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Gorbačiovas tarėsi su 
Baltijos partijų vadais 

Landsbergis: „Mes laukėme to pasitarimo 

Maskva. — Reuterio Žinių 
agentūra praneša, jog rugsėjo 13 
d. Sovietų Sąjungos prezidentas 
Michailas Gorbačiovas priėmė 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vadus. Trečiadienio pasitarime 
su Gorbačiovu dalyvavo Baltijos 
respublikų Komunistų partijos 
vadai, prezidentai ir ministeriai 
pirmininkai. 

Estijos partijos vadas Vaino 
Valjas po to davė pasikalbėjimą 
per televiziją, kuriame pasakė, 
jog pasitarimo metu buvo aptar
ti Baltijos respublikų įvykiai, 
vedą į ekonominį nepriklauso
mumą ir didesnių politinių tei
sių suteikimą. 

Spaudos agentūros, pranešda
mos šią žinią, pažymi, jog šis pa
sitarimas įvyko savaitę prieš So
vietų Sąjungos Centro komiteto 
sesiją kitą savaitę Kremliuje, 
kurioje Baltijos respublikų 
reikalavimai kontroliuoti savo 
likimą ir galbūt sugrįžti į savo 
turėtą prieš 1940 metus statusą, 
gali būti pats svarbiausias sesi
jos darbų punktas. 

Estas Vaino Valjas to pasikal
bėjimo metu aiškiai pasakęs, 
kad Maskvoje įvykęs pasikal
bėjimas buvęs geras ir jie tęs 
savo pradėtą Baltijos kelią. Val
jas pasakė „Jog Gorbačiovas yra 

mūsų pusėje, jis supranta ir 
gerai žino mūsų problemas". 

Britanijos spaudoje 
„Financial Times" pirmame 

puslapyje ir pirmoje vietoje 
penktadienį aprašė Gorbačiovo 
dviejų dienų pasitarimus su 
Baltijos vadais ir tuo painfor
mavo Anglijos gyventojus. Dien
raščio korespondento John 
Lloyd pranešimu, daugelis poli
tinių komentatorių sovietų 
Sąjungoje ir užsienyje mano, jog 
Centro Komiteto plenumas, 
kuris prasideda šį antradienį, 
yra labai svarbus perestroikai ir 
Gorbačiovo politinei ateičiai. 
Tautinių sąjūdžių reikalavimai 
ir ekonominiai sunkumai viso
je sąjungoje galį privesti prie jo 
pakeitimo. Dienraštis cituoja 
Sąjūdžio pirmininko Vytauto 
Landsbergio pasakymą, kad šito 
pasitarimo buvo laukta. „Mes 
tikėjomės dviejų dalykų — 
sumušti šaltojo karo propa
gandą Maskvoje ir pasiruošti 
kitos savaitės plenumui". 

Šis pasitarimas įvyko tada, 
kai Politbiuro griežtosios linijos 
vadas buvo išvykęs į Rytų 
Berlyną. Komentatoriai mini, 
jog šiuo įvykiu Gorbačiovas at
sistoja radikaliųjų perestroi-
kininkų pusėje. 

Pyksta, kad nugriovė 
„tanką išvaduotoją9 99 

Vilnius. Čia įvykusiame „Je-
dinstvos" susirinkime — mi
tinge buvo priimta rezoliucija, 
kur ia protestuojama prieš 
ginkluotųjų pajėgų diskre
ditavimo kampaniją. Toji kam
panija apibūdinama šitaip: 

„Ginkluotosios pajėgos 
kaltinamos politinių funkcijų 
atlikimu, tuo tarpu kai jos 
gesina nacionalinių konfliktų 
gaisrus . Sąjūdis i r kitos 
socialistinės organizacijos 
reikalauja išvesti tarybinės ar
mijos dalis iš Lietuvos TSR 
teritorijos kaip okupacines. 
Vyksta masinis parašų 
rinkimas. 11 birželio Vilniuje 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sąjunga sudegino TSRS vėliavą 
ir tarybinio kareivio mundurą. 
21 liepos Kaune demontuotas ir 
sugriautas paminklas tankui-iš-
vaduotojui. Ne kartą išniekinti 
karių-vaduotojų kapai. Tuo tar
pu statomi paminklai buržuazi
niams nacionalistams". Ir t.t. 

Reikalavimai lietuviams 
Rezoliucijoje reikalaujama, 

kad Respublikos vyriausybė ne
delsiant nutrauktų antisocia-
listinių jėgų pradėtą ginkluo
tųjų pajėgų diskreditavimo 
kampaniją, sustabdytų vanda
lizmo ir pasityčiojimo aktus 
prieš šviesią kovotojų už Tarybų 
Lietuvą atmintį, patrauktų bau
džiamojon atsakomybėn kalti
ninkus, atstatytų sugriautus 
paminklus, garantuotų kariš-

1 kiams, armijos veteranams, 
kariams internacionalistams ir 
jų šeimoms konstitucines teises. 
Rezoliucija išsiųsta: LTSR 
Aukščiausiajai Tarybai, TSRS 
Aukščiausiajai Tarybai, TSKP 
Centro Komitetui, LKP Centro 
Komitetui, TSRS Gynybos Mi
nisterijai, LTSR Vidaus Reikalų 
Ministerijai, TSRS Vidaus Rei
kalų Ministerijai, TSRS Sau
gumo Komitetui, LTSR Saugu

mo Komitetui, Šalpos ir Res
publikos centriniams spaudos 
organams. 

Prieš lietuviškus 
pavadinimus 

Be šios, mitinge priimtos dar 
kelios rezoliucijos — „Apie 
požiūrį į TSKP" pagrindinis 
šūkis: „Respublikos Komparti
jos išėjimui iš TSKP - ne!" 

Kitoje rezoliucijoje pareika
lauta, kad LTSR Aukščiausioji 
Taryba išnagrinėtų kelių 
„Jedinstvos" mitingų reika
lavimus, padarytų esminius 
pakeitimus Rinkimų ir Pilie
tybės įstatymuose, sustabdytų 
kitus, nedemokratiškai priim
tus įstatymus, sukurtų dvi 
palatas ir t.t. 

Pareikštas pasipiktinimas dėl 
Raudonosios Armijos prospekto, 
F. Dzeržinskio, Komjaunimo, 
Pionierių ir kai kurių kitų 
gatvių pavadinimų pakeitimo. 

Dėstant reikalavimus, nuolat 
skambėjo grasinimai rengti 
politinius streikus gamyklose, 
geležinkelyje ir aerouoste, kas 
sukeldavo audringus plojimus. 

Užsirūstino ant 
viceprezidento 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
oficialūs pareigūnai pareiškė 
esą patenkinti prez. Busho pa
skutiniais pareiškimais, kad 
nauja dvasia vyrauja bendra
darbiavime tarp Maskvos ir 
Washingtono, rašo „Washing-
ton Post" dienraštis, nors 
Užsienio reikalų ministeris-E. 
Shevardnadze, kuris atvyksta 
pasitarimams rugsėjo 23 ir 24 
dienomis su Valstybės sekre
toriumi James Baker III, nese
niai pareiškė, kad Busho 
administracija vilkina reikalus. 

Bet Sovietų pareigūnai užsi
rūstino ant viceprezidento Dan 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos»-'.rys ir sekretorius Arvydas Juozaitis, filosofas, 
dirbąs Mokslų akademijoje Vilniuje, kurio pafl .:a ..Lietuva ir politinė kultūra" pastūmėjo 
Lietuvą laisvėjimo Baltijos keliu, atvyko nesen: ; į JAV kartu su savo žmona Laima. Jis čia, 
kairėje, kalbasi su Michigano valstijos Senato dlugumos vadu John Engler. 

Nuotr. G. Domagalskio 

Centro Komitetas grasina 
tautų genocidu 

Lietuvos Demokratų partijos pareiškimas 

Vilnius. — SI A pranešimu, 
Lietuvos demokratai i Centro 
Komiteto pareiškimą atsakė savo 
pareiškimu. 

Lietuvos Demokratų partijai 
yra nepriimtinas TSKP CK 
Pareiškimas dėl padėties ta
rybinio Pabaltijo respublikose. 
Stebina ir kelia susirūpinimą 
tendencingas ir iškreiptas 
įvykių Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje interpretavimas. Lie
tuvos atgimimą, jos tautų na
cionalinės savimonės pasireiš
kimą bei apsisprendimo teisės 
įgyvendinimą TSKP CK susta-
pa t ina su „nacional izmu, 
ekstremizmu ir separatizmu", o 
tautos savimonės demilitari-
zavimą — su paminklų naikini
mu". Civilizuota visuomenė 
rodo pagarbą kariui, žuvusiam 
už idėją, o ne žudymo įrankiui. 
Niekaip negalima sutikti, kad 
žudymo įrankių pašalinimas — 
tai vandalizmo aktas. Vakar ant 
pakylos pastatėme patranką, 
šiandien statome tanką, rytoj 
užkelsime atominę bombą. Nė 
vieno Lietuvoje žuvusio ta
rybinio kario atminimas nebuvo 
išniekintas. 

Moralinis t e ro ras 
Lietuvos judėjimų ir partijų 

ryšius su kitų šalių organizaci
jomis TSKP CK perteikia šalto
jo karo laikotarpio dvasia, sten
giasi sukelti įtarimą bei nepasi
tikėjimą tarp tautiečių, gyve
nančių Lietuvoje ir užsienyje. 
Rugpjūčio 23-čios dienos akcija 
— tai vieningas Baltijos valsty
bių ir jų tautų protestas prieš 
TSRS ir Vokietijos 1939 metų 
neteisėtą sandėrį- Tautos sąmo
nėjimas vadinamas „nacionalis-

Quayle, kuris pasakė, jog 
Amerika reaguos „neigiamai", 
jei Sovietų Sąjunga blokuos 
nepriklausomybės siekiančių 
sąjūdžių veiklą Baltijos res
publikose. Užsienio ministerijos 
spaudos direktorius Gennadi 
Gerasimovas kritikavo vicepre
zidento pareiškimą, kaip ..keis
tą" ir „nutolusį nuo sveiko pro
to". Gerasimovas dar pridėjo, 
jog tai suduoda smūgį dabar
tiniam dialogui su Amerika. 

tinę istorija". TSKP CK na
cionalinį išsivadavimo judėjimą 
vadina „nacionalizmu, ekstre
mizmu bei separat .zmu" ir „per
spėja" apie jo % .atastrofiškas 
pasekmes Baltijos tautoms. Tai 
ne kas kita, kaip grubus spau
dimas ir moralinis teroras, 
reikalavimas, kad Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos tautos atsi
sakytų minėto sandėrio padari
nių likvidavimo, dar daugiau, 
tai grasinimas genocidu prieš 
Baltijos tautas. 

Reikia pabrėžti, kad mes 
patys, ir tik patys, lemiame savo 
likimą. TSRS Konstitucijoje 
deklaruojama suverenių 
respublikų apsisprendimo teisė 
vertinama kaip antikonstitu
cinis aktas. Minėtas pareiš
kimas nukreiptas prieš per
tvarką ir demokratizacijos pro
cesą, kenkia pačiai pertvarkai, 
kurią pradėjo TSKP, kaip ji pati 
tai deklariuoja, savo iniciatyva. 
Tai didžiavalstybinio, imperinio 
mąstymo recidyvas, paminantis 
visuotinai pripažintą tautų 
apsisprendimo teisę, tai žingsnis 
atgal, „naujas mąstymas" seno 
mąstymo politikos rėmuose. 

Lietuvos Demokratų partija 
ryžtingai atsiriboja nuo pa
vienių, tiesiog neapgalvotų, ne
kultūringų pasisakymų ir yra 
tos nuomonės, kad bet kokia 
veikla, susijusi su kito žmogaus 
ar tautos įžeidinėjimu, yra 
nemorali. 

Pri tarimas komisijai 
LDP iš esmės pritaria LTSR 

AT Komisijos - 1939 metų 
sutarčių tyrimų duomenims ir 
jų padariniams tirti išvadoms 
bei Sąjūdžio Seimo Tarybos 
pareiškimui šiuo klausimu. 

Lietuvos Demokratų partija 
kreipiasi į visus Lietuvos geros 
valios žmones, pažangius judė
jimus bei partijas, kviesdama 
susitelkti, parodyti išmintį ir 
politinį brandumą, nepasiduoti 
provokacijoms, bauginimams ir 
šantažui, suvienijus visas jėgas 
ramiai ir apgalvotai. įvertinus 
kiekvieną žingsnį, siekti nepri
klausomos demokratinės Lietu
vos valstybės atkūrimo. 
Lietuvos Demokratų partija 
Vilnius, 1989.09.02-

Steigiamasis ukrainiečių 
sąjūdžio suvažiavimas 

Dalyvavo ir kitų tautų atstovai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Cape Town, Pietų Afriko
je, įvyko didžiausios protesto de
monstracijos šio krašto istorijo
je, kurių metu neįvyko jokių 
susirėmimų, kaip būdavo iki 
šiolei. Policija tik stebėjo 20,000 
dainuojančių ir skanduojančių 
žmonių, einančių pagrindine 
miesto gatve, tuo išreiškiant 
protestą prieš aparteido 
politiką. Naujoji F.W. de Klerk 
vyriausybė leido demonstruoti. 

— Kentucky valstijos 
vakarinėje dalyje, Pyro Miningo 
kompanijos anglių kasyklose 
įvyko gaisras ir žuvo 10 
darbininkų. 

— Kremliaus vyresnysis 
pareigūnas pasakė, jog, kai pre
zidentas Bushas pradėjo eiti 
savo pareigas, tai Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos ryšiai 
negerėja, kaip kad buvo 
manoma. Užsienio reikalų min. 
E. Shevardnadze pasakė, kad 
Amerika vilkina branduolinių 
ginklų derybas. 

— New Yorke Sovietų 
deputa tas Boris Jel ts inas 
pasakė: „Mes turime mokytis iš 
Amerikos kaip dirbti, mokytis 
ir džiaugtis gyvenimu". 

— Lenkijos Komunistų parti
jos PoTitbiuras. kap praneša 
Reuterio agentūra, pasmerkė 
1939 metų nacių-sovietų paktą. 
„Tie susitarimai skandalingai 
pažeidė pasaulyje priimtus tarp
taut inės teisės įstatymus", 
pareiškė specialiai išleistame 
pareiškime lenku Politbiuras. 

— Calcuttoje Motinos Teresės 
sveikata gerėja, jos pulsas nor
malus, kai daktarai jai įdėjo 
„pacemaker". 79 metų vienuolė 
puikiai priima medicinišką 
pagalbą. 

— Maniloje prasidėjo buvusio 
Filipinų prez. Ferdinando Mar-
cos teismas, nors jis pats ir ne
dalyvauja teisme. Jam užvestos 
35 bylos. Reikalaujama maž
daug 100 bilijonų dolerių 
nuostoliams išlyginti. 

— Nikaragvoje Sandinistų 
prez. Daniel Ortega pranešė, 
kad rugsėjo 23 d. paleis iš ka
lėjimų 1,500 politinių kalinių. 
kurie yra padėję Contrams 
kovoti už krašto išlaisvinimą iš 
komunistų. Contras šią žinią 
sutiko santūriai, nes Ortega 
retai kada savo pažadą teįvyk-
de. 

Kijevas. — Nežiūrint 
Maskvos susirūpinimo kylančiu 
tautiniu susipratimu Sovietų 
Sąjungos kraštuose, paskutinis 
ir pats didžiausias laisvės gran
dinėje, besitęsiančioje nuo Bal
tijos šiaurėje iki Kaukazo 
pietuose, buvo praėjusį 
savaitgalį. Apie 1,000 delegatų 
susirinko Ukrainos sostinėje į 
steigiamąjį Ukrainos sąjūdį už 
persitvarkymą, ukrainietiškai 
pavadintą RUK pavadinimu. 

Ukrainiečių suvažiavime 
daugelis kalbėtojų susilaikė nuo 
nepriklausomybės reikalavimo, 
bet nemaža buvo ir tokių, kurie 
kalbėjo ir apie tai. Nebuvo nė 
vieno kalbėtojo, kuris nerei
kalautų Ukrainos Komunistų 
partijos vado Vladimiro 
Ščerbitskio atsistatydinimo. 

Visi prieš komunistų režimą 
Ukrainiečių kongrese dalyva

vo svečiais Baltijos respublikų, 
Armėnijos, Azerbaidžano ir 
Krymo totorių atstovai. Taip 
pat buvo šeši delegatai iš Len
kijos Solidarumo, kurie atvyko 
jau su Lenkijos diplomatiniais 
leidimais. 

Kongreso delegatai išreiškė 
labai daug įvairių nuomonių, 
tačiau vienintelis dalykas, kuris 
juos jungė, tai nekentimas 
režimo, pasakė Christian 
Science Monitor korespondentui 
Qumn-Judge Ukrainos Aukš
čiausio Sovieto narys Juri 
Ščerbak. Ukrainiečiai reikalavo 
šiame kongrese, kad jų žemės 
turtai priklausytų j iems 
patiems. Bet pirmą kartą čia 
buvo iškeltas ir Ukrainos nepri
klausomybės klausimas 52 mili
jonams ukrainiečių gyventojų. 

Dešimtmečiai iki 
nepriklausomybės 

Vienas iš delegatų — Vladimi
ras Suchy, kuris 30 metų 
priklauso Komunistų partijai iš 
industrinio Rovano miesto, pa
sakė, kad jo fabrike didesnė 
dalis partiečių jau pritaria Ruk 
sąjūdžiui, nes jie nori „socia
linės teisybės ir geresnio 
gyvenimo". Daugelis Ruk 
delegatų pasisakė už Ukrainos 
nepriklausomybę, tačiau Ruk 
vadai to dar negalėsią minėti, 
kadangi tik pirmieji jų žingsniai 
laisvės link, sakė Sergėjus 
Naboka, vienas iš naujojo judė
jimo vadų. Jis mano, kad Ukrai
nai pasiekti nepriklausomybės 
statusą reikės dešimtmečių, ne 
taip kaip Baltijos respublikose. 
Naboka pasisakė bijąs, kad 
nebūtų perestroika numarinta 
ir kad tautiniai sąjūdžiai 
nesusilauktų kruvinų įvykių 
kaip Kinijoje. Tačiau jis mano. 
kad 70 metų užtenka socializ-

— VVashingtone viceprez. 
Dan Quayle pasakė, jog Nika
ragvos laisvės kovotojus teks 
remti ilgesnį laiką, kadangi 
sandinistų vyriausybė nevykdo 
pažadėtų viešai reformų krašte, 
nepaleidžia politinių kalinių ir 
tebevaržo spaudos laisvę. 

— Rytų Vokietijos Komu
nistų partijos, kaip rašo „Neues 
Deutchland", vadas Erich Ho-
necker sunkiai serga. Ta pačia 
proga pranešama, jog 90,000 vo
kiečių iš Rytų Vokietijos įteikė 
dokumentus emigruoti į Vaka
rų Vokietiją legaliu keliu, bet 
nelegaliu keliu išbėga tūkstan
čiai jaunų šeimų iš rytų. 

mo-komunizmo pasisekimo iš
bandymui. 

Solidarumo delegacija pakėlė 
ukrainiečių ūpą. Delegacijos 
vadas Adam Michnik kalbėjo 
labai atsargiai. Solidarumo 
nariai mano, kad ukrainiečių 
pasisekimas priklauso nuo 
Gorbačiovo išsilaikymo. Šiuo 
metu ukrainiečių Ruk sąjūdis 
sakosi Kijevo mieste turįs 
30,000 narių o Lvovo mieste 
50,000. 

