūrimo 70 metų
sukakties minėjimas b u s

lapkričio 20 dieną Jaunimo cen
tre. Iškilmingas pamaldas atna
šaus kun. Jonas Borevičius
lapkričio 20 d. 10 vai. r. Jėzui
tų koplyčioje. Pamaldų metu
koplyčioje giedos sol. Margarita
ir Vacys Momkai. Vargonais
gros muz. Manigirdas Motekaitis.
Tuojau po iškilmingų pa
maldų organizacijų vėliavos,
šventės dalyviai vyks prie Lais
vės kovų paminklo. Ten bus pa
gerbti kūrėjai-savanoriai, ka
riai, šauliai, partizanai ir visi
kovotojai žuvę už Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę.
Prie Laisvės kovų paminklo
žodį tars kūrėjas-savanoris
Juozas Tamulis.
Kariuomenės šventės minė
jime pagrindinę kalbą pasakys
profesorius Balys Račkauskas.
Meninę programos dalį atliks
sol. Margarita ir Vacys Mom
kai. Akompanuos muz. D. La
pinskas. Po meninės programos
dalies bus šventės dalyvių bend
ri pietūs. Chicagoje ir jos
apylinkėje lietuvių organiza
cijos su vėliavomis ir visa
lietuvių visuomenė kviečiama
dalyvauti mūsų kariuomenės
atsikūrimo 70 metų sukakties
minėjime.
— K.

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s
6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago, IL 60629

T e l . — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
ŠeŠtad. 9 v. r. iki 1 vai. d.