Demonstracijos šį 
sekmadienį 

Pirmasis ukrainiečių sąjūdžio 
Ruk pasisekimo išbandymas 
bus šį sekamdienį Lvove, kur 
yra ruošiamos dvi demonstraci
jos. Viena yra rengiama pami
nėti 50 metų okupacijos sukak
tį, kai ta sritis, pirmiau pri
klausiusi lenkams, yra oku
puota. Antra demonstracija bus 
už religijos laisvę. 

Ukrainos Komunistų partijos 
reagavimas į šį Ruk kongresą 
buvo dviprasmiškas. Kijevo 
miesto valdžia atsisakė išduoti 
leidimą šio šeštadienio maldos 
valandai, o partijos spauda 
griežtai kritikavo naująjį Ruk 
sąjūdį. Ruk sąjūdis į savo kon
gresą neįsileido „Pravda 
Ukra iny" laikraščio kores
pondento. Kiti ukrainiečių laik
raščiai labai išcenzūravo savo 
koresponentų kongreso 
aprašymus. Lauke prie salės, 
kurioje vyko kongresas, de
monstravo didesnė žmonių 
grupė, kuri p r i t a r ė Ruk 
sąjūdžiui. Pirmą kartą buvo 
iškelta Ukrainos uždrausta 
vėliava, kuri susidaro iš 
mėlynos ir geltonos spalvos. 

Partijos a ts tovai 
Ukrainiečių kongreso metu 

salėje sėdėjo parti jos pro
pagandos skyriaus vadovas 
Leonidas Kravčiukas, kuris 
laikėsi šaltai ir gerai, kai kalbų 
metu buvo smerkiama partija ir 
dažnai pasisakoma už nepri
klausomą Ukrainą. Jis vengė 
kalbėtis su Ruk delegatais, o tuo 
labiau su užsienio reporteriais. 
Daug dėmesio susilaukė kitas 
partijos oficialus asmuo — 
Ivanas Saly, kuris yra Kijevo 
miesto partijos vadas. Jis pasa
kė kongrese kalbą, prisidėda
mas prie tų, kad Ukrainos parti
jos vadas Ščerbitskis rezig
nuotų. Į klausimą „Christian 
Science" minėtam žurnalistui, 
ar partija galės veikti naujoje 
organizacijoje, jam greitai 
atsakė: ..mes privalome". 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 16 d.: Kornelijus, 
Kiprijonas, Eufemija. Liudmila, 
Edita, Jogintė. Kamilė, Rim
gaudas. 

Rugsėjo 17 d.: Pranciškus, 
Robertas. Sigutė, Gintautas, 
Narcizas. 

Rugsėjo 18 d.: Lukas. Irena, 
Mingaila, Aura . Jorūnė, 
Stefanija. Galmantė. 

Rugsėjo 19 d.: Jamarijus. Ar-
nulfas, Konstancija, Praurimė. 
Vilhelmina, Girvinas, Vytė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:30. leidžiasi 7:00. 
Temperatūra šeštadienį 73 1„ 

sekmadienį 76 1.. pirmadienį 72 
1., antradieni 68 1. 

- -. p% • * * • ••.'**•« 
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KNYGOS REIKŠMĖ 
Visų tautų ir viso pasaulio 

kultūrinis palikimas randamas 
knygose. Jas skaitant įgyjama 
istorinė perspektyva, kur i 
padeda išvengti daugelio praei
ties klaidų. Be knygų ir žurnalų 
skaitymo žmonės pasilieka 
modernia is barbarais, be 
išlavinto proto ir be kultūros 
pasaulio pažinimo. Deja, knygų 
neskaitančiųjų minios yra 
labai didelės. 

Prieš galingą knygų įtaką 
daug veiksnių nublanksta. 
Susitikimai su knygų herojais 
keičia patį žmogų ir jo ar jos 
likimą. Geros knygos skaitantį 
asmenį pastumia į tai, kas yra 
gera ir gražu, kas yra teisinga 
ir išmintinga. Sokrato raštuose 
atrandame: „Knyga yra pasau
lį girdanti išminties upė". Tai 
galinga daugiašakė upė, kuri 
niekuomet neišsenka, nors 
Sovietų okupacijos laikotarpiu 
jos srovė mūsų tautai labai su
mažėjo. Dėl didžiulės knygų 
įtakos Leninu, ir ypač Stalinu 
bei Brežnevu seką komunistai 
masiniai degino knygas, jų slap
tosios tarnybos agentai kon
fiskavo ir naikino geras knygas, 
nes jos skleidė šviesą, tiesą ir 
visos kultūros pažangą. Kontra-
kultūrinio bolševikų sąjūdžio 
vadai negalėjo pakęsti šių idėjų, 
jos jiems matyti „akis badė", 
tokių knygų negalėjo toleruoti 
ir Hitlerio bendrininkai. Kultū
ringasis pasaulis jau seniai 
pasmerkė šiuos abu judėjimus. 
Juos smerkia visi, kur ie 
knygose atranda tiesą ir 
išmintį; visi, kurie gausiai 
semiasi iš šios išminties upės, iš 
tų gausių knygos puslapių, 
ku r i e atskleidžia senovę, 
dabartį ir ateitį, o taip pat ir 
visa, kas yra šviesu, kūrybinga 
ir šventa. 

Moksleiviui ar studentui 
dažnai yra sunku atrasti pačias 
ger iaus ias knygas, tąs ias , 
kurios neša šviesą, bet taip pat 
atitinka jos ar jo amžių ir išsila
vinimą. Šiam tikslui yra auklė
tojai ir dvasiškiai, kurie turėtų 
sugebėti nurodyti tokias kny
gas, kurios galėtų nulemti jauno 
asmens brendimą ir patį likimą. 
Lietuviškos knygos skaitymas 
mums visiems padeda bendrau
ti su savo tauta, jos kūrėjais ir 
herojais, jis padeda susirišti su 
Lietuvos kultūra, sujos likimu. 

Yra daug knygų, kurios yra 
skirtos auklėjimui ir jo užda
viniams atskleisti. O auklėtis 
reikia ne vien vaikystėje, bet ir 
visą gyvenimą — argi kas sutiko 
per daug gerai išauklėtą 
asmenį? Jaunas žmogus yra tar
si dar mažai aptašytas granito 
gabalas, kurį įvairūs veiksniai, 
o ypač knygos ir spauda savo 
švelniais dūžiais paverčia į 
didingą asmenybės kūrinį, 
tokios asmenybės, kuri yra 
pasiryžusi padaryti savo gyve
nimą vertinngu. Geros knygos 
verčia spręsti gyvenimo užda
vinius ir problemas; jos priver
čia galvoti tuos, kurie sugeba ir 
nori mąstyti. Jų įtaka galima 
sakyti neturi ribos, nes juk 
gal ima, savajam protui 
veikiant, žengti dar vieną 
žingsnį, nubrėžti dar vieną 
skritulį , atrasti dar vieną 
galimybę, kuriuos autorius gal 
net ir klaustuku nepažymėjo. 

Gyvenimas yra skirtas ne tik 

dirbti ir ilsėtis, mylėti ir 
melstis, bet ir nemažiau — skai
tyti, kad išvystytume savo su
gebėjimus geriau dirbti ir 
surast i ramų poilsį, kad 
išplėstume meilę už savo 
artimųjų ratelio ir atrastume 
siekimus, už kuriuos verta 
melstis. Gilią knygų vertę A. 
Einšteinas išreiškė šiais 
žodžiais: „Atimkite iš manęs 
knygas, ir aš vėl būsiu kūdikis 
— nei atminties, nei išminties, 
nei proto, nei vilties". Taip yra 
daug knygų, iš kurių mokysis 
kartų kartos, nes jų vertė yra 
neišsemiama; jos kalbės ir 
ateities šimtmečiams. 

Nereikia tad nustebti, kad 
Ateitininkų federacija leidžia 
knygas, jas platina ir kad šios 
knygos yra kone be išimties ver
tingos. Deja, po didelių 
pastangų išleistos knygos ne
pasiekia visų ateitininkų. Yra 
daug namų, butų ir kambarių, 
kuriems trūksta knygų. Tokie 
asmenys, matyti, nesidomi 
knygų teikiama išmintimi. 
Įvairiais būdais knygos pasiekia 
kovojančią dėl savo suverenumo 
ir nepriklausomybės lietuvių 
tautą Tėvynėje. Kaip žinome, 
Lietuvoje žmonės išperka visas 
pasirodančias knygas (išskiriant 
komunistinės propagandos 
leidinius), jei ne valandų tai 
dienų slinktyje. Ten troškimas 
skaityti geras knygas yra 
tiesiog nenumalšinamas. Tai 
yra sveikas tautos pojūtis 
auklėtis ir kultūrėti. Šioje srity
je mūsų pagalba jiems yra 
būtina ir vertinga. 

Galima nustebti, kad šalia 
„Ateities" leidyklos yra dar ir 
„Ateities" literatūros fondas. 
Abu leidėjai kartu apima tiek 
grožinę literatūrą, tiek prozą, 
tiek religijos ir filosofijos, tiek 
ir mokslo darbus, vienu žodžiu, 
visas gyvenimo sritis ir visas 
kultūros dimensijas. Dėl darbo 
gausumo vertinant, redaguojant 
ir spausdinant knygas, šis 
pasidalinimas yra tikslus — juk 
mes neturime gerai paruošto ir 
apmokamo personalo, kuris tą 
darbą pilnu laiku atliktų. Tai 
savanoriškas pasišventusių 
asmenų labai vertingas darbas. 
JAV lietuvių tarpe yra gana 
daug rašytojų, yra leidėjų, yra 
rėmėjų ir daug skaitytojų, bet 
šiųjų pastarųjų galėtų būti tūks
tančiais daugiau, jeigu mes visi 
gilai suprastume gerų kny
gų vertę ir visiškai įsi
jungtume į spaudos platinimo 
darbą. Amerikos lietuvių kny-
gbs ir spaudos kultūrai rei
kia naujo renesanso, jai reikia 
daug naujų skaitytojų. 

J . P . 

Kiek ant žemės sviedinukų, 
Tiek stovykoje pupučių... 

Ateit ininkų sendraugių va ldyba Chicagoje. I š k.: sėdi inž. Kazys Pabedin
skas, valdybos p i rmin inkė J a d v y g a Damušienė; stovi — Valerija Žadeikienė, 
dr. Arūnas Liulevičius, dr . Aldona Juozevičienė ir I rena Polikaitienė. T rūks t a 
Marytės Saliklienės. 

AR GALI BŪTI GERIAU? 
sendraugių pirm. dr. Petras 
Kaufmanas. Programa buvo 
įdomi ir aktuali. Visi žinojom 

Suvažiavo, suplaukė iš visų apie bendrus pasikeitimus Lie-
pakrančių automobiliai , tuvoj, bet suprasdami, kad tie 
autobusėliai. Jie buvo ne bet įvykiai labai greit vyksta ir kas-
kokie, bet prikimšti iki stogų, ir dien būna įvairūs pasikeitimai, 
važiavo į ne bet kokią stovyklą, džiaugėmės, kad daugiau mums 
o į ateitininkų sendraugių, tuos pasikeitimus apibūdino. 
Dainavoj, į ypatingą šeimos sto- Nustebome, kai dr. Adolfas ir 
vykią. Kai kurie stovyklautojai Jadvyga Damušiai, kalbėdami 
jaučiasi veteranais, nes važiuoja apie Vytauto Didžiojo universi-
čia daugelį metų su savo teto atkūrimą, pranešė kiek 
nesibaigiančiu būriu mažųjų; 
kiti pirmkartiniai — nedrąsūs, 
nežinantys ko tikėtis. Iškraus-
čius atsivežtus reikmenis, iš 
mašinų pasipylė po visą 
stovyklavietę daugybė šviesia
plaukių mažamečių ir vaikučius 
saugojančių tėvelių ar senelių. 

Ši stovykla tikrai ypatinga. Ji 
pasižymi tuo, kad vaikučiams 
nuo mažens stengiamasi skiepy 

valdžia žada tam universi
tetui suteikti laisvės pasi
renkant kursus ir dėstytojus. 
Dr. Augustinas Idzelis, seniai 
sekąs okupuotos Lietuvos 
spaudą, stengėsi atsakyt į> 
visiems kilusį klausimą — nuo 
kada prasidėjo visi pasikeitimai 
Lietuvoje. Paaiškėjo, kad jis 
renka visą okupuotos Lietuvos 
spaudą. Visi nudžiugom, kad ir 

ATEITININKŲ NAMŲ 
FONDO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS 
Susirinkimas įvyks rugpjūčio \ 

23 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. Atei
tininkų namuose. Susirinkime, 
be statuto reikalaujamų ta
rybos narių ir revizijos komi
sijos pranešimų, bei naujos tary
bos rinkimų, bus svarstomas pa
pildomos žemės pirkimo 
klausimas. 

i 

Namų dovanotojams parduo
dant iš trijų pusių Ateitininkų 
namus supančią žemę, namų 
padėtis smarkiai pablogėjo. 
Turimi 3 akrai žemės, ne tik 
nepatenkina esamų miestelio 
„zoning" reikalavimų, bet 
mažina namų aplinkos erdvę iš 
vakarų pusės ir bet kokią or
ganizacinę veikla padaro ne
įmanomą. Norint namus išlai
kyti ir juos naudoti organi
zacinei veiklai, būtina pripirkti 
daugiau žemės. 

Pokalbiuose su žemės pirkė
jais, derinant abiejų pusių 
interesus, ir atsižvelgiant į 
sklypo padėtį, tektų pripirkti 
maždaug 3 akrus žemės. 

Visi Ateitininkų namų fondo 
nariai kviečiami susirinkime 
dalyvauti ir savo pasiūlymais 
prisidėti prie tolimesnio namų 
likimo sprendimo. Išlaikykime 
ir pagerinkime tai, ką turime. 

Ateitininkų namų taryba 

BRANGI DOVANA 
Chicagos ateitininkų sendrau

gių valdyba pasiuntė Lietuvon 
daug vertingų knygų. Pr ie 
knygų siuntimo daugiausiai pa
sidarbavo Jadvyga Damušienė 
ir dr. Aldona Juozevičienė. 
Kun.Vaclovas Aliulis iš Vil
niaus reiškia nuoširdžią padėką 
už gautas knygas Chicagos atei
tininkams sendraugiams • 
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Dr . Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETR1STAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
an t r ir penkt. 10-4; §ešt. 10-2 vai. 

M . ARVYDAS J. DAILIDE 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. III. 

Tel. 745-0033 
Valandos pagal susitarimą 

6132 8 . Kedzle Ave., Chicago 
WA 5-2670 arba 466-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

6622 8. WoM M., tai. 246-4006 
W#*t#fn Springti IL 

6122 8 . Kadeto, tol. 776 6606 
Chicago, IL 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
8 4 4 1 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
Ras . 778-7678 Kab. 582-0221 

Valandos susitarus 

ti katalikišką, lietuvišką jų namuose/kaip mūsų, spaudos 
dvasią, o seneliams ir tėveliams, prikrauta ligi lubų. 
ištorškusiems lietuviškos pro- Saulius Galadauskas, Lietu-
tinės mankštos, suteikia progą voje organizavęs maldos žygį ir 
pasigilinti įvairiose sferose, prisidėjęs prie Ateitininkų 
Seniai, bene 14 metų brangi atsteigimo, buvo stovyklos ki-
Soliūnų šeima ją tebelydi, birkštis. Jis įdomiai apibūdino 

PATIKSLINIMAS 
Šiame skyriuje spausdinto 

įdomaus Sauliaus Galadausko 
raportažo „Kryžius ėjo per Lie
tuvą" rugsėjo 2 d. laidoje, kal
bant apie išeivijos lietuvių jau
nimą, pasitaikė klaida. Turėjo 
būti Kęstutis Ivinskis (per 
klaidą atspausdinta Lipskis). 
Atsiprašome. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chrtst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai . 434-5848 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. ta i . LU 5-0348; Raz. PR 8-5633 

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. 

Niekas nepakeis Vytauto 
Šoliūno rūpestingumo, admi
nistruojant šią stovyklą. Jaunos 
šeimininkės vos spėja mažy
liams nosytes šluostyti, o ką jau 
bekalbėti apie šaltibarščių 
gaminimą, kugelio kepimą! Visi 
džiaugiasi, kai Aldonos 
Šoliūnienės virtuvės štabas 
patiekia besilaižantiems stovyk
lautojams ir šaltibarščius, ir ku
gelį, ir dar spėja pyragus 
iškepti! Soliūnų šeimos atžala 
Rasa Poskočimienė nepails
tamai dar vis praveda darželius. 
Visi jos parinkti darbininkai 
mieli, malonūs ir pavyzdys pa
augusiems vaikučiams. Kiek
vieną dieną šis šaunus štabas 
užima vaikučius net tris kartus 
per dieną dainomis, darbeliais, 
vaidinimais, sportu, laužais. Ar 
gali būti geriau? 

Labai svarbi ir laukiama šios 
stovyklos dalis yra akademinė 
programa. Daugelį metų ją or
ganizavęs Algis Norvilą, sveika
tos sumetimais, nutarė šiais 
metais tapti eiliniu stovyk
lautoju. Entuziastingai šiam 
darbui įsipareigojo Ateitininkų 

įvairias organizacijas (jų tarpe 
ir ateitininkus) ir gyvai prisi 
dėjo prie diskusijų įvairiausiom 

Svarbiausia stovyklautojų 
dalis buvo vaikučiai. Tikrai 
buvo girdėti tyra, švari, miela 

temom — apie žindukus, vys- lietuviška kalba; ir vakarinėje 
tykius, vaikų dvikalbiškumą. maldoje ji aidėjo vos pradedan-
Po Sauliaus paskaitos, norėjosi cių kalbėti vaikučių. Stovint 
žinių apie kenčiančią Bažny- kartu su tėveliais ratelyje, 
čią Lietuvoje. Kun. Ričardas skambėjo balseliai kartu gie-
Repšys pasakojo apie pogrindžio dant „Dievas mane myli..." Ar 
bažnyčią Lietuvoje, nešykštė- gali būti geriau? 

OfS. 735-4477 ; 
Raz. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6446 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . 471-3300; raz. 442-8287 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzia Ava. , 
Chicago, IN. 60652 

Pirm., antr, ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Daumanto kuopos f?lobėja, Roma Kuprienė. baigdama pare igas , džiaugiasi 
ja i į teiktomis gėlėmis. 

Nuotr . Al g. L i a u g a u d o 

damas ir asmeniškų nuotykių ir 
patyrimų. 

Nepriklausomybės šauksmas 
turi realiai sietis su ekonomine 
krašto padėtimi. Dr. Feliksas 
Palubinskas, ekonomistas, 
supažindino su Lietuvos ekono
mine būkle. Papasakojo apie 
įvairius pokalbius su ekonomis
tais, kurie tvarko prekybą Lie
tuvoje. 

Praturtėjo ir mūsų litera
tūrinės žinios. Poetas Kazys 
Bradūnas apžvelgė išeivijos 
literatūrą. Sendraugių stovyklą 
visada praturtina Bradūnų 
atvykimas ir mes užtai jiems la
bai dėkingi. Kita paskaitininke, 
palietusi literatūrinę temą, 
buvo Milda Palubinskaitė, ji 
paaiškino apie semiotiką 
Umberto Eco raštuose. Jai teko 
pradėt visai pagrindiniai — pvz., 
kaip ištart tą sunkų žodį, ką jis 
reiškia, o tik paskiau pana-
grinėt Umberto Eco raštus. 

Jaunos šeimos šion stovyklon 
atveža ne tik entuziazmą, bet ir 
nepaprastus talentus. Edmun
das ir Rūta Salikliai, studentai, 
menininkai, sukūrė įspūdingą 
dainų ir skaidrių pynę; dr. Pra
nutė Domanskienė atsakinėjo 
vaikų auklėjimo klausimus; 
Elenutė Bradūnaitė-Aglins-
kienė suorganizavo vyresniems 
vaikučiams labai originalų ir 
įdomų senovišką lobių ieško
jimą; Aušra Karkienė prisidėjo 
prie literatūros vakaro. 

Austė Vygantienė 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W. 63rd St. 
Tai. 738-7706 
217 E. 127st St. 
Lemom, IL 60439 

Tai. 267-2265 
Pagal susitarimą 

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

3800 W. 85 St. 
Tai . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquet te Medical Bu i ld ing 

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 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Roberts Road 
Hickory Hills 
Tel 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

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

•' hemoroidų gydymas 
5 5 4 0 S. Pulaskl Road. Tai . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuos ir Į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tai . 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tai . 588-8101 

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
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Švietimas prieš akis — 

i 

• 

RŪPESTIS 
JAUNĄJA KARTA 

•-

! 

Švietimo klausimas turi būti 
visų rūpestis. Lituanistinis 
mokymas yra taip pat visų 
rūpestis, bet ypatingas organi
zuoto vieneto rūpestis ir pastan
gos, kad jaunoji karta neatsi
liktų nuo tautinio branduolio. 
Lituanistinėmis mokyklomis 
daugiausia rūpinasi organizuo
ta Lietuvių Bendruomenė per 
savo padalinius. Kartu rūpinasi 
ir dalis tėvų, kurie nori, kad jų 
vaikai nebūtų labiau atsilikę už 
juos pačius. Vienkalbė visuo
menė yra kaip vienarankis dar
bininkas — juo negalima pa
remti visų darbų, jam negalima 
pavesti svarbesnių uždavinių. 
Ne dėl to, kad jį reiktų žeminti, 
bet kad jis yra nepilnas žmogus 
didesniems siekiams. 

Rūpestis lietuvišku moksli
nimu, lietuvišku švietimu bent 
pradžios mokyklos lygio yra 
būtinas, kaip geras ir sveikas 
maistas, kad vaikas užaugtų pa
kankamai sveikas. Bet tai 
minimumas, kurio siekia tik 
nepilnutinio išsilavinimo ir 
gyvenimo supratimo tėvai. La
biau išprusę ir labiau išsilavinę 
turi siekti, kad jų vaikai litu
anistiniuose dalykuose būtų 
bent tiek apsišvietę, kiek jų 
tėvai. Iš tikrųjų vaikai turi pra
lenkti tėvus. Jei ne profesiniu 
tobulumu, tai bent savo tautos 
pažinimu ir jos istorijos ži
nojimu. 

Tai idealas, kurio reiktų 
siekti. Bet iš tikrųjų tik labai 
maža dalis tėvų nori, kad jų 
vaikai lituanistiniame apsišvie
time būtų bent panašūs į save. 
Maža dalis rūpinasi, kad jaunoji 
karta siektų ir norėtų pasiekti 
aukštumų savos istorijos paži
nimu. Išeivija yra lyg tautų liga, 
kuria tenka persirgti daugeliui, 
ypač pirmosios kartos vaikams. 
Jie nenori būti kaip jų tėvai, 
atsidūrę svetimame krašte. Jie 
nori būti kaip jų kaimynai, 
kurie jau čia gimę, čia su gyve
nimu ir jo pavojais suaugę, 
kurie įsigyja profesijas kaip 
amatą, o ne kaip mokslinį 
laimėjimą. Būtina lietuvių vai
kams išeivijoje siekti profesijos 
moksliniu atžvilgiu ir lituanis
tinių dalykų pareigos pajau
timu. 

Lietuvių Bendruomenė, kaip 
organizuotas vienetas plačios 
veiklos ir dar platesnių užsi
mojimų, labiausiai turi rūpintis 
lietuvišku švietimu, mokymu ir 
tautiniu auklėjimu. Politika yra 
reikalinga, bet tam turi būti 
žmonės su pašaukimu. Švietimu 
ir mokymu rūpintis turi visi, 
kurie priklauso savo tautai bent 
mintimis. Lietuvių Bendruome
nė turi veikti, kad kuo daugiau 
priklausytų širdimi ir įsitiki
nimais, kad daugiau rūpintųsi 
jaunąją kartą palikti savo vie
toje visuomeniniams darbams, 
politiniams siekimams. Svar
biausia — turi tarnauti tauti
niam ugdymui išeivijoje. 

Jaunoji karta turi išmokti ne 
tik savą kalbą, kad galėtų su 
savo tautiečiais susikalbėti, bet 
ir jausti atsakomybę už savo 
tautos ir būsimos kartos ateitį. 
Tai priklauso ne tik nuo tėvų ir 
mokyklų, bet ir nuo visuomenės 
paramos, jaunimu susidomėji
mo ir pastangų jaunąją 
kartą įtraukti įdarbus. Jie turi 
iš pareigos tapti pavaduotojais. 

Rugsėjo mėnuo yra pradžia 
visų mokyklų, pradžia ir tų 
mokyklų, kuriose duodami litu
anistiniai mokslai. Neužtenka 

universitetinės katedros, nes 
ten negali mokytis ir siekti 
laipsnio. Būtina yra apspręsti 
lietuvišką švietimą kiekvienoje 
didelėje ir mažoje lietuvių gy
ventojų vietovėje pagal gali
mumus ir pagal turimus jauni
mo skaičius. 

Mažesnėms gyvenvietėms turi 
padėti didesnės, bet visiems turi 
konkrečiai pagalbą teikti Lietu
vių Bendruomenės apylinkės, 
apygardos ir centrinės valdybos. 
Norime ar nenorime, Lietuvių 
Bendruomenės pirmasis tikslas 
yra ir turi būti švietimas ir 
auklėjimas. Visa kita tik pridė
tinės pastangos, kad ir paverg
ta tėvynė atgautų laisvę. 

Negalima skųstis sava bend
ruomene. Ji rūpinasi lietuviš
komis mokyklomis, lietuvišku 
švietimu ir auklėjimu. Ji turi 
net švietimo tarybą, kuri 
rūpinasi pirmoj eilėj iš pareigos 
tik švietimu. Bet šiam darbui 
reikia daug jėgų, lėšų ir daug 
pastangų. Visi žinome, kad rug
sėjo mėnesį reikia ne tik lėšas 
rinkti švietimui, bet ir patį švie
timą siūlyti jaunimui ir tėvams. 

FARMERIAI AR KOLŪKIŲ 
KUMEČIAI 

Rimties valandėlei 

NUBAUSTI TARNAI 

* 

Lituanistinė mokykla yra tuo 
tarpu būtina išeivijoje, kaip 
duona ir kaip vanduo, jeigu 
norime savo tautinį gyvenimą 
pratęsti svetimuose kraštuose ir 
padėti savo vargstančiai 
tėvynei. Daug jaunuolių, ku
riuos dar galime laikyti jaunais, 
kalba ir rašo lietuvių kalba. Bet 
būtina, kad mokykla išmokytų 
juos ir skaityti lietuvišką raštą. 

Lietuvoje, prasidėjus pasikei
timui, sumažėjo svetimos kalbos 
priverstinis mokymas. Rusų 
kalba yra jiems reikalinga, kad 
galėtų įstaigose ir ypač sveti
mame okupanto krašte susi
kalbėti. Yra taip pat reikalinga, 
kad galėtų paskaityti ir svetimą 
spaudą. 

Išeivija tuo taip pat turi rūpin
tis, nors čia prievartos nėra ir 
negali būti. Čia yra tik sava
noriškas mokymasis, savanoriš
kas ir laisvas skaitymas. Bet 
yra ir tikrai įpareigojanti meilė 
savo paliktai tėvų tėvynei, ku
rios pradus nešiojasi kiekvienas 
net mišrios šeimos vaikas. 

Nė mokyklos neužtenka lietu
vių kalbai ir istorijai išmokti, 
bent pramokti. Būtinas yra tė
vų nuolatinis budėjimas ir no
ras savo šeimos kalba laikyti 
lietuvių kalbą. Taip pat yra 
būtina pagalba ir visuomenės, 
kuriai priklauso jauni tėvai, 
priklauso ir seneliai, priklauso 
ir vaikai, kurie bus savo laiku tos 
visuomenės vadovai. Juk dar 
neseniai viskam vadovavo tik 
vyresnieji. Bet jų daugelio jau 
visuomeniniame darbe nema
tyti, nes jie išsėmė savo jėgas. 
Juos turi pavaduoti jų vaikai ir 
anūkai. Tai jų pareiga tęsti tėvų 
ir senelių darbus. 

Lieiuvių Bendruomenė turi 
padėti tėvams, juos paragin
dama, o ne tik primindama, 
jiems pasakydama pareigas, o 
ne tik kalbėdama apie pasi
aukojimą. Bendruomenė turi iš
judinti visuomenę išeivijoje, kad 
ji susirūpintų ir lituanistiniu 
švietimu, ir pagalba bei parama 
savam mokymui, ir mokyklų 
išlaikymu, ir mokytojų paruo
šimu. Visų rūpestis, kad lietu
viškas švietimas, taut in is 
auklėjimas nebūtų tik antra
eilis reikalas. Jis turi būti pir
moj vietoj, pirmasis rūpestis ir 
didžiausių pastangų vaisius. 

Pr. Gr. 

Tokia antrašte šių metų 
gegužės pradžioje „Gimtajame 
krašte" (Nr. 17) pasirodė ilgas 
dviejų korespondentų straipsnis 
su įvairiomis nuotraukomis, lie
čiančiomis pirmųjų okupuotos 
Lietuvos ūkininkų gyvenimą. 
Ar ir vėl Lietuvoje atsirado ūki
ninkų, taip žiauriai anksčiau 
keiktų buržujų? Tarkime, kad 
taip. Kas gi juos iššaukė? 

Didžiųjų komunistų teoretikų 
iliuzijos, kad iš ūkininkų atimtų 
žemių padarius milžiniškus lau
kus ir jų apdirbimui bei trę
šimui panaudojus geriausią 
techniką, valstiečiai bus at
palaiduoti nuo sunkių fizinių 
darbų ir bus gaunami milžiniški 
derliai, net po 70 m. visokių 
bandymų nepasitvirtino. Žem
dirbiai, atlikę lažą komunisti
niuose dvaruose, nenorėdami 
badauti, turi gausų prakaitą 
l ieti j iems išnomuotuose 
sklypuose. Žemės našumas pla
čiu mastu liko menkas, nepa
jėgiantis išmaitinti net prie 
visokio skurdo pripratusių gy
ventojų. 

Bene didžiausios nepasise
kimo priežastys buvo skubus, 
neplaningas ūkininkų sugrūdi-
mas į kolūkius, ubagiški atlygi
nimai, sunkiai įsivaizduojamas 
biurokratizmas. Prie to, kaip 
straipsnio autoriai rašo, dar pri
sidėjo „Sibiras ir lageriai, prasi
gėrę ir pirmuosius kolūkius pra-
gėrę kolūkių pirmininkai , 
rajonų nurodymai, kada sėti, 
kad pjauti". 

Ekonominiams reikalams vis 
blogėjant, Gorbačiovas ėmė 
kalbėti apie privačios inicia
tyvos žemės ūkyje atgaivinimą. 
To paskatinta, Lietuvos komu
nistinė valdžia pradėjo siūlyti 
žemę tiems, kurie ją norėtų , 
dirbti be samdomos jėgos. 

Tuojau kilo paprasti klausi
mai: ar gauti laukai taps nuosa
vybe, bent paveldimi įpėdinių ar 
valdžia pradininkams suteiks 
kokią nors materialinę paramą? 
Ne. Eikite pas kolūkių pir
mininkus ir tarkitės dėl nuo
mavimo sąlygų. Nežiūrint, kad 
jos buvo ir labai nepalankios, 
vis tiek atsirado žmonių, kai 
kurių vadinamų keistuolių, no
rinčių kibti į žemę. Vėliau 
paaiškėjo, kad jų motyvacija 
buvo meilė tradiciniam Lietu
vos ūkiui, noras būti savaran
kiškais, nuo nieko nepriklau
sančiais. 

Praėjusią žiemą Kaunan at
vyko 150 neva laisvų valstiečių 
ir įsteigė Lietuvos ūkininkų 
sąjungą. Pavasarį du minėti ko* 
respondentai aplankė Telesforą 
Juškį, 53 m., buvusį traktori-

BRONIUS VAŠKAITIS 
ninką, pirmąjį okupuotos Lie
tuvos ūkininką. Iš pokalbio 
paaiškėjo, kad jis, žmona ir du 
vaikai su šeimomis iš kolūkio 
gavo 90 ha žemės. Dabar turi 34 
karves, 21 veršį, 5 telyčias, 4 
traktorius. Pieną ir mėsą gali 
parduoti tik per kolūkį, kuris už 
gyvos mėsos kg. Telesforui 
moka 1.86 rb., o pats gauna 3 rb. 
Už pieno litrą kolūkis primeta 
37 kapeikas, tai yra tiek, kiek 
kainuoja puslitris limonadinio 
birzgalo. Pernai kolūkis iš 
Juškio šeimos turėjo 17 tūks. 
pelno. Žinant, kad kombainas, 
su kuriuo dar nepradėjus dirb- > 
t i j a u re ik ia remontuot i , 
ūkininkui kainuoja 70 tūks. r., 
tai labai dideli pinigai. 

Straipsnyje klausiama: „Ar 
norėtų šitaip dirbti Amerikos 
farmeri8?" Ir pridedama, kad 
nelabai klysta tie, kurie nuomą 
laiko būdu, kaip iš žmogaus 
ištraukti paskutinį prakaito 
lašą. Tačiau ir ši nekalta žemės 
dirbimo forma daugeliui valdi
ninkų sukelia dantų skausmą. 

Paklausus, ar Juškys save 
laiko ūkininku, gautas toks at
sakymas: „Kol kas save 
nelaikau nė ūkininku, nė 
farmeriu, o kolūkio kumečiu. 
Prie kolūkio mes geležine gran
dine prirakinti. Kai aš turėsiu 
savo žemės su paveldėjimo teise, 
savo naudą, techniką, ka i 
galėsiu savo produkciją par
duoti ten, kur noriu — turguje, 
ūkiui (kolūkiui - B.V.), ar tiesiog 
valstybei, kai bus sureguliuotos 
pirkimo ir pardavimo kainos, 
t ik tada galėsiu pasisakyti: 
Telesforas Juškys, ūkininkas". 

Tarpe korespondentų aplan
kytų kitų ūkių buvo ir „Aguo
n o s " žemės ūkio koopera
tyvas, esantis Tauragės rajone. 
Jo narius sudaro trys jaunos 
poros. Jos kolūkio galulaukėje 
gavo 94 ha. žemės. Verčiasi gy
vulininkyste: augina karves, 
avis, veislines kiaules. Didžiau
sias jų rūpestis — gyvuliams 
naujų pastatų įruošimas. Reikia 
apie 180 tūks. rublių. Iš kur jų 
gauti? Kolūkis statybinės me
džiagos neduoda. 

Dabar „Aguona" kolūkiui 
moka 10% nuo susidariusio 
pelno. Tačiau nėra jokių garan
tijų, kad kitąmet nuoma nebus 
pakelta iki 20%. Arba kad 
pasikeitęs kolūkio vadovas 
nepasakys, kad žemė jam rei
kalinga. Tai vėl įrodymas, kad 
vadinamas ūkininkas yra kolū
kio išnaudojamas kumetis. 

Kokia bus šių ir kitų ūki
ninkų ateitis — labai sunku 

numatyti. Viena aišku, kad, kol 
nebus priimtas palankus žemės 
ūkio reformos įstatymas, vargu 
ar jų skaičius spartesniu tempu 
didės. 

Išskirtinis valdžios dėmesys 
kreipiamas į jau senstelėjus, 
bet. fiziškai dar gana pajėgius 
kolūkio darbininkus, iš kurių 
tėvų buvo atimta žemė. Jiems 
siūloma tą žemę grąžinti. 
Tačiau, neseniai lankantis Lie
tuvoje, teko kiek nustebti, kad 
jie jos jau nebenori. Tuos žmones 
gąsdina sunki nepriklausomy
bės metų naujakurių dalia — vėl 
sėsti ant plyno lauko ir iš nieko 
pradėti kurtis. Kad ir iš sunkiai 
apdirbamų sklypų jie yra sotūs 
ir nebenori ušsikrauti naujų 
vargų. Kai kurie ta žeme gal 
dar ir susigundytų, jei turėtų ją 
kam palikti. Kaimų draskymo 
metais buvo prarasta gana 
didelė dalis jaunosios ūkininkų 
kartos. Tėvai, trokšdami savo 
vaikams kiek geresnio gyven-
mimo, stūmė juos į miestus. Ten 
jie prisitaikė prie naujo gyve
nimo, nemažai baigė aukštuo
sius mokslus ir prarado meilę 
žemei. Jų ir vadinamas gerais 
l a ika i s buvęs g a n a geras 
ūkininkų gyvenimas nevilioja. 
Žemė siūloma ir iš Sibiro 
grįžusių ūkininkų vaikams. Ta
čiau jie yra pliki kaip tilvikai ir 
be apčiuopamos valdžios para
mos negali pradėti ūkininkauti. 

Šiuo metu jau yra paruošti net 
keli žemės reformos įstatymo 
projektai. Iš jų bene svarbiausi 
yra Aukščiausios tarybos suda
rytos komisijos ir Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio. Liepos 
penktą projektus diskutuojant, 
susidurta su daugybę visokių 
kliūčių, iš kurių svarbiausia 
nuosavybės reikalas. Sąjūdis 
siūlo įstatyman įrašyti, kad 
žemę gavusieji turi teisę ją par
duoti, parduoti, išnuomoti. 
Valdžia nori suteikti tik pavel
dėjimo teisę. Sudaryta bendra 
redakcinė komisija ir tikimasi, 
kad įstatymas bus paskelbtas 
dar šį rudenį. Dideli ūkininkų 
tradicijų atgaivinimo entuzias
tai pageidauja, kad mažiau 
laiko būtų gaištama žemės 
siūlymams, o nieko nelaukiant 
formuojamos jaunų agronomų, 
zootechnikų grupės ir siunčiamos 
į Olandiją, Daniją, Vak. Vokie
tiją. Ten susipažintų su vakarie
tiška ūkininkavimo sistema ir 
grįžę įgytas žinias galėtų 
pr i ta iky t i savame krašte, 
savuose gautuose ūkiuose. Tai 
būtų savotiški pavyzdiniai 
ūkiai, iš kurių galėtų pasi
mokyti ir kiti žemdirbyste be
sidomintys. 

Kristus netrukus paliks šį 
pasaulį. Kai grįš jau garbingas, 
kiekvienam atlygins pagal nuo
pelnus. Prieš jį dabar maiš
taujantieji žydai bus sunaikinti. 

Sią tiesą Kristus išdėstė 
palyginime, kuris evangelisto 
Luko taip užrašytas: 

Jėzus kalbėjo toliau ir pasakė 
dar vieną palyginimą. Mat, jis 
buvo netoli Jeruzalės, ir žmonės 
manė, jog netrukus turinti pa
sirodyti Dievo karalystė. Tada 
jis kalbėjo: „Vienas didžiūnas 
iškeliavo į tolimą šalį gauti, 
karaliaus sosto, o vėliau turėjo 
grįžti atgal. Jis pasišaukė 
dešimt tarnų, padalijo jiems 
dešimt minų ir tarė: ,Verskitės, 
kol sugrįšiu'. Piliečiai nekentė 
jo ir nusiuntė iš paskos pasiunti
nius pareikšti: ,Mes nenorime, 
kad šitas mums viešpatautų'. 

Gavęs karalystę jis sugrįžo ir 
liepė pašaukti tarnus, kuriems 
buvo davęs pinigų, norėdamas 
sužinoti, kiek kuris uždirbo. 
Atėjo pirmasis ir tarė: ,Valdove, 
tavo mina man atnešė dešimtį 
minų'. Jis a tsakė: ,Gerai, 
stropusis t a rne! Kadangi 
pasirodei patikimas mažuose 
dalykuose, t u gausi valdyti 
dešimt miestų'. Atėjo antrasis ir 
pareiškė: .Valdove, tavo mina 
man laimėjo penkias minas'. Ir 
šitam jis pasakė: ,Tu valdyk 
penkis miestus'. 

Atėjo dar vienas ir tarė: 
,Valdove, štai tavo mina, kurią 
laikiau suvyniotą į skepetą. Aš 
bijojau tavęs, nes esi žmogus 
griežtas: imi nepadėjęs ir plauni 
nesėjęs. Jis atsiliepė: ,Netikęs 
tarne! Aš tave teisiu tavo paties 
žodžiais. Tu žinojai, kad aš 
griežtas žmogus: imu ko nepa
dėjau, ir pjaunu, ko nešėjau. Tai 
kodėl neleidai mano pinigų apy
varton, kad sugrįžęs išreika
laučiau su palūkanomis?!' Ap
linkiniams jis tarė:, Atimkite iš 
jo miną ir atiduokite tam, kuris 
turi dešimt minų'. Tie sakė: 
,Valdove, betgi anas jau turi 
dešimt minų! Jis tarė: ,Aš sakau 
jums: kiekvienam, kas turi,bus 
pridėta, o iš neturinčio bus atim
ta net ir ta i , ką turėjo. Mano 
priešus, nenorėjusius, kad jiems 
viepataučiau, atveskite čionai ir 
nugalabykite mano akyse!" (Lk. 
19,12-27). 

Kai kurie egzegetai yra tos 
nuomonės, kad šis Kristaus 
palyginimas, užrašytas Luko, 
yra tik variantas Mato Evange
lijos Kristaus palyginimo apie 
talentus. Abiejuose palygini
muose yra turtuolis, išvykstąs 
ilgesnei kelionei, padalinąs 
pinigus tarnams su įsakymu 

jais verstis, juos padauginti. 
Abiejuose palyginimuose pinigų 
savininkas grįžęs pareikalauja 
apyskaitos, kaip sunaudoti jo pi
nigai. Abiejuose tarnai gavusieji 
daugiau, uždirbo dvigubai, kaip 
lygiai bailus tarnas grąžina 
savininkui tik tiek, kiek buvo 
gavęs. Už tai yra nubaudžia
mas, kad tinginiavo, gautais 
pinigais nesinaudojo, negavo 
net palūkanų. Už tai bausmė. 

Tačiau Mato ir Luko evangeli-
jose aprašyti palyginimai, nors 
ir turi kai kurių panašumų, yra 
skirtingi. Ir tai suprantama, nes 
Kristus, kuris, kaip sako evan
gelistas Morkus, „daugeliu 
palyginimų Jėzus skelbė žmo
nėms žodį... Be palyginimų 
jiems jis nekalbėdavo" 
(Mrk.4,33-34), tas pačias tiesas 
pakartojo kartais panašiais 
palyginimais. Todėl apie pasau
lio pabaigą, apie atlyginimą 
geriesiems ir bausmę blogie
siems, Kristus ne vienu, bet 
keliais palyginimais yra pavaiz
davęs. Tokių palyginimų Matas 
pasirinko vieną, o Lukas kitą. 
Skirtumas yra tik kai kuriuose 
dalykuose. Mato Evangelijoje 
tas asmuo išvykstąs į svetimą 
šalį yra eilinis turtuolis, pas 
Luką yra valdovas, vykstąs 
gauti karalystės sosto. Pas Matą 
padalinti pinigai yra talentai, 
labai gausus turtas, pas Luką 
karalius duoda tarnams tik po 
vieną miną — tik šešiasdešimtą 
dalį talento. Gavusiųjų pinigus 
pas Matą yra trys tarnai, o pas 
Luką jų yra dešimt. Pagaliau 
svarbiausias skirtumas, tai 
žiaurus nubaudimas tų piliečių, 
kurie šiaušėsi prieš valdovą, 
nenorėjo, kad jis jiems viešpa
tautų. O visa tai neturi nieko 
bendro su padalintais, padau
gin ta is a r nepadauginta is 
pinigais. Šis tartum palyginimo 
priedas yra Viešpaties prana
šystė apie žydų, Mesijui pasi
priešinusių, likimą. 

J .V. 

J A V ŽYDĖ UŽSTOJA 
VIENUOLES 

Amerikos žydė Deena Metz-
ger, daug skaičiusi apie nacių 
žiaurumus ir apie seselių 
karmeličių pasiaukojimą 
melstis už kankinius ir už 
vokiečių tautą, pati nuvyko į 
Auschsvitzą, pabuvusi prie to la
gerio įsikūrusiame vienuolyne 
ir parašė išsamų straipsnį, kad 
tos seselės turėtų pasilikti toje 
vietoje. Jos straipsnį išspaus
dino ir „Chicago Sun-times" 
rugsėjo 10 d. numery. 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 

Taip nuoširdžiai giminiškai pasikalbėjome su juo 
šeimyniškais reikalais ir ruošėmės kelionei apžiūrėti 
Marijos išnuomotus ūkio laukus, padargus ir plytinę, 
kuri veikia. Ją tvarko svetimos rankos, bet ne savi 
šeimininkai. 

Saulutė gražiai šviečia. Dangus gražiai mėlynas. 
Tuomet su Anupru nutarėme važiuoti apžiūrėti tėvų 
ūkį, kuris yra nuo jų namų už 3 kilometrų. Važiuojame 
per M ogi das Cruzes miestą brukuotomis siauromis ir 
plačiomis gatvėmis, kurios panašios į Kudirkos 
Naumiesčio gatves ir rinką. Automobilio ratai šokinėja, 
kad net gali išbyrėti dantys. Miesto namai labai apleis
ti, nedažyti ir labai senoviški. Statyba primityviška ir 
jokio gražaus vaizdo nesudaro. 

Anupras ir sako: 
— Ponas Karuža, čia buvo mūsų kalnai ir miškai, Į 

bet tėvas prieš mirtį pardavė, padarė klaidą... 
Praslinkome kalnuotą mišką ir pakliuvome į 

lygumą. Dešinėje pusėje kalnas, kuris tęsiasi iki to 
parduoto miško, gana platus su nusileidimais ir pa
kilimu. Važiuojame toliau ir netrukus sustojame. 
Anupras paaiškina, kad čia jo tėvų laukai iš abiejų 
pusių sauskelio, kuris gal greitai bus asfaltuotas ir su
jungs Mogi das Cruzes miestą su vakarų pusėje mažu 
miesteliu. Iš kairės vingiuoja upė pagal jų laukus, o 
už jos žali tankūs krūmai, miškeliai ir japonų daržo
vių laukai. Aplinkoje daugumoje ūkininkai japonai. 
Taigi ant jų žemės yra keletas senų namukų pastatyta 
darbininkams. Jie čia gyvena, dirba prie pakrovimo 
žvyriaus ir plytinės darbų. Žvyrą veža firmos savo 
statybų reikalams. Laukai ir visas biznis, kuris buvo 
matyti, buvo išnuomoti. 

Apeiname laukus ir kalnuotas vietas palei upę. Dar 
y ra pastatyta gyvenamų namų, bet jie tušti ir durys 
užrakintos. Pirmiausia jis mane supažindina su savi
ninku, kuris nuomoja ūkį su visu inventorium, namais 
ir laukais. Jis duoda raktą Anuprui ir liepia eiti apžiū
rėti Kindurių gyvenamąjį namą. Atrakina duris. 
Einame į vidų. Namas tur i du didelius kambarius ir 
prieškambarį. Prie sienos namo salone stovi sofa. 
Daugiau baldų nėra. Viskas šeimininkės Marijos likvi-

Didžiausias stebuklas krikš
čionybėje yra meilės viešpata
vimas. 

Rudigier 

Anupras lekia kaip paukštis su savo mažiuku 
automobiliuku su visokiais pakraipymais ir taip grei
tai išlindome iš miesto. Važiuojame j a u asfaltuotu 
greitkeliu ir netrukus pakliuvome į lauko žvyruotą duota. Apibėgome jų plačius laukus, sodą ir aptarėme 
kelią, kuris yra didelio lietaus išplautas ir labai duobė- visas galimybes ateičiai. Padariau kelias nuotraukas 
tas. Slenkame lygumomis ir kalnų tarpekliais. Visur Kindurių ūkio trobesių. Grįžome namo apie 6 vai. Su 

Mokslas jaunystėje —rašymas matyti žvyruotas raudonas molis. Pievos ir kalneliai Anupru, vėl apkalbėjome jų vertingus laukus ir ten 
an t akmens , senatvėje — gražiai žaliuoja. Privažiuojame dešinėje pusėje didoką esantį biznį. Abudu priėjome išvadą, kad gali daug lai-
rašymas ant smėlio. kalnelį, kuris tęsiasi gal gerą puskilometrį ir yra ko prabėgti, kol šis reikalas susitvarkys, nes siaučia 

Talmudas apaugęs popiermalkių mišku. didelė infliacija Brazilijoje. 

Vila Zelina 
Pro langą prasiveržė rytmečio šviesioji saulutė. Tuo

jau šeimininkė pakvietė pusryčių. Visi pavalgėme. Po 
to mane nuvežė automobiliu pas prel. Pijų Ragažinską, 
kuris nuo senų laikų gyvena Vila Zelina. Sustoja 
automobilis prie prelato Pijaus namų. Pasibeldžiame 
į duris. Duris praveria prel. P. Ragažinskas ir nuošir
džiai, kaip seni pažįstami vilkaviškiečiai, pasisveikina
me. 

Žiūriu į jį, kurį mačiau prieš kelerius metus, kai 
buvo apsistojęs mano namuose Villa „Trakai". Jis nė 
kiek nepasikeitęs. Atrodo tvirtas vyras, stambaus 
sudėjimo, plačių pečių, didelės mėlynos akys, graži 
šypsena, bet kiek lėtokas, nes jau senyvas amžius 
pečius slegia. Šiaip dar gerai apdairus, žvilgsnis gyvas 
ir pilnas energijos gyventi. 

Apie 10 vai. ryto Anupras mane, du savo sūnus ir 
prel. Pijų Ragažinską nuvežė pas mano pažįstamą mjr. 
Augustiną ir jo žmoną Klerą Silius apie 200 kilometrų 
atstume. Jie gyvena kalnuose. 

Pavažiavus apie 100 kilometrų Anupras pastebi: 
— Žiūrėkite, šie pastatyti namai pakelėje yra mano 

pastatyti prieš keletą metų. Tuomet verčiausi namų 
statyba. Gerai uždirbau ir iš to pragyvenau. Vėliau 
pakeičiau savo profesiją, nes buvo per sunkus darbas. 

Važiuojame toliau. Kalneliai, slėniai, krūmai, 
pelkės ir maži miškeliai. Laukai, kiek akys užmato, 
pliki, raudonuoja, aparti ir išakėti, nes jau visas derlius 
ūkininkų nuimtas. Vis žvelgiu į tą raudoną dirbamą 
žemę. Kiek akys užmato visur derliai nuimti. Trobų 
veik nematyti. Vietomis vis raudonuoja dideli plotai 
žemės matyti daug slėnių, lygumų, kurie apsemti 
vandeniu, nes čia dažnai lyja... ( B u s a a u g i a u ) 
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HORIZONTAI MIŠIOS UŽ BUVUSIĄ 
MOKYTOJA 

„ŠILKINĖS SIELOS" 
MOTERIS 

Per paskutinį dešimtmetį LB 
Washingtono apylinkės valdy
bos p i r m i n i n k a i buvo dr. 
Saulius Naujokaitis, Linas Ko
jelis, Virginija Gureckienė, Ar
vydas Barzdukas, Antanas 
Dundzila ir JAV aviacijos pulk. 
Bonatas Skučas. Nuo praėjusio 
pavasario pirmininkė vėl yra 
moteris — Audronė Pakštienė. 
Jei Anglijos ministerė pirmi
ninkė Thatcher vadinama „Iron 
Lady" — geležine moterimi, tai 
mūsų LB pirmininkę dėl jos bū
do švelnumo ir pareigingumo 
nesuklysiu pavadinęs „šilkinės 
sielos" moterimi. 

Audronė ir jūrų inž. Mykolas 
PakŠčiai su šiuo metu studijas 
baigusiu sūnumi ir dviem 
studentėm dukrom į Washing-
tono apylinkes atsikėlė prieš 5 
metus. Netrukus Audronė jau 
buvo išr inkta į Balfo Wa-
shingtono skyriaus valdybą. Su 
Pakščiais susipažinau prieš 4 
metus čia įvykusiame jubilie
jiniame seime. Kai paklausiau 
vardo, ji paaiškino, kad gimusi 
audringose II pasaulinio karo 
dienose ir todėl tėvai ją pakrikš
tijo Audronės vardu. Ir kur 
šiandien nerasi Audronės! J i 
Lie tuv ių Rel ig inės šalpos 
rėmėjų Washingtono skyriaus 
pirmininkė, Lietuvių moterų 
federacijos ir Balfo valdybos 
vicepirmininkė, ji veikli Lie
tuvos vyčių, Washingtono skau
čių „židiniečių" ir ateitininkų 
narė. Gegužes pabaigoje buvo iš
r inkta ir į LB Washingtono 
apyl. valdybą. Nelabai kas ant 
savo pečių nori užsikrauti pir
mininko pareigas. Tačiau A. 
Pakštienė sutiko. Šalia jos į 
valdybą dar buvo išrinkti dr. J. 
Laukaitis, dr. V. Vengris ir V. 
Svotelytė. Iš senosios valdybos 
pasil iko P. Bal takis ir T. 
Mickus. 

Kartą susitikęs paklausiau 
Audronę, kurioje iš tų organi
zacijų ar valdybų jai maloniau
sia dirbti? Nenuvertindama nei 
vienos, Audronė dėmesį at
kreipė į Religinę šalpą, pastebė
dama, kad Religinės šalpos ir jos 
išlaikomo Lietuvių informacijos 
centro darbą nepaprastai verti
nanti. Juk „Kronikos" vertimas 
į anglų kalbą ir jos skleidimas 
amerikiečių tarpe bei kitose 
šalyse išgarsino laisvajame 
pasaulyje Lietuvos kenčiančios 
Bažnyčios ir lietuvių tautos 
kančias, ir visa tai atvedė į 
dabar vykstantį lietuvių tautos 
naują atgimimą. O Lietuvių 
Bendruomenė yra mūsų išeiviją 
jungianti organizacija, kuriai 
visi turime daug jėgų ir dėmesio 
skirti bei atiduoti. A. Pakštie
nės žodžiais, ,jos raida keičiasi, 
kartu keičiasi ir mūsų užduotis. 
Tačiau gairės dar nevisuomet 
yra aiškios. Aš asmeniškai paju
tau, kad dabartiniai laikai yra 
ka ip l enk tynėms paruošti 
arkliai. Mes jiems ruošėmės 
daug metų, o dabar Štai su tau
tos atgimimu jie prasidėjo. 
Jaučiu ir aš, kad turime nepa
prastą uždavinį šį momentą pa
naudoti, būti pasiruošę padėti 
LB, kada tik bus kreipiamasi". 

SVEČIAI IŠ LIETUVOS 

O tokių kreipimųsi šią vasarą 
VVashintftone. kaip ir kitose vie 
tovese. buvo nemažai. Biržeho 
28 d sostinėje lankėsi Lietuvos 
Tikinčiųjų teisėms ginti komi
teto narys, daug metų sovietų 
lageriuose praleidęs kun. Alf. 
Svannskas. JAV vicepreziden
tas D. Quayle Senato rūmuose 
dalyvaujant apie 300 žmonių 
jam įteikė Pueblo organizacijos 
skirtą žymėm Po to atvyko Lie
tuvos persitvarkymo sąjūdžio 
seimo tarybos pirm. prof. V. 

Landsbergis su žmona ir galop, \Jž Vidą Sidrytę, buvusią 
grįždamas atgal į Lietuvą, Wa- mokytoją šioje mokykloje, šv. 
shingtone sustojo 37 metus Mišios Marimount aukštesnio-
sovietų lageriuose išbuvęs Balys s įo s mokyklos užprašytos, bus 
Gajauskas su žmona ir dukrele. 
Jiems visiems Lietuvos atstovo 
Washingtone St. Lozoraičio 
iniciatyva buvo surengt i 
priėmimai Lietuvos pasiuntiny
bės rūmuose. Tų priėmimų 
metu šeimininkas St. Lozoraitis 
neapsiėjo be lietuviškų orga
nizacijų, ypač LB ir jos pirmi
ninkės talkos. 

Įvairių organizacijų nariai, 
daugiausia A. Pakštienės ar jos 
ryšininkų telefonu paprašyti, 
parūpino maisto produktų ar 
pinigų jiems nupirkti (gėrimus 
visada parūpina pats rūmų šei
mininkas), padėjo Lietuvos at
stovui ir įstaigos vedėjai M. Sa-
matienei priimti pasiuntinybės 
rūmuose gausiai susirinkusius 
svečius ir kitokiais būdais talki
ninkavo. Talkininkų pavardžių 
sąrašas tikrai ilgas — pradedant 
Onute ir Vytu Adomaičiais, 
Ramute ir Aloyzu Aidžiais ir 
baigiant Milda bei Antanu Vai-
vadais. Minėtinos ir vienokiu ar 
kitokiu būdu pirmininkei talki
nusios organizacijos: K. 
Donelaičio lit. mokyklos mo
tinos, Lietuvos vyčiai, skautės 
„židinietės", Moterų klubas, 
ateitininkai, Washingtono Bal
fo skyrius. 

Į kaimyninę Baltimorę at
plaukusių jachtų „Lietuva" ir 
„Audra" įgulų nariai taip pat 
buvo atvykę į sostinę, kur juos 
globojo ir po įvairias įstaigas 
vežiojo LB valdybos pirmininkė 
ir kai kurie valdybos nariai. 
Maždaug tuo metu Washing-
tone vyko ir tarptautinė geologų 
konferencija, kurioje dalyvavo 
ir du lietuviai — prof. Gaigalas 
iš Lietuvos ir doc. V. Skuodis iš 
Chicagos. Čia vėl energingoji 
Audronė atėjo į talką doc. Skuo
džiui, konferencijoje jo paskaitą 
perskaitydama angliškai. Po to 
buvo Washingtono lietuvių 
kapeliono kun. dr. T. Žiūraičio 
kunigystės 50 m. sukaktis. Čia 
A. Pakštienė su kitais valdybos 
nar ia i s procesijoje palydėjo 
jubiliatą prie altoriaus ir vėliau 
LB vardu jam įteikė dovaną. 

rugsėjo 23 d. 10 vai., 10643 
Sunset Blvd., Los Angeles. Po to 
bus priėmimas. Lėktuvas, ku
riuo skrido Vida Sidrytė ir kiti, 
dar iki šiol nerastas. 

LIETUVIŲ DIENOS 
LOS ANGELES MIESTE 

Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenė rugsėjo 30 - spalio 1 
dienomis ruošia trečiąją metinę 
šventę — Lietuvių dienas. Tai 
mugės pobūdžio šventė su 
nuolatine programa, prekybo
mis, tautodaile, meno ir kerami
kos parodomis ir lietuvišku 
maistu. Šventė vyks gražiai pa
puoštose šv. Kazimiero parapi
jos patalpose. Šventės tikslas — 
suburti žmones ir sudaryti sąly
gas džiaugtis lietuviška kultūra 
ir aplinka. 

Praėjusios dvi šventės buvo 
sėkmingos: jos sutraukė ne tik 
vietinius ir artimų apylinkių 
lietuvius, bet ir nemažai ame
rikiečių. Šventė buvo įdomiai 
aprašyta (su nuotraukomis) vie
tinėje amerikiečių spaudoje.. 

1988 m. šventėje vyko 
sėkmingi maisto konkursai. 
Šiais metais taip pat vyks lietu
viškų patiekalų konkursai: py
ragų, tortų, (napoleono, riešu
tinio ir kitų), ežiukų, meduolių, 
žagarėlių, grybukų, juodos 
duonos, sūrio, krupniko, midaus 
ir giros. Konkursus tvarko Jani
na Rukšėnienė (213) 663-4502. 

Šventės garbės pirmininku 
sutiko būti poetas Bernardas 
Brazdžionis. 

Vyks nuolatinė meninė pro
grama. Bus šokių ir dainų pasi
rodymai — dalyviai iš Chicagos, 
Denverio, Kansas City, San 
Francisco, Seattle, Los Angeles 
ir Kanados. Taip pat dalyvaus 
Los Angeles estų ir latvių tau
tiniai ansambliai. 

Vyks rodymai — audimo, mar
gučių marginimo, šiaudinukų 
gaminimo ir gintaro šlifavimo 
meno. 

Bus ir sporto varžybos, laimė

tojų apdovanojimai, lietuviškų 
video rodymas ir „burtai". 

Bus galima įsigyti lietuviškos 
duonos ir raguolių, rūkytų 
dešrų ir skilandžio. Veiks mais
to stotys su įvairiais lietuviškais 
patiekalais. 

Meno parodose bus išstatyta 
daugiau negu 100 lietuvių daili
ninkų paveikslų ir skulptūrų. 
Jaunieji dailininkai turės savo 
kūrinių parodą. 

Bus galima įsigyti tautodailės 
gaminių — kryžių, koplytėlių, 
įvairių medžio drožinių, au
dinių, gintaro, margučių, šiau
dinukų, paveikslų ir karpinių. 
Taip pat ir senovinių Lietuvos 
žemėlapių bei graviūrų. 

Ruošiama lietuviškų pašto 
ženklų, pinigų ir sukaktuvinių 
medalių paroda. Bus galima įsi
gyti lietuviškų plokštelių, kase
čių, knygų, lietuviškų lipinukų, 
segtukų, stiklinių su vytim ir 
daug kitų prekių. 

Dėl informacijų, o taip pat ir 
galintieji prisidėti prie darbo, 
skambinkit Vidai Radvenienei 
- (213) 463-4663 arba Rimvydai 
Baipšienei (714) 540-0942. 

CALIFORNIJOS LIETUVIU 
RADIJO PRADŽIA 

(Pluoštas prisiminimų) 

1968 m. lapkričio pabaigoje, 
tuolaikinis Lietuvių Bendruo
menės pirm. Ant. Audronis Šv. i 
Kazimiero parapijos salėje 
sušaukė viešą susirinkimą radi
jo valandėlei steigti. Dalyvavo 
nedidelis parapiečių būrelis.; 
Susirinkusieji vienbalsiai pri-! 
tarė pasiūlymui, suaukojo po 
penkinę, išrinko valdybą: pirm. 
Stasys Paltus, vicepirm. Stasė 
Pautienienė, sekr. Juozas Ged-
mintas, ižd. Teklė Sereikienė, 
vicepirm. Albinas Markevičius, 
nariai Balys Graužinis ir Jonas 
Motiejūnas. Tuoj po Naujųjų 
1969 metų A. Audronis sušau
kė valdybos posėdį. Jo terminas, 
kaip LB Los Angeles apylinkės 
pirmininko, baigiasi. Būsimajai 
lietuvių radijo valandėlei nuo 
LB jis skiria 100 dol. Valdybos 
narių paskirtis — planuoti, 
veikti, ieškoti, t ik neužsnūsti. 
Kasoje — 165 dol., valdyboje — 
septyni asmenys. Kaip, kam, 
kada pradėti? Vietos laik-

POLITINIS MOMENTAS 

Pagaliau priartėjo rugpjūčio 
23 — Molotovo-Ribbentropo 
pakto pasirašymo 50 m. sukak
ties diena. Pabaltiečių jungtinis 
komitetas apie rengiamą de
monstraci ją pr ie Sovietų 
Sąjungos ambasados LB 
valdybą painformavo belikus 
tik dešimčiai dienų. Pirmininkė 
tuojau sušaukė valdybos posėdį, 
išsiuntinėjo reklaminius lape
lius, sudarė grupelę moterų, 
kurios sutiko rinkti parašus po 
peticija bei dalinti tos dienos 
priminimui išleistus lankstinu
kus. Arch. A. Barzduko įstaigoje 

buvo paruošti plakatai demonst
racijai. 

Pačioje demonstracijoje esant 
% laipsniams šilumos dalyvavo 
apie 300 žmonių, jų tarpe apie 
70 lietuvių (tuo tarpu pernai 
dalyvavo t ik 7 lietuviai). 
Demonstracijos metu Lietuvos 
vėliavas visą valandą nešiojo P. 
Lukas, J. Čikotienė ir dr. J. 
Laukaitis, parašus po peticija 
rinko 0 . Adomaitienė, E. 
Vodopalienė, Daiva Miller, M. 
Alminienė ir, aišku, pati pirmi
ninkė, nors duodama sąrašą 
savo pavardės neminėjo. Plaka
tus nešiojančių tarpe buvo rašy
tojai A. Vaičiulaitis, K. Alme
nas, J. Blekaitis, taip pat 

Los Angeles Lietuvių dienos koncertinėje programoje Šv. Kazimiero parapijos salėje. Iž k.: pro
gramos vedėja Dalilė Polikaitienė, solistams akompanavusi muz. Raimonda Apeikyte, solistai 
Audronė Gaižiūnienė ir Benediktas Povilavičius. 

raštyje netikėtai buvo užtiktas 
(Juozo Gedminto ir jo žento pa
stangomis) radiofonas. Užmez-
gėm su juo ryšį, paskyrėme 
pasimatymą. Teko jame daly
vauti. Radiofono direktorius 
pareikalavo žinių apie Cali-
fornijos lietuvius. Prel. Jonas 
Kučingis, mūsų paprašytas, pa
rašė neilgą parapijos istoriją. 
Radiofono direktorius ją 
peržiūrėjo; iki šiol jam nežinomi 
lietuviai, atrodo, padarė gerą 
įspūdį. Po keleto dienų 
gauname telefoninį pakvietimą 
atsilankyti radiofone. Direkto
rius maloniai mus sutiko, priža
dėjo ras t i laiką, paaiškino 
transliacijų taisykles, pasitei
ravo kas mokės radiofonui, koks 
mūsų finansinis stovis. Tada 
man žybtelėjo mintis ir aš 
užtikrinau, kad steigsime radi
jo klubą, kuris, nepriklausomai 
nuo kitų draugijų, rūpinsis tik 
radijo reikalais. Direktorius pa-

Nuotr. G. Vitkaus 

valandėlės įsipareigojimų, nes 
grįžęs namo, rado mirusią savo 
žmoną... Viešpatie! Ką dabar 
daryti?... Skambinu valdybos 
nariams. Visi priblokšti, išeitis 
tėra viena — aš turiu radiją pra
dėti. Laikas gautas, sutartis pa
sirašyta, pinigai užmokėti , 
skambinu kitiems, bet nei 
vienas nesutinka padėti, geriau 
šį sumanymą atidėti, tokiu 
graudžiu momentu nedera 

gyrė sumanymą ir pagalvojęs 
paskyrė laiką — vienintelę 
laisvą popietę sekmadieniais, 
4:30 vai. p.p. Laikinai, kol atsi
ras tinkamesnis pusvalandis. Jo 
kaina 65 dol. Dieną vėliau, 
Stasys Paltus, Teklė Sereikienė 
ir Albinas Markevičius pasirašė 
sutartį su radiofonu. Kadangi 
jau buvo vasario pradžia, nu
sprendėme pradėti savo radiją 
tą simbolinę mūsų tautos dieną 
— Vasario Šešioliktąją. Jautėme apie kokį ten lietuvišką radiją 
didelį dvasinį pakilimą. Teis. 
Stasys Paltus, puikus kalbėto
jas, turįs patyrimo radijo darbe 
iš anksčiau,ir dar pirmininkas, 
mūsų sprendimu turėjo pra
vesti pirmąją valandėlę. Deja, 
ne visai taip išėjo... Ketvirta
dienį, prieš Vasario Šešioliktąją, 
vakare skambinu Stasiui 
Paltui. Linksmais žodžiais 
pasveikinu jį, bet jis pravirksta 
ir drebančiu balsu atsako, kad 
pasitraukia nuo visų radijo 

kalbėti. Viešpatie, t a s radijas 
daugelio planuotas, tiek vilčių 
sudėta, turi už poros dienų pra
sidėti, kitos progos ilgai gal 
nesulauksime, o radijo valan
dėlė mums Los Angelė** iabai 
reikalinga. Nejaugi čia to viso 
plataus užsimojimo pabaiga? 
Galiausiai Alena Devenienė 
(dabar Grigaitienė) mane nura
mino ir paskatino neatsisakyti, 
eiti į radiofoną ir gyvu žodžiu 

(Nukelta į 6 psl.) »« " 
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Parašu po peticija rinkėjos demonstracijoje prie Sovietų Sąjungos ambasados 
rūmu Washingtone rugpjūčio 23 d. Iš kairės: Daiva Simonytė-Miller, Onutė 
Adomaitienė, Elvyra Vodopalienė ir "Audronė Pakštienė. 

ir jaunimo atstovai. Iš viso per 
trumpą laiką buvo surinkta ne
toli 300 parašų daugiausia iš 
praeivių amerikiečių ir turistų. 

Nors daug pirmininkės pa
teiktų demonstracijos dalyvių 
pavardžių čia nepaminėjau, 
tačiau noriu pakartoti jos žo
džius: „Kiek pajėgėme per tokį 
trumpą laiką, tai mūsų įnašas 
į šią demonstraciją buvo geras. 
Aplamai demonstracija turėjo šį 
kartą parodyti kitokį toną. Pasi
mokysime ir ateityje steng
simės, kad į LB ruošiamus dar
bus būtume į t raukt i kaip 
galima anksčiau..." 

Netolimoje ateityje LB Wash-
ingtono apyl. valdybos laukia 
nauji darbai: pravesti LB aukų 
vajų ir išleisti iš Lietuvos atvy
kusius mokslininkus į Chi-
cagoje ir Lemonte vyksiantį 
Mokslo ir kūrybos simpoziumą. 
Dalis Lietuvos mokslininkų 
kaip tik „Aerofloto" oro linija 
atskris į Washingtoną. Pasak 
pirmininkės, „bus mums proga 
ir pareiga juos priimti ir padėti 
tolimesnei kelionei į Chicagą". 

Dar prisiminus „Ratilio" ir 
„Armonikos" gastroles kaimy
ninėje Baltimorėje, kurių metu 
dalis rūpesčio krito ir ant mūsų 
pirmininkės pečių, galime susi
daryti vaizdą, kiek laiko ir dar
bo tai pareikalauja iš LB pirmi
ninkės Audronės Pakštienės ir 
jos valdybos. Kaip atrodo, 
Audronė nepavargsta ir visur 
suspėja, leidžiant jos vyrui, 
Biržų krašto sūnui ir tvirtam 
respublikonui dr. M. Pakščiui ir 
kartu gyvenančiai Audronės 
motinai. 

INTERN ATION AL 
INDUSTRIES 

International Industries 
9525 So. 79th Ave. 

Hlckory Hills, IL 60457 
Tel. 312-430-8090 

l 
GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje. 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti, 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. . 

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie ŠĮ išimtinį patarnavimą 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE ZwStf\$r 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi 
į namus. 

Kreipkitės — atsakysime Į visus jūsų klausimus 
ŽAIBAS 

•525 So. 79th Ave. 
Hlckory Hills, IL 60457 

Tol. 312-430-0074 
• » • • 

_*• 

INTERNATIONAL 
Pranešame, kad visos 1989 m. ekskursijos Jau užpildytos. Dėkojame visiems sa
vo klientams, pasinaudojusiems mūsų patarnavimais, ir ruošiamės tikrai įdomiam 
ir Įvairiam 1990 m. sezonui. 

Primename, kad G. T. INTERNATIONAL apskritus metus teikia įvairias paslau
gas. Visi jūsų biznio ar turistinės kelionės reikalai bus sutvarkyti profesionaliai 
ir sumaniai. 

fcg-Krelph 

Norintiems viešėti LietuOoje 5 dienas ar 5 savaites, sudarome Individualius 
maršrutus, sutvarkome dokumentus bei visus kelionės ar viešbučio reikalus. Ir 
jūsų paslaugoms parūpiname patyrusi asmenį jus pasitikti. 

Kreipkitės — kelionė be rūpesčių daug malonesnė! 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 9525 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 60457 TEL: (312) 430-7272 
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KELIONĖ Į KATTHAMMARSVIK 
Kaip su daugeliu sprendimų 

mano gyvenime, šis įvyko 
beveik paskutinę minutę — nu
sprendžiau važiuoti j Europos 
Lietuvių Studijų savaitę (ELSS' 
Švedijos Gotlando saloje. Mane 
važiuoti skatino du dalykai: 
buvau girdėjusi, kad Švedija 
gražus kraštas, ir kad ELSS 
visuomet įdomios. Sužinojau, 
kad abu šie teiginiai yra tei
singi. 

AUDRA M. KUBILIUTE 

Lietuvos gamtą: juk ši sala yra 
tik apie 250 kilometrų nuo 
Lietuvos. Man buvo labai 
įdomu, kai dėdė, atkreipdamas 
mano dėmesį į skrendančius 
paukščius, pasakė, kad tai 
kregždės, kurių jis nematęs nuo 
to laiko, ka i išvažiavo iš 
Lietuvos. Gotlando salos gyven
tojų skaičius žymiai pakyla 

„Persitvarkymas" Lietuvos li
teratūroje; J. V. Paleckis — 
politiniai pasikeitimai; J. Pa
jaujis — 1941 m. įvykiai ir 
Švedijos l ietuviai ; M. 
Eidukevičius — ..Budžio" klubo 
veikla. 

Taip pat ELSS metu įvyko dvi 
ekskursijos — kartą į Gotlando 
pietus ir kartą į Visby. Vilniaus 
Jaunimo Teatro aktoriai du kar
tus pasirodė su senovės liaudies 
dainomis ir šokiais. 

Savaitės metu, visi turėjome 
progos išmokti naujų dainų, 
naujų išsireiškimų. Turėjome 
progų pabendrauti su visais 
savaites dalyviais, (jų buvo 
maždaug 110), iš kurių ketvir
tadalis buvo iš Lietuvos. Labai 
mažai dalyvių laikytų save 
,jaunimu". 

Tikrai džiaugiuosi važiavusi. 
Šios savaitės metu, vyraujant 
bendradarbiavimo dvasiai, 
įvyko istorinis susitikimas tarp 
žmonių iš Lietuvos ir užjos ribų, 
siekiančių vieno tikslo: Lietuvos 
nepriklausomybės. 

Europos Lietuvių Studijų savaitės metu. ruošėmės plaukti Baltijos juroje 
jachtoje ..Ragana". Stovi p. Jonutis ir Antanas Terleckas, sėdi Audra 
Kubiliūtė ir Ofelija Barškėtytė. 

Nuotr. R. Kubiliūtės 

Pradžia buvo nekokia. Susiža
lojau koją, tai turėjau progos 

" asmeniškai patikrinti neva tai 
geriausią pasaulyje socialinės 
medicinos sistemą. Kelione 

„'' tęsiau, pasiremdama ramentais. 
Pora dienų turėjau progos ap

žiūrėti Stockholmą (tik,žinoma, 
ne pėsčia). Gražus miestas su 
įvairiais įdomiais pastatais, 
muziejais. Labai švaru ir ramu. 

* nors tas ramumas buvo kiek 
sutrukdytas prieš porą metų, 
kai buvo nužudytas Ministrų 
pirmininkas Olaf Palme. Švedai 
draugiški ir daugelis labai gra
žiai kalba angliškai. 

Po Stockholmo, plaukėme 
keltu Baltijos jūroje į Gotlandą. 

c. Kelionė laivu užtruko maždaug 
., šešias valandas. Gotlande atsi-
* radome labai anksti sekmadie-
-• nio rytą. Nebuvo labai aišku. 
" nei kur reikia keliauti, nei 

""'kaip... 
Pagaliau atsiradome Kat-

( thammarsvik ir po kiek laiko. 
0, registracijos ir nakvynių mįslės 
-,.,. buvo išspręstos. Patalpos — ne 
u. keturių Žvaigždžiu viešbutis, bet 
* jaunimo pensionatas — ,,youth 

hostel". Jaučiausi beveik kaip 
" Dainavoje. Šiltai visus priimi

nėjo 36-tosios ELSS organizuo-
tojai Jonas Pajaujis. Eugenijus 
Budrys, Klemensas Gumaus-
kas, Aldona Broland. Ona 
Šimkutė-Janson, ir Alina 
Grinienė (iš Vakarų Vokietijos). 

, : Gotlando gamta panaši į 

vasaros metu, kai privažiuoja 
turistų iš Švedijos ir kitur. 

Artimumas Lietuvai buvo pa
stebimas ne tik iš gamtos, bet ir 
iš dar nuostabesnio įvykio — į 
ELSS Gotlando salą atplaukė 
dvi jachtos, ..Ragana" ir „Neri
ja" — su 17 žmonių — iš 
Lietuvos! Tarp keliautojų buvo 
jūreiviai, Vilniaus Jaunimo 
teatro aktoriai, ir paskaitinin
kai, vaidinę svarbiausias roles 
Lietuvoje vėlyviausių įvykių 
metu. Drąsūs keleiviai — nei jie 
turėjo techninių navigacijos ins
trumentų, nei trumpų bangų 
radijo susisiekimui tarpusavyje. 

savaitės programa buvo ne
paprastai įdomi ir palietė 
dabart inės Lietuvos pulsą. 
Trumpai suglaudus (nes galima 
kitur išsamesnius aprašymus 
paskaityti), paskaitininkai ir jų 
temos: dr. K. Čeginskas — ELSS 
apžvalga; J. Lingis — Autorius 
Šeinius; I. Lukoševičienė — 
Emigrantų kultūrinė veikla; dr. 
K. Bobelis — Išeivijos politinė 
veikla; akademikas Buračas — 
Ekonominės perspektyvos Lie
tuvai; dr. V. Grabauskas — 
Sveikatos būklė Lietuvoje 
(liūdna); prof. Kudaba — Ekolo
gija Lietuvoje ir antra paskaita 
apie Kultūros fondą; prof. V. 
Landsbergis — Sąjūdis ir „bū
tinybė išlikti"; adv. Motieka — 
teisinė būklė Lietuvoje; Anta
nas Terleckas — Lietuvos 
Lasivės Lyga; V. Natkevičius — 

ŠPOSAS AR 
DURNYSTĖ? 

Su Darbo Dienos savaitgaliu 
artėja ir vasaros pabaiga. Bai
giasi šiltos dienos, greitai 
prasideda mokslas ir visuo
meninis gyvenimas, greitu 
žingsniu tolsta paskutinės 
vasaros dienos. Visi nori, kad 
vasara dar prasitęstų, kad būtų 
dar vienas pasilinksminimas, 
dar vienas subuvimas prieš 
pradedant rimtus darbus. Šia 
proga Chicagos, apylinkių ir 
kitų miestų lietuviškas jauni
mas jau eilę metų renkasi 
paskutiniam pasispardymui 
Union Pier miestelyje prie 
Michigano ežero. Šiame mies-
teliukyje daugumas užaugo, 
maži būdami su tėvais čia 
praleisdami vasaros atostogas. 
Tad ir normalu, kad jie čia 
sugrįžtų. Apie Union Pier jau 
žino ir žmonės iš Kanados, 
įvairių Amerikos miestų, Aus
tralijos ir net iš Lietuvos. Visi 
laukia paskutinį kartą sueiti su 
draugais, pasidžiaugti vasaros 
saule. 

Dienos metu vyksta įtemptas 
deginimasis saulėje — „turbo-
tanning" — niekas nenori prieš 
draugus po visos vasaros pasi
rodyti baltas kaip sūris. Vyksta 
tinklinio rungtynės, lėkštės 
(..frisby") mėtymas, sviedinių 

JAV LJS POLITINES PRAKTIKOS 
PROGRAMA 

Šių metų balandžio mėnesį vėl rama padėtų tiems JAV parei
gūnams susipažinti su dabarti
ne Lietuvos padėtimi ir apie ją 
kitus informuoti, jai padėti. 

Iš kandidatų pageidaujama, 
kad jie turėtų Amerikos politi
nės sistemos supratimą, būtų 
universiteto amžiaus ir galėtų 
paskirti mažiausiai dešimt 
savaičių politinei praktikai. 
JAV LJS mokėtų praktikantui 
atlyginimą (2000.00 dol.) ir 
apgyvendintų lietuvių šeimoje 
Washingtone. Normaliai, inter-
nai dirbantys VVashingtone yra 
neapmokami. 

Kandidatai turėtų paruošti 
„resume" — trumpą savo bio
grafiją bei trumpai apibūdinti 
savo ateities siekius, ir būtinai 
pažymėti, kas atstovauja kandi
datą JAV Kongrese (pvz. kas 
yra jūsų kongresmanas, senato
rius, kuris jūsų „congressional 
district" ir kokia asmeniška 
politinė pažiūra — Republican. 
Democrat ar Independent). Kuo 
aiškiau bus pristatyta infor
macija apie norintį praktikan-
tą dirbti Washingtone, tuo 
lengviau bus rasti tinkamą 
vietą praktikantui. 

Šią informaciją prašoma 
pasiųsti JAV L J S Kraš to 
valdybai Washingtone šiuo 
adresu: Algis Šilas. 3049 S. 
Buchanan ST. Apt. A-l, Arl-
ington, VA 22206, nevėliau 
1989 m. spalio mėn. 1 d. 

Gavę aprašymus, JAV LJS 
patarėjų komisija šiam pro
jektui, susidedanti iš Washing-
tono lietuvių politinių žinovų 
(Viktoras Nakas, Asta Baniony-
tė-Connor ir Linas Kojelis) 
išrinks tinkamiausią kandida
tą. Geriausias praktikantų dar
bovietes taip pat paskirs pa
gal kandidato duomenis. 

Lietuviai politiniai talkinin
kai būtini. Supažindindami išei
vijos lietuvių jaunimą su JAV 
krašto politine veikla, tarnau
jame ir Lietuvai. 

JAV Lietuvių J a u n i m o 
Sąjungos va ldyba 

DRAUGAS, šeštadienis. 1989 m. rugsėjo mėn. 16 d. 

sėkmingai buvo pravestas tre
čiasis JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Politinis seminaras 
Washingtone. Kaip praėjusių 
seminarų, taip ir šio seminaro 
t ikslas buvo supažindinti 
Amerikos lietuvių jaunimą su 
krašto politine veikla, jos 
veikėjais, ir pristatyti gali
mybes jaunimui arčiau pažinti 
JAV politinį pulsą mūsų sos
tinėje. I seminarus kasmet at
vyksta apie šimtas jaunimo iš 
daugelio lietuvių gyvenviečių. 
Matome, jog seminaro progra
mos ir temos aktualios, ir 
Lietuvos atgimimo laikotarpy
je labai naudingos. 

JAV LJS krašto valdyba, 
norėdama ir toliau skatinti 
politinį sąmoningumą jaunų 
lietuvių tarpe, politinių semi
narų dvasioje skelbia pirmąją, 
lietuvių jaunimui skirtą, poli
tinės praktikos programą, kurią 
t ikimės vykdyti šių metų 
vėlyvą rudenį ar žiemą. Dėkoja
me Lietuvių Fondui už finansi
nę paramą. Šiuo metu pajėg
sime paremti vieno praktikan-
to pragyvenimo išlaidas ir 
suteikti įdarbinimo galimybes. 

Ieškoma mokslus baigusio ar 
dar tebestudijuojančio 'graduate 
ar undergraduate), jaunuolio ar 
jaunuolės, kuris/kuri norėtų at
vykti į Washingtoną ribotą 
laiką dirbti politinėje aplinkoje. 
Prakt ikantų ieško įvairios 
įstaigos: kongresmanų, senato
rių, valdžios departamentai, 
Baltieji rūmai ir kt. 

Šios politinės praktikos prog
ramos tikslas turi tris paskirtis. 
Pirma: tai labai gera proga stu
dentui susipažinti su savo kon-
gresmano būstinės veikla ir 
pamatyti, kaip įstatymų kūrimo 
veikla funkcionuoja. Antra: tai 
būtų JAV Jaunimo Sąjungai bei 
lietuvių visuomenei gera proga 
kongresmanui ar*' senatoriui 
įrodyti, kad jauni įtsimokslinę 
Amerikos lietuviai gali padėti jo 
ar jos politinei veiklai, ši prog-

gaudymas ir įvairūs vandens 
sportai. Vakare dažniausia 
būna baliai, baliukai ir laužai 
prie kurių dainuojama ir skam
ba gitaros. 

Šio savaitgalio paįvairinimui, 
kasmet būna ruošiami ir 
Jaunimo sąjungos šokiai. Šokiai 
yra sąjungai labai pelningas 
renginys, o jaunimas yra paten
kinti, kad turės progos pašokti 
prie gero orkestro. Tačiau, po 
praeitų metų ir jau šių metų 
įvykių kyla labai didelis 
klausimas, ar tokie šokiai yra 
reikalingi ar net prasmingi. Ar 
Chicagos Jaunimo sąjungai 
tikrai apsimoka ruošti tokius 
šokius chuliganams — tai yra, 
„gerų tėvų geriems vaikams"? 

Po praeitų metų iškrėsto 
„šposo", Jaunimo sąjunga labai 
sunkiai gavo tą pačią salę šių 
metų šokiams. Bet ateinantiems 
metams jau nėra jokių kalbų — 
Chicagos lietuvių Jaunimo Są
junga tos salės rengiamiems 
Darbo dienos šokiams niekad 
nebegaus. 

Atrodo, kad atsirado vienas — 
ar gal net du — nusikaltėliai, 
kurie kažkodėl nutarė pernykštį 
„pokštą" vėl iškrėsti, ir vėl vyrų 
kambario sienoje atsirado tos 

PLJS sąskrydyje Vasario 16 gimnazijoje kalba (iš k.) Stasys Buškevičius, Tau 
tinęs Lietuviu Jaunimo Sąjungos atstovas. Sėdi Gintaras Grušas, buvęs P U S 
pirmininkas; Ričardas Malkevičius, Lietuvos skautu atstovas; ir Algis 
Miknevičius, Lietuvos jaunimo bendrijos „Lituanica"' pirmininkas. 

pačios skylės, išmuštos toje 
pačioje vietoje. Nežinia, ką jie 
norėjo tokiu elgesiu įrodyti ar 
ant ko pyko. bet žala padaryta 
ir labai sunkiai atitaisoma. Čia 
ne visi kalti, — tik vienas, kitas, 
kuris sugadino visų lietuvių 
vardą. Nejaugi reikia samdyti 
policiją, kuri kiekvieną asmenį 
sekiotų. Gal reiktų pastatyti 
slaptą policiją vyrų ir moterų 
kambariuose, kurie pranešinė
tų, kas ir kada įeina ir išeina. 
Šokių rengėjams net neatėjo į 
galvą, kad tas pats elgesys vėl 
būtų pakartotas. 

Pats jaunimas stebėjosi pada
ryta žala ir norėjo nubausti 
kalt ininką. P a t s jaunimas 
kreipėsi į kitą jaunimą, į savo 
draugus, kad labai negražiai 
buvo pasielgta, bet pastabos 
buvo sakomos nekaltiesiems — 
kaltieji jau turbūt seniai buvo 
pabėgę. Man atrodo, kad rei
kėtų visam tuose šokiuose 
dalyvavusiam jaunimui prisidė
ti su penkine padengiant žalą ir 
parašyti laišką salės savinin
kams, atsiprašant. O Jaunimo 
sąjungai reikia rimtai apgalvo
ti, ar tikrai apsimoka ruošti 
šokius, kurie papildo iždą 
keliais šimtais dolerių, bet 
baigiasi tiktai didžiuliu galvos 
skaudėjimu. Kam reikia Jau
nimo sąjungai ir kitais metais 
vėl suruošti šokius, jei vėl at
siras v ienas ar du kurie 
padarytais nuotoliais visą pelną 
sunaikins ir priedo dar lietuvių 
vardą gadins? Tegul atvažiavęs 
į Union Pier lietuviškas jau
nimas patys rūpinasi savo 
programos paįvairinimu. Jauni
mo sąjunga turėtų atsisakyti ne 
tik šiuos šokius ruošti kitais 
metais (su tuo nebus problemos, 
nes vistiek salės negaus — ne
bent kur nors dykumoje), bet 
iš viso šokių neberuošti. Kam 
tik sau nervus gadinti? 

Nusivylusi Šokių dalyvė 

Donelaičio mokyklos alumnai. pernai metų madų parodos modeliai: Viktoras, 
Alida, Donatas, Rūta. Vydas. Dana. Audrius. Rima ir Aldis. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

DONELAIČIO ALUMNAI RUOŠIASI 
Ruošiamės Kristijono Done

laičio vienuoliktai madų pa
rodai. Ši paroda bus ypatinga 
tuo, kad ją rengia beveik vien 
tik Donelaičio „alma mater" 
buvę mokiniai. Praėjusiais me
tais dauguma modelių ir stalo 
patarnautojų buvo alumnai. 
Šįmet bandom, kad visi talki
ninkai būtų baigę Kristijono 
Donelaičio lituanistinę mo
kyklą. Chicaga kai kurių buvo 
žinoma kaip „maža Lietuva". 
Lituanistinių mokyklų buvo 
daug, baigusių mokinių buvo 
dar žymiai daugiau. Tai reiškia, 
kad mūsų tarpe yra labai daug 
Donelaičio alumnų. 

Prie komiteto prisideda ir 
buvę mokytojai, buvę tėvų 
komiteto nariai... (ir ne-Do-
nelaičio žmonių, kurie žinom, 
daug prisidės prie programos 
pasisekimo). Mes norime 
sužadinti meilę mokyklai, kuri 
davė mums daug pamokų, egza
minų, draugų ir bendrą meilę 
tėvynės labui. Lituanistinių mo
kyklų ateitis yra mūsų rankose. 
Maža dalelė komiteto narių turi 
vaikų, ir iš jų, beveik visi 
vaikučiai dar per jauni darže
liui. Bet mes degame noru kuo 
nors atsilyginti mokyklai, kuri 

JAV LJS pirm. Darius Sužiedėlis per
skaito PLJS sąskrydžio dalyvių 
pareiškimą Lietuvos Laisvės Lygos 
suorganizuotame mitinge Katedros 
aikštėje Vilniuje. 

Nuotr. Jono Česnavičiaus 

JAUNIMO RENGINIAI 
Rugsėjo 16 — Kernavės tun

to iškilminga sueiga Jaunimo 
centro mažojoje salėje 
Chicagoje. 

Rugsėjo 16 — Akademinio 
Skautu Sąjūdžio metinės 
šventės banketas Balzeko lie
tuvių muziejuje Chicagoje. 

R u g s ė j o 23 — Toronto 
Atžalyno ir Chicagos Grandies 
šokių grupių koncertas Jauni
mo centro didžiojoje salėje, 
Chicagoje. 

R u g s ė j o 23 — Derliaus 
šventė Lietuvių centre 
Lemonte. 

Rugsėjo 30 - Antro kaimo 
spektaklis Jaunimo centro di
džiojoj salėj. 

Rugsėjo 30 - Aušros Vartų 
tunto 40 metų jubiliejine vaka-

mums tiek daug davė. 
Parodos rengėjai yra: Rūta 

Musonytė (komiteto pirminin
kė;. Rubija Jasinevičienė (madų 
koordinatorė), Rima Polikaity-
tė (bilietų ir plakatų meni
ninkė', Aušra Jasaitytė (lie
tuvių spaudos korespondentė), 
Gintarė Kerelytė-Thaus (ameri
kiečių spaudos korespondentė), 
Gražina Gražienė (salės puoši
mas), Jurgis Augius (tėvų 
komiteto pirmininkas ir mūsų 
dešinioji ranka), Vilija Mer-
kelytė (plaukų šukuosenos — 
savo „Symmetry" kirpyklą turi 
Riverside, IL), Lisa Kosmonai-
tė-Beigienė 'Lee's rūbų parduo
tuvė) ir programos pranešėjai — 
Jokūbas Gražys ir Vytenis Kir-
velaitis. 

Dalį darbuotojų ir modelių 
sudaro: Rūta Stroputė. Rūta Ra-
sutytė, Dalia Polikaitytė-Lie-
tuvninkienė, Dalia Musonytė, 
Alytė Gražytė, Dana ir Romas 
Penčylai, Arvydas Blyskis, Nijo
lė ir Raimundas Gierštikai, 
Dana Mikužienė, Sigitas Vaz-
nelis, Vytenis Lietuvninkas, 
Gailė ir Edis Leipai, Gražina 
Vižinienė, Arvydas Končius, 
Audrius Polikaitis, Viktoras ir 
Stepas Puodžiūnai, Rimantas 
Dumbrys. Arūnas Buntinas, 
Petras Stukas, Viktoras Mar-
tinka ir tikimės daugiau 
pagelbi ninku. 

Madų parodos tema: „Miesto 
Sapnai". Ji vyks sekmadienį 
lapkričio 5 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje 2:00 v. p.p. 
Bilietus galima įsigyti šešta
dieniais Kristijono Donelaičio 
mokykloje (69-ta gatvė ir Wash-
tenaw nuo 9 v.r. iki 1 p.p.) arba 
paštu per Rūta Musonytę, 
10529 S. Kildare Ave., Oak 
Lawn, IL 60453. Taip pat, jei 
savyje jaučiate tą pačią meilę 
„alma mater" ir norite prisidėti 
prie ruošos kreipkitės (312)422-
5158. 

R.M. 

rienė ir šokiai Lietuvių centre 
Lemonte. 

Rugsėjo 30—spalio 1 — Los 
Angeles Lietuvių dienos. 

Spalio 1 — Chicagos LJS pir
mas susirinkimas JAV LB 
būstinėje. 

Spalio 7-9 — Vilniaus uni
versiteto ansamblio koncertai 
Jaunimo centre Chicagoje. 

Spalio 8 — Gintaro paroda 
Lietuvių klubo salėje Bostone. 

Spalio 15 — Naujosios Angli
jos Lietuvos vyčių festivalis 
Maironio Parke. Worcester. 
MA. 

Spalio 15 — Putnamo seselių 
28-toji madų paroda Jaunimo 
centre, Chicagoje. 

Spalio 20 - Dr. Vinco Kudir
kos ir ..Varpo" minėjimas 
Jaunimo centre Chicagoje; 
ruošia jaunimas. 

Spal io 20-29 - Metinė 
lietuvių fotografų paroda 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre, Chicagoje. 

Spalio 21-22 — Antro kaimo 
spektakliai Playhouse salėje, 
Chicagoje. 

Spal io 28 - „Atei t ies" 
žurnalo vakaras Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. 

» 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
PABALTIEČIAI PAJŪRYJE 

(Atkelta iš 4 psl.) 
valandėlę pravesti. Pavadinti ją 
„Lithuanian Melodies", paskai
tyti nepriklausomybės paskel-
bhno aktą, vietos žinių (o, 
yra atvykęs min. Bačkis čia į 
Vasario 16-tos minėjimą), kokią 
reklamą sukombinuoti , iš 
„Draugo" ką nors perduoti... na 
ir maršo muzikos. Svarbiausia, 
nebijoti, aiškiai kalbėti, nesku
bėti ir su tikra meile. Man la
bai patiko šis patarimas. Nedve
jodama jį priėmiau. Sekma
dienį, 4:30 vai. p.p. lietuviškoji 
radijo valandėlė prasidėjo 
KTYM radiofone, kaip buvo 
planuota. Iš to paties radiofono 
ji tebėra transliuojama Califor-
nijos lietuviams daugiau kaip 
20 metų, tik jau skirtingu laiku. 
Tuoj po pirmosios transliacijos 
pasipylė atgarsiai: „Tu, Stase, 
tik kalbėk; pinigai už tavo balsą 
atras kelią". Radiofono direkto
rius, stebėjęs mane pro langelį, 
pasakė: „Aš, kaip jūs šiandieną 
pradėjau prieš vienuolika metų. 
Dabar esu radijo stoties savi
ninkas. Linkiu ir jums to 
paties". Antanas Metrikis užra
šinėjo į juostas radijo valandėles 
ištisus (1969) metus, talkino jis 
ir vėliau. Stasys Paltus, po 
kurio laiko, grįžo į valdybą, 
buvo pranešėjas-redaktorius, 
programų cenzorius. Man teko 
pirminikavimo pareigos, 
kuriose tęsėjau iki 1975 metų. 
Tada atėjo kiti žmonės, darbas 
vyko sklandžiai; pasikeitimai 
radijo valandėlei buvo nau

dingi. Daugybės asmenų puose
lėjama valandėlė tobulėjo ir au
go, klausytojai dosniai ją rėmė 
ir vertino dirbančiuosius, ypač, 
Danutę Kaškelienę, Juozą 
Mitkų, Paulių Jasiukonį, Vladą 
Gili, Vladą Šimoliūną, Vladą 
Bakūną, Henriką Bajalį... Pa
vardžių sąrašas dar nesibaigia 
— atskirame straipsnyje jis 
išeitų daug platesnis ir 
išsamesnis. Svarbiausias mano 
tikslas buvo išlaikyti radijo 
valandėlę ne vieno asmens, bet 
Californijos lietuvių vardu. 
Paskui, kviesti ir į traukti 
talkon pastovų būrį žmonių, 
kad radijo programų lygis 

vienodai rūpėtų ir dirbantiems 
ir besiklausantiems, tokiu būdu 
ugdyti stiprų radijo klubą. Čia 
vieni pirmųjų aukomis ir pri
tarimu prisidėjo tada gana stip
rūs Long Beach lietuviai. Ne 
kiekvienas sugebėjo iš karto 
tapti geru radijo pranešėju, 
tačiau, vengiau daryti atranką, 
kad neužgaučiau, nepažemin
čiau, nors klausytojai ir žiau
rokai kritikuotų. Beieškant 
naujų galimybių, besistengiant 
neužsnūsti, besirūpinant (ypač 
dėl muzikos iš ok. Lietuvos per
davimo) teko daug ko patirti... 
Praeities nepakeisi, klaidų 
neatitaisysi, belieka susigyventi 
su mintimi ir viską priimti už 
gera. Už nuoplenus labai gražiai 
dideliu reng in iu parapijos 
salėje buvo pagerbti (jiems išsi
keliant) Antanas ir muz. komp. 
Onutė Metrikiai. Mano atmi
nimu, su Bruno Gediminu spau
doje yra buvę keli išsamūs 
pokalbiai, pagerbiant jį už 
nuopelnus savo čia anksčiau 
buvusiai radijo valandėlei. Jis 
dėl to yra vertas pagarbos, kaip 
ir kiti radijo darbuotojai išei
vijoje. Californijos lietuvių ra
dijas, betgi, nėra jo valandėlės 
tęsinys. Nuo pat pirmojo 
žingsnio tai buvo naujas žygis, 
prie kurio prisidėti ne daug kas 
norėjo. Asmenys, kurie be atly
ginimo dirbo su dideliu pasi
švent imu, nepalūžo dėl 
nepasisekimų. Šiame darbe 
skatinantis žodis buvo „pir
myn" ir todėl jau 21 metai 
gyvuoja turtingas, turiningas 
Californijos lietuvių radijo laidų 
pusvalandis. 

Stasė Šimoliūniene 

A.A. ALF. PETRAUSKAS 
A. a. Alfonsas Petrauskas 

gegužės 28 d., po labai sunkios 
vėžio ligos, mirė Los Angeles, 
Ca. 

Velionis buvo gimęs Kaune 
1908 m. lapkričio 11 d. Ten ir 
mokslus baigė, ir studijas lankė. 
Jis buvo Lietuvos teatro auklė
tinis. Mylėjo sceną ir bendrai 
meną. Lietuvos laikais jis buvo 
aktorius Kauno variate teatre. 
Lankė ir meno mokyklą. 

Atlanto bangoms beplaunant 
Rhode Island uolotus krantus, 
rinkosi Rytinio pakraščio pa-
baltiečiai aptarti buvusią bei 
būsimąją bendrą veiklą. Rug
pjūčio 19 d. suvažiavo arti 30 
žmonių į estų Hank ir Tiina Liiv 
namus Newport miestely, erd
viame sklype pasistatė savo 
palapines. BATUN (Baltic Ap-
peal to the United Nations) ir 
ELLA (Estonian, Latvian and j 
Lithuanian Alliance of Connec-
ticut) suruošė šį sąskrydį, 
kuriame gausiai dalyvavo lat-: 
viai ir estai — lietuvių te-1 

susilaukta trijų. Apgailėtina, 
kad gausi Pabaltijo tauta nepri
siruošė dalyvauti, nes tikrai 
nebuvo ko bijoti, mūsų šiauri
niai kaimynai nekanda. Net 
Liiv šeimos šuo, vardu Karuu 
(„lokys"), buvo be galo drau
giškas, nors ir 200 svarų... 

Pranešimus darė BATUN ir į 
ELLA organizacijų atstovai.1 

Margers Pinnis apibūdino 
BATUN raidą per dvidešimt 
metų gyvavimo laikotarpį, 
pabrėždamas organizacijos 
padidėjusią svarbą šiais laikais 
— juk Pabaltijo klausimas jau 
bet kurią dieną gali tapti 
pasauliniu (nevien europie
tiškų) klausimu. Jungtinių 
Tautų organizacija gali būti 
Sovietų Sąjungai, patrauklus 
forumas išspręsti Pabaltijo 

Laisvalaikiu jis piešė ir su 
savo darbais dalyvaudavo 
parapijos rengiamų Lietuvių 
Dienų ruošiamose meno pa
rodose. Buvo pasišventęs menui, 
lėto mąstymo, nuoširdžiai no
rintis kitiems padėti, patarti, 
suprasti. 

Sunkus buvo Alfonso gyveni
mas. Turėjo sergančią žmoną, 
kurią reikėjo globoti ir rūpintis. 
Išaugino lietuviškai dukrą, 
kurią paliko globoti motiną. 
Dukra sukūrusi lietuvišką 
šeimą. Priklausė vietos šaulių ir 
Ramovėnų organizacijoms. 

Velionis buvo palaidotas iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
Šv. Kryžiaus kapinėse. Ilsėkis 
ramybėje, Alfonsai. Dievas te
būna tau gailestingas. Žmonai 
ir dukrai su vyru bei vaikai
čiams nuoširdi užuojauta. 

J . K. 

Arūnas Degutis iš Lietuvos su Los Angeles Baltų Laisvės lyga. Iš kairės: Jonas Matulaitis, Avo 
Piirisild — pirmininkas. Angelė Nelsienė - vicepirmininkė. Arūnas Degutis, Algis Raulinaitis 
- ižd. 

midlcind Fcdercil 
\ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HAPLEM AVE 

598-9400 

EDE 
LENOER 

okupaciją, sakė Margers ir 
BATUN tokiam atvejui ir ruo
šiasi. Informuodamas kraštų 
misijas prie Jungtinių Tautų, 
prašydamas, kad valstybių 
vyriausybės teigiamai pasi
sakytų Pabaltijo klausimu. 

Apie kasdieninį įstaigos darbą; 
įspūdžiais pasidalino Urmas 
Wompa, kuris prašė talkos — 
BATUN šiuo metu ieško dau
giau žmonių, kurie gyvena 
Manhattan ir galėtų vieną kitą 
valandą nuo darbo nusiimti, 
delegacijas lankyti. Pabrėžė, 
kad šis darbas labai tiktų 
nekalbančiam ar nekalbančiai 
l ietuviškai , latviškai ar 
estiškai. Urmas minėjo, kad 
pasigendama lietuvių organi
zacijos narių sąrašuose — tai esą 
labai gaila, ypač, kai talkos ir 
šalpos labiausiai reikia. Visi 
lietuviai kviečiami prisijungti 
prie šios organizacijos profe
sionalios veiklos, ar tai būtų 
prakaitu ar doleriu. Adresas: 
115 VV 183rd St.; The Bronx, NY 
10453, telefonas: 212-367 
-8802. Nario mokestis 30 
dolerių, studentams ir pensi
ninkams tik 10 dolerių metams. 
Nariai gauna organizacijos in
formacinį žiniaraštį „BATUN 
News". 

Toliau kalbėjo ELLA narės 
Liiv Cannon ir mūsiškė Elona 
Vaišnienė. Ši naujai įsisteigusi 
organizacija suvienija Connec-
ticut pabaltiečius: kartu daug 
daugiau nuveikiama, negu pa
vieniui. ELLA pasididžiavimas 
— tai juodojo kaspino dienos de
monstracijos Connecticut sosti
nėje Hartforde. Vietinė spauda 
rodo susidomėjimą, įvairūs 
laikraščiai spausdina ELLA 
narių straipsnius ,,op-ed" 
puslapiuose. Dalyvausianti 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karsto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
B1N SERAPINAS S35-2960 

VENCKAUSKAS, INC. 
Bullders & Rsmodaling 

• Porches i Decks • Roor 4 Wall Trie 
• Aiuminum SkJing & Trim • Kitchen & Bartis 
• Masonry . R e c Rooms 
• Addrtions . Insurance Repairs 

Patar (312)448-0113 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

reikmenis Pasinaudokite patog iu 

planu atidedant pasir inktus reik

menis ypat ingai p roga i . P i lna i 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v imas. At idaryta p i rmad ien į ir 

ketvirtadieni vakarais iki 8 va lan

dos Antrad ir trečiad. susikalbėsit 

l ietuviškai 

3314 West 63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

Marju Lauris ten, Estijos 
liaudies fronto delegatė, Molo-
tovo-Ribbentropo pakto tyrimų 
komisijos narė. 

Per trumpą laiką ELLA yra 
įrodžiusi, kad tokio jungtinio 
pobūdžio organizacijos gali būti 
nepaprastai efektingos net ir 
mažensiuose pabaltiecių telki
niuose. Šiomis dienomis Pabal
tijo klausimui tapusiam beveik 
madingu, kitiems dera sekti 
ELLA pavyzdžiu: mažesnių 
miestų laikraščiai imlesni 
skaitytojų laiškams ar straips
niams, vietinė televizija labiau 
domėsis renginiais, negu didie
ji tinklai, o galų gale atstovai 
Washingtone kreipia didelį 
dėmesį į tai, kas vyksta jų 
kieme". 

Po oficialių pranešimų ir 
diskusijų Urmas Wompa rodė 
skaidres iš savo kelionės po 
Estiją liepos mėnesį. Nepap
rastai žavėjo seno universiteto 
miesto Tartu vaizdai, Estijos 
gamta, estų minios mitinguose, 
jų pačių tirspalvė. Buvo tiesiog 
galima girdėti, kaip pas mus 
„Lietuva", tai ten skanduojama 
„Eesti". 

Svečiai dar ilgai diskutavo, 
dalinosi įspūdžiais iš kelionių į 
Latviją ir Estiją, buvo rodoma 
CBS tinklo programos „60 
Minutes" ištrauka apie Estiją. 

Kitą rytą po šeštos diskusijos 
vėl įpusėjo, tačiau dalyviai rado 
laiko ir Atlante pasitaškyti, 
saulėje pagulėti. Hank ir Tiina 
Liiv svetingumo dėka šis 
savai tgal is a t l iko svarbų 
uždavinį — suvedė trijų 
skirtingų tautų, bet vienos 
panašios nuomonės žmones, kad 
galėtų kartu spręsti, kas "bus 
toliau. Ir atrodo, kad dar daug 
ko bus. 

Gytis Liulevičius 

CLASSIFIED GUIDE 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

HELP VVANTED 

Uva-ln famale halp wantad. 
Care + assistance of elderly 
man's personai needs. Some 
English necessary. Room + board 
+ salary. Tel. 8234)150 
— 

W1RE/EDM OPERATOR 
2 n d * M f t 

We are a well established producer of brass 
metai products located in the near vvest 
suburbs. This position requires knowledge 
of wire. EDM operations and some ex-
perience in CAD/CAM programming The 
applicant mušt be able to read drawings. 
have mathematical ability and a toolmaker 
background. Mus be able to commumcate 
in Engtsh. For an apt. ptease contact Frank 
Zajac Monday thru Frday between 8 am 
and 4 pm. 

7S0-3438 
eoem/f 

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kraiptts Į itarmla Oackys 

Tel. SSS-SS24. Nuo • ryto IM S v.v 
Kalbėti lietuviškai 

I 

REAL ESTATE 

LT3 MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

778-2233 

.{B'aa mis. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Raal Estate 

House for Sale by Owner 
West of Orland Park 

Spacious 3 bedrm. plūs hcnne on 
vvooded lot aeross trom Old Oak 
golf course. Redecorated & ready 
to movė in. Immed. occ. $121,900 

Tel . 312-301-1372 

Gentuifc 
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MIELAI 
PATARNAUSIU 
PERKANT AR 
PARDUODANT 
NUOSAVYBĘ 

NUOSAVYBĖS {VERTINIMAS VELTUI 

KREIPTIS: RITA SLAPŠIENĖ 
tel . namų: 430-2793 

i » ASSOCUTES 
SMO* '?7»Vftf 

Reikalinga nerūkanti, šiek tiek 
angliškai kalbanti moteris prižiū
rėti 4 m. mergytę ir 6 mėn. ber
niuką Marquette Parko apyl. šei
moje. Kreiptis: te l . 776-8063. 

„ATTEtmON — HIRING! 
Government jobs — your area. Many 
irr.mediate openings without waiting 
list or tes. $17,840 — $69.485. Call 
1-602-838-8885. EXT R7765. 

BODY SHOP 
We have a full time position availabie for an 
indivldual with fibor glass experience 
Knoarledge of base coat/clear coaf paint 
Systems a plūs Prefer person with own tools. 
You muat be 21 years of age. H S. graduate. 
and be abei to pass •pre-emptoyment screen-
ing" procesą. Mušt speak Fluent English Con
tact Chris Jermyn at 343-2200, Mon thru Fri. 
between 9:00 am to 12:00 noon. 

IUJNOIS ARMORED 
2001 W. Cermafc Rd. 

Sro4Mfvtew( IL 
Equal Opportunity Emptoyer M/F 

MECHANIC 
We have a challenging full time position 
availabte for *he right inrjividual Gm 6, 2 and 
8.2 angine, dtesel experience preferred Mušt 
havs own tooto Fast-paced environmerrt. 2nd 
or 3rd shift availabte 
You mušt b<» 21 years of age. H S graduate 
and be abto to pass •pre-ernptoyment sereen-
ing" process Mušt speeJc Fkient Enghsh Con
tact Chris Jermyn at 343-2200. Mon thru Fri.. 
between 900 am to 1200 noon. 

IUJNOIS ARMORED 
2001 W. Cermefc Rd. 

•WOVOVI#W, IL 
Equd Opportunity Emp*oy^ M/P 

YVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja , Parduoda. Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 

5 6 1 0 S. Pulaski Rd . , Ch i cago 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

R E A L E S T A T E 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

R I M A S L. S T A N K U S 
361-5950 6 3 6 - 6 1 6 6 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėt: kad esate artoa<norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

$953 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tel . 436-7878 

No. 544 — 59 ft Oak Park — 3 mieg. mū
rinis namas 25 metų senumo; gražus, 
įrengtas rūsys; 2 auto. garažas; daug įvai
rių priedų. Graži aplinka. Geras pirkinys už 
žemą kainą. Skambinkite dabar. 

No. 552 — 67 & Hamlin — 5V2 kamb. 3 
mieg. pirmam a.; 32 metų senumo; 3 kamb. 
ir 1 mieg. antram aukšte. Virtuvė ir vonios 
kamb. moderniški; įrengtas rūsys su baru 
ir dar viena prausykla. Labai švarus, gerai 
išlaikytas; 37 pėdų sklypas su šoniniu 
įvažiavimu; 2V2 auto. garažas; daug prie
dų. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binki te te lefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui ^'•^m'binkrte skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai. — 434-7100 & 436-8600 

"SC -

044 Ilgos pigiai parduodamas pensi-
jonas, Hot Springs, Arkansas, miesto cen
tre, prie vonių, 14 kambarių. Kiekviename 
kamb. yra šaldytuvas, virimo krosnis ir kiti 
reikalingi baldai. Teirautis pas sav. Aleksą 
kiekvieną dieną, nuo 12 iki 9 v.v, tai. 
1-501-624-5024. 

Gr*Jfe 
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KMIECiK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

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

Nuolaidą pensin inkams d u o d a 

I E V A A S M Y T Ė 
C o m m u n i t y R e a i t y , M L S ; 
3 8 5 6 VV. 6 3 S t . , C h i c a g o 

T a i . 5 8 1 - 9 1 8 0 , r e s . 4 3 4 - 4 3 2 3 
Jos patyr imas (antras deš imtmet is 
biznyje) j u m s gal i sutaupyt i daug 
keblumų. 

For S a l e 
Burr R idge Arsa pro f . o f f i ce b l d g . 
in a piet. setting a long a stream.Perfect 
for o w n e r / o c c u p a n t or i n v e s t o r . 
$385,000 

Wil lss & Assoc. 
. . . -». , w . 8 3 9 - 8 4 5 5 

H o m e s f o r Sale 
Under const ruc t lon custbm 4 b d r m . 
21/2 bath residence w oak trim & 
cabinets. Fam. rm., fire place. pray 
ceilings. Archerd windows Excei. Le-
mont location. $242,000 

Wlllas A Assoc. 
839-8455 

FOR RENT 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

UTERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
l i teratūrai savo istorija, gamtovaiz
dž iu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Sešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

L IETUVA PASAULINĖJE 
L ITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
d i jų , centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol., su persiuntimu 
9.50 dol . I l l inois gyventojai moka 
10.14 dol . Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų plat intojus. 

Išnuomojamas kambarys pilnai 
apstatytas, su visais patogumais, 
pusiau rūsyje, 71 ir Richmond 
apyl. Skambinti 778-8645. 

Išnuomojamas 3Vz kamb. bu
tas su šiluma, antame aukšte, 
Marquette Parko apyl. Suaugu
siems be gyvuliukų. Galima užimt 
nuo spalio 1 d. Tai. 434-7174. 

Išnuomojamas 3 kamb butas 
su šiluma Marquette Parko apyl. 

Kreiptis: tol . 737-2924 

Išnuomojamas puikus, pato
gus 6 kamb. butas, pirmame 
aukšte, apšildytas; vyr. amžiaus 
žmonėms; Marąuette Parko apyl. 
Kraiptls 778-0154. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

100/0—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wast 95th Straat 

Tai. — GA 4-8654 
. žšgy 
E L E K T R O S 

(VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 

jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 



„Gyvoji grandinė" — Lietuvoje rugpjūčio 23 d. minint gėdingos Molotovo-Ribbentropo sutarties 
sukaktį. Vidury stovi Kazys Pabedinskas iš Chicagos. 

RAŠOMA LIETUVOS 
PAŠTO ISTORIJA 

JURGIS JANUŠAITIS 

Balandžio „Gimtajame kraš
te" Nr. 15 buvo atspausdintas 
skelbimas, prašant atsiliepti bu
vusius neprikl. Lietuvos pašti-
ninkus, dabar gyvenančius 
užsieniuose, ir prisidėti savo 
prisiminimais, turimais doku
mentais, pergyvenimais prie 
Lietuvoje planuojamos parašy
ti ir išleisti Lietuvos pašto isto
rijos. 

Į šį skelbimą atsiliepiau, pa
rašydamas laišką Kauno cent-
ralinio pašto viršininkui ir maž
daug papasakodamas apie išei
vijoje gyvenančius paštininkus, 
ką paštininkai veikė pokario 
metais Vokietijoje ir ką veikė iš 
Vokietijos imigravę į JAV ir ki
tus kraštus. 

Laiške parašiau, kad pasibai
gus antra jam pasaul iniam 
karui, Vakarų Vokietijoje buvo 
prisiglaudę įvairiose stovyklose 
apie pusketvirto šimto buvusių 
neprik. Lietuvos pašto žinybos 
tarnautojų — aukštųjų Pašto 
valdybos pareigūnų, paštų virši
ninkų, valdininkų ir kitų tar
nautojų. Pokario metais stovyk
lose buvo suorganizuota 
lietuvių paštai, teikę patarna
vimus stovyklų gyventojams ir 
platino to meto lietuviškąją 
spaudą i r knygas. Hanau 
stovykloje gyvenę paštininkai 
pirmieji suorganizavo „Pašti
ninkų grupę", iš kurios vėliau, 
įvykus Paštininkų suvažia
vimui Hanau stovykloje, susior-

Lietuviai Floridoje 
Miami, Fla. 

FILHARMONIJOS 
FESTIVALIS 

Young Lithuanians Heritage 
Culture Club neseniai įsteigė 
Marytė Prunskytė-Colemanie-
nė. Ji yra ir klubo pirmininkė, 
kuris šiuo metu jau apima tris 
apylinkes — Miami, Fort Lau-
derdale ir Palm Beach. Šis klu
bas yra pakviestas Pietų Flori
dos Filharmonijos orkestro į ka
lėdinį festivalį. Lietuviams 
atstovauti šiame svarbiame fes
tivalyje apsiėmė Al ir Kathy 
Lucai, kurie gyvena Coral 
Springs. 

Lithuanian Heritage Culture 
Club į talką pažadėjo ateiti 
Elena Jonušienė, pirmininkė, ir 
visi Miami Lietuvių klubo na
riai. Labai gražu, kad vyresnie
ji lietuviai kartu dirba ir padeda 
dirbti jauniesiems. 

Fi lharmonijos festivaliui 
lietuviai paruoš gražią lietu
višką tradicinę eglutę ir parodoj 
išstatys lietuviškus audinius bei 
Nepriklausomos Lietuvos vėlia
vą. Festivalis bus nuo gruodžio 
1 iki 10 dienos didinguose rū
muose Whispering Woods, Co
ral Springs, Fla., prie Wiles Rd. 

Informacijai galima skambin
t i Filharmonijai, Carol Hanson 
Tel. 305-752-5420. 

Marytė Prunskytė-C. 

Mums tai „balta dėmė" mūsų 
istorijoje ir apie tai norime 
žinoti kuo daugiau ir kuo smul
kiau. 

„Dabar keli žodžiai apie mūsų 
ganizavo ir Lietuvių Paštininkų siekius, rašo H. Verikas. At-
sąjunga, kurios pirmąją valdybą gimstant tautai ir atsileidus 
suvažiavimas išrinko: pirmi- replėms, kurios mus iki šiol 
ninku buv. Pašto valdybos refe
rentą Joną Bereišą, buv. Vil
niaus centrinio pašto viršininką 
Justiną Gečiauską, Kauno 
centr. pašto buv. sekretorių 
Juozą Gudaitį, Pašto viršininką 
Antaną Gintnerį ir Pašto valdy
boje dirbusį Jurgį Janušaitį. 

Si Paštininkų sąjungos 
valdyba išleido specialius „pašto 
ženklus" papildomiems mokes
čiams už patarnavimus apmo
kėti. Koordinavo visų stovyklų 
paštų darbą. Iš sutelktų lėšų 
paskyrė literatūros premiją 
rašytojui Mariui Katiliškiui, 
rūpinosi paštininkų šalpa, buvo 
suorganizavusi ir kooperatyvą 
Taupa. 

Sąjunga atsikūrė JAV su 
centru Chicagoje. JAV sąjungos 
veikla ribojosi daugiau teikiant 
pašalpą Vokietijoje likusiems ir 
vargan patekusiems pašti
ninkams. Svarbiausią darbą 
sąjungos valdyba bus atlikusi 
išleisdama Paštininkų atsimi
nimų knygą „Nuo krivūlės iki 
raketos" pavadinimu, kurioje 
labai daug ir labai įdomios ir 
įvarios istorinės medžiagos 
sutelkta, patiems paštininkams 
aprašant savo pergyvenimus, 
paštininkų veiklą Lietuvoje, or
ganizacijas ir daug kitų įdomių 
prisiminimų iš okupacijos laikų. 

Į mano minėtą laišką ir 
aprašytą tik t rumpai paš
tininkų veiklą išeivijoje liepos 
13 d. labai įdomiu, ilgu laišku 
atsiliepė centrinio pašto eks
ploatacijos skyriaus inžinierius 
H. Verikas, kuriam yra pavesta 
paruosti ir suredaguoti Lietuvos 
pašto istoriją. 

Laiške H. Verikas rašo: „La
bai apsidžiaugėme gavę Jūsų 
laišką, kurį skaitėme beveik 
visa centrinio pašto administra
cija. Labai dėkojame Jums už 
gerus linkėjimus ir nuoširdumą 
padėti mums sukurti Lietuvos 
pašto istoriją ir jau už tai, ką 
papasakojote apie paštininkų 
gyvenimą Vakarų Vokietijoje. 

laikė suspaudusios, kai kuriems 
paštininkams kilo mintis pa
rašyti Lietuvos pašto istoriją. 
Iki šiol tokios neturėjome. Tam 
pritarė ir Lietuvos ryšių mi
nistras Vytautas Kuzma. Ir 
tada visų žvilgsnis nukrypo į 
mane. Mat daugelis žinojo, kad 
jau ne vieną dešimtmetį renku 
po kruopelytę medžiagą apie 
Lietuvos paštą, jo žmones, svar
biausius įvykius, kultūrinį ir 
socialinį gyvenimą. Sutikau tą 
darbą padaryti, tačiau su kiek
viena diena ima vis didesnė 
baimė — niekada nerašiau tokio 
stambaus darbo... O ir toje mūsų 
pašto istorijoje tiek daug, taip 
vadinamų „baltų dėmių"... 
Viena iš jų — paštininkų veikla 
Vakarų Vokietijoje, apie kurią 
jūs jau šiek tiek papasakojote, 
kita — mūsų skausmas — Sibi
ras... ir t.t.". 

H. Verikas su dideliu rūpesčiu 
ir didele viltimi imasi šio labai 
svarbaus darbo, Pašto istorijos 
rašymo. Laiške sumini ir kitas 
problemas, kurių sprendime 
galėtume ir mes išeivijoje 
gyveną paštininkai daug padėti. 
Buv. Pašto viršininkas Stepo
nas Karvelis, gyvenąs Indiano
je, taip pat jau užmezgė ryšius 
su H. Veriku ir oro paštu 
pasiuntėjam dvi „Nuo krivūlės 
iki raketos" paštininkų atsimi
nimų knygas. Sąjungos vardu 
per vieną svečią iš Lietuvos taip 
pat buvo pasiųsta tos knygos 
pora egzempliorių. 

Kaip matome, ne tik mes 
išeivijoje rašome istorijas bei at
siminimus, bet ir Lietuvoje 
stengiamasi surinkti dokumen
tinę medžiagą, išliekančią is
torijai. Prie jų priklauso ir Lie
tuvos pašto istorija. Mielam 
bendros profesijos bičiuliui H. 
Verikui linkiu sėkmės darbe ir 
kiek bus įmanoma pažadu savo 
talką ir paramą. Drauge neabe
joju, kad prie šių pastangų jung
sis ir kiti išeivijoje gyveną buvę 
Lietuvos paštininkai. 

\ 
A.tA. 

dail. VIKTORUI PETRAVIČIUI 
mirus, jo dukrai IZIDAI, sūnui LINUI ir jų šeimoms 
giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi. 

Milda Panarienė, 
sūnūs: Arvydas ir Raimundas 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — fcOO v. vakaro. 

Vitos laido* i* WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WUlow Springs, IL. 80480. 

Tel: (312) 839-2511 

Kaip balzamas sopuli kūno marina 
Ir ugnį gesina ir gydo žaizdas, 
Taip alpstančia širdį malda atgaivina, 
Ir gydo žaizdas paslapčiausias visas. 
Bet tas josios galią tesupras, 
/Cas kruviną širdį marina. 

Maironis 

P A D Ė K A 
A.tA. 

EDIS SABAS 
Mūsų mylimas Sūnus, Brolis ir Vaikaitis mirė 1989 m. 

rugpjūčio 21 d. ir palaidotas iš Švč M. Marijos Gimimo 
bažnyčios rugpjūčio 26 d. Lietuvių tautinėse kapinėse, 
Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems 
pamaldose ir palydėjusiems a.a. EDI į amžino poilsio vietą. 

Dėkojame už šv. Mišių aukas, gėles, užuojautas žodžiu ir 
spauda ar laiškais. Ačiū už aukas lietuvių organizacijoms. 
Dalis aukų bus nuvežta ir paaukota bažnyčioms Lietuvoje. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Jonui Kuzinskui ir 
kun. Vitui Mikolaičiui už maldas koplyčioje, gedulingas šv. 
Mišias, pamokslą, palydėjimą į amžiną poilsį ir apeigas 
kapinėse. 

Dėkojame operos solistei Danai Stankaitytei už jautrų gie
dojimą ir Kaziui Skaisgiriui už palydą vargonais šv. Mišių 
metu. 

Dėkojame karsto nešėjams: mieliems Vyteniui ir Audriui 
Kirvelaičiams. Rimui Padvoiskiui, Audriui Plienui. Dariui 
Polikaičiui. Pauliui Majauskui, Arūnui Buntinui ir Dariui 
Pavilioniui. 

Ypatinga padėka skautams akademikams už budėjimą ir 
atsisveikinimą prie karsto. 

Ačiū žurn. Antanui Juodvalkiui už šiltą aprašymą „Drau 
ge". 

Nuoširdžiai dėkojame Marąuette laidotuvių direktoriams 
D. Petkui ir L. Gasiūnui už rūpestingą patarnavimą. 

0 Tau. mylimas Edi, ne sudiev, bet iki pasimatymo. 
Liūdinti šeima 

Mūsų mielai 

A.tA. 
ALDONAI TAMOŠIŪNIENEI 

iškeliavus j Amžinojo Poilsio vieta, mūsų nuoširdžiau
sia užuojauta dukroms VIDAI ir ALDONAI su 
šeimomis ir kitiems giminėms. 

Viktoras ir Apolonija Vitkuvienė-
Lesniauskai 

A.tA. 
dail. VIKTORUI PETRAVIČIUI 

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojauta reiškiame jo 
dukrai IZIDAI von BRAUN, žentui LEOPOLDUI, 
sūnui LINUI, marčiai NORMAI ir jų šeimoms. 

Ramunė ir Vincas Lukai 
Danguolė ir Pijus Bielskai 
Roma ir Gediminas Bielskai 

A.tA. 
dail. VIKTORUI PETRAVIČIUI 

mirus, jo dukrai IZIDAI, sūnui LINUI su šeimomis, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Union Pier Lietuvių draugija 

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

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 
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A.tA. 
MARIJONAS DAMBRAUSKAS 

Gyveno Prescott, AZ. 
Mirė 1989 m. rugsėjo 13 d., sulaukęs 77 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Tytuvėnuose. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marie-Luise, dukros 

Dalia ir Angelika, sūnūs Rimas ir Antanas; anūkės Kristina 
ir Genovaitė; brolis Bronius Australijoje; pusbroliai Stasys ir 
Mečys Labanauskai Chicagoje; taip pat mirusių brolių ir 
sesers šeimos. 

Laidotuvės įvyks rugsėjo 16 d. Velionis bus palaidotas 
Prescott, Arizona kapinėse. 

Nuliūdę žmona, va ika i ir giminės. 

Brangiam Tėvui, Uošviui ir Seneli 

dail. 
A.tA. 

ai 

VIKTORUI PETRAVIČIUI 

mirus, dukrai IZIDAI ir žentui LEOPOLDUI von 
BRAUN, 
LISANAI, 
užuojautą 

sesėms ke rnav ie t ėms 
sūnui LINUI su šeima 

ir kar tu liūdime. 

„Kernavės' 

LARANAI ir 
reiškiame gilią 

' skaučių tuntas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 Sou th Hermi tage Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Te le fonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 W e s t 71 St. , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 50 th Av., C icero 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h Stree t - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sallv Donald M., J r . 

PAT 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

1424 S o 
, \ K \ . \ r . i . \ ( 

PIRKKTORIAI 

. 50 Ave . . C i c e r o I l l inois 
Hl< ACO.IK BEI PRIEMIESČIUOSE 

Te l . 652-5245 



DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 16 d. x P i r m a s Chicagos Lietu
vių J a u n i m o sąjungos susirin
kimas bus spalio 1 d., sekmadie
nį, 11:30 vai. ryto LB patalpose 
virš Seklyčios. Bus rodomas vi
deo iš ABC programos apie Lie-

vak. Motinos pirmiausiai renka- tuvą. Visas Chicagos ir apy-
si bažnyčioje įvesdinimui naujų linkių lietuvių jaunimas kvie-
narių. Paskui susirinkimas mo- čiamas dalyvauti. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų 
klubo susirinkimas bus pirma
dienį, rugsėjo 18 d., 7:30 vai. 

x Jubiliejinį minėjimą su 
menine p r o g r a m a rengia 
„Draugo" renginių komitetas, 
vadovaujamas Marijos Reinie
nės, Martiniąue salėje rugsėjo 
24 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. 
Meninę programą atliks Vil
niaus operos teatro solistas 
Jonas Jocys, Chicagos operos so
listas Algirdas Brazis ir muz. 
Alvydas Vasaitis. Pavienių 
bilietų dar galima gauti pas 
rengimo komiteto narius ir 
„Draugo" administracijoje. 

x J a n e Burgio, New Jersey 
valstijos sekretorė, praneša, kad 
etninis festivalis bus šiemet 
rugsėjo 23 d. Liberty State Park. 
Šiemet daugiausiai programoje 
dalyvaus ukrainiečiai. Komite
te yra ir lietuvių. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas bus pirmadie
nį, rugsėjo.,18 d., 7:30 vai. vak. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, Brighton Par
ke. Visi nariai kviečiami daly
vauti. 

x Veronika Mačiulytė-Sta-
kėnienė, įamžindama savo tėvų 
ir brolių atminimą, įteikė Tau
tos fondui okupuotos Lietuvos 
laisvinimo reikalams 700 dol. 
auką ir tuo savo įnašą šiais 
metais padidino iki 1000 dol. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė tik
rina nemokamai kraujo spaudi
mą nuo pirmadienio iki penkta
dienio 1-3 vai. po pietų ateinan
čių pacientų skyriuje ligoninės 
pietiniame pastate, einant iš 68 
gatvės. Priedinis patikrinimas 
gali būti nuo pirmadienio iki 
penktadienio betarpiškam prie
žiūros centre 5334 W. 65 St. nuo 
2 iki 4 vai. p.p. 

x P a r d u o d a m a s GINTA
RO klubas , 2548 W. 69 St., 
Chicago, lietuviams! Pasiūly
mas t ik 3 mėnesiams. Galima 
derėtis dėl biznio ir pastato 
kainos/sąlygų. Skambinti: Con-
tract Services, tel. 890-0333. 
Svetimtaučiams „Gintaro" klu
bas bus pasiūlytas š.m. lapkričio 
l d . 

(sk) 

x Kelionę laivu š.m. gruo
džio 4 d. (vienai savaitei) rengia 
„Laiškai Lietuviams". Įdomus 
maršrutas: San Juan, St. Tho-
mas, Martiniąue, Grenada, Isla 
de Margarita, Caracas (Vene-
zuela). Informacijai kreiptis: 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western Ave., 
Ch icago , IL 60643, tel. 
312-238-9787. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau praneša, kad dabar 
galima nupirkti automobilį gi
minėms Lietuvoje. Kaina: „La-
da" nuo 5,245 dol., o „Samara" 
nuo 6,245 dol. Automobiliai pri
statomi per 30-60 dienų iš 
Suomijos. Taip pat galima 
užsakyti „Volga" ir „Žigulius" 
bei kitas prekes tiesiai per ' 
dolerinę parduotuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. Western Ave., Chica
go, IL 60643, tel. 312-238-9787. 

(sk). 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk) 

kyklos salėje, kur bus aptaria
mi ateities darbų planai. 

x Arvydas Juozait is , Persi
tvarkymo sąjūdžio narys, iš 
Vilniaus atskrido į Ameriką ir 
duos pranešimus įvairiose vie
tose lietuviams ir amerikie
čiams, daugiausiai politikams. 
Rugsėjo 14-16 bus Detroite, rug
sėjo 16-18 dienomis Bostone ir 
rugsėjo 18-20 d. Seattle, Wash. 
ir rugsėjo 18-20 d. Seattle, 
Wash. 

x Bern. Brazdžionis spalio 
28 d., tradiciniame „Ateities" 
žurnalo vakare skaitys savo 
kūrybą Jaunimo centre, Chica
goje. Jis ne tik skaitys, bet 
įjungs savo klausytojus į savo 
jautrios kelionės momentus Lie
tuvoje, vaizdajuostės pagalba. 
Jo iškilmingas su t ik imas 
Lietuvos miestuose ir savame 
gimtajame kaime įamžintas 
kartu su puikiausiais Lietuvos 
aktoriais — deklamatoriais, 
deklamavusiais jam jo kūrybą. 
Tai matysime ir girdėsime 
spalio 28 d. Chicagoje. 

x Madų paroda, rengiama 
Putnamo seselių rėmėjų spalio 
15 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Pakvietimus galima įsigyti 
Gifts International parduo
tuvėje, 2501 W. 71st. St., tel . 
471-1424, arba pas platintojas. 

(sk) 

x Jeigu jūsų giminės Lie
tuvoje negali gauti bilietų, 
galite užmokėti per mūsų 
įstaigą. Kaina į abi puses 
(Maskva - Čikaga — Maskva) 
iki spalio 30 d. $1,226.00, o nuo 
lapkričio 1 d. $1,176.00. 
Informacija ir rezervacijos pas 
Birutę Zalatorienę, Travel 
Advisers Inc^ 1515 N. Harlem 
#110, Oak Park, IL 60302, teL: 
312-524-2244. 

(sk) 
Moterų rekolekcijos įvyks 

spalio mėn. 6, 7, 8 d. Cenacle 
vienuolyne. Rekolekcijas praves 
iš Lietuvos atvykęs kun. K. 
Ramanauskas. Registracijos 
klausimais skambinti: J . J ano
nienei , 985-9217 arba S. 
Kunstmanienei 219-322-4062. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis: į Aldoną Kamins
kienę. Optical studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku 

šiems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patj patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tem Ave., Chicago, m . 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Išnuomojamas bu ta s vie
nam asmeniui arti bažnyčios. 
Vonia ir dušas. Kreiptis: tel. 
925-9571. 

(sk) 

x Balfo įs ta iga pas iun tė 
d a u g vais tų ir aukų Lietuvos 
tremtiniams, grįžusiems iš Si
biro ir susirinkusiems į „Trem
tinio" klubą, kuris rūpinasi 
tremtinių reikalais ir gyveni
mu. 

x Lidia Bardauskienė , jos 
brolio a.a. Eugenijaus Lirgame-
rio draugų, jo atminimui sudė
tus 125 dol. įteikė Pedagogi
niam Lituanistikos institutui. 
Auka bus panaudota pažangių-

- jų mokinių premijoms. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
ras išsiuntinėjo laimėjimų kny
geles, norėdamas sutelkti lėšų 
Socialinių reikalų tarybos vy
resniųjų lietuvių pagalbai. Lie
tuvių Bendruomenės vardu pa
sirašo pirmininkas Linas Noru
sis ir vicepirmininkas finansų 
reikalams Antanas G. Razma, 
M.D. 

x An t ro kaimo pirmosios 
gastrolėms Lietuvoje skirtos 
p rogramos premjera ir 
vieninelis pastatymas Čikagoje 
įvyks šeštad., rugsėjo 30 d. 8 v. v. 
Jaunimo centre, su kokteiliais 
6 v.v. ir vakariene 7 v.v. Bilie
t a i Gifts In ternat ional , 2501 
W. 71 St., 471-1424. 

(sk) 

x Išnuomojamas 2-jų mie
gamųjų bu tas antrame aukšte, 
Marąuet te Parko apyl. Su 
šiluma. Skambint i 434-2655. 

(sk) 
x Akademinio Skautų Są

jūdžio 65 metų sukakties šven
tė įvyks rūgs. 15-17 dienomis. 
Numatyta dienotvarkė: penkt., 
rūgs. 15 d. 8:00 v.v. A.S.S. 
iškilminga sueiga ir pakėlimai 
Pasaulio Lietuvių centre, 511 E. 
127th, Lemont, IL. Prašome dė
vėti stovyklinę uniformą; šešt., 
rūgs. 16 d. iškilminga vakarienė 
6:30 v.v. Balzeko muziejuje, 
6500 S. Pulaski. Šv. Mišios yra 
nukeliamos į spalio 15 d. Re
zervuoti pas fil. Aldoną Rau
ckienę 312-598-7438. Baigiame 
išparduoti vakarienės bilietus! 

(sk) 

x Įamžinki te s a v o gyve
n imo prasmingas akimirkas! 
Felicija Banytė prityrusi foto
grafė, profesionalė. Vestuvinės 
fotografijos, portretai ir kt. Tel. 
312-325-0408. 

(sk) 
x D a r o m e n u o t r a u k a s pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

Lietuvos Vyčių seimo leidinio ir skelbimų komitetas. Iš kairės: Estelle Rogers, Robert Martin, 
Dutchie Yuknis, Gerry Mack ir Ellie Kasputis. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x P A T R I A p a r d u o t u v ė s 
pastato priekis buvo sugriautas 
automobilio nelaimėje, tačiau 
prekyba vyksta kasdieną. Čia 
r a s i t e didelį pas i r inkimą 
dovaninių prekių ir įvairių Lie
tuvoje var to t i t inkančių 
elektroninių ir kt. aparatų. 
Siunčiame prekes kargo į Lietu
vą taip pat ir į ki tus Amerikos 
miestus. PATRIA, 2638 W. 71 
St . , C h i c a g o , IL, te l . 
312-778-2100. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
j imas — veltui. Skambinti 
Bell Bace RE, tel . 778-2233. 

(sk) 

x Valentinas Masalskis, žy
mus Kauno dramos teatro akto
rius, vaidins N. Gogolio „Pami
šėlio užrašuose". Spektaklis 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 16, 7 
v.v. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Rengia Santara-Šviesa. 

(sk) 

NAUJA SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBA 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma pakvietė 
Socialinių reikalų tarybą į spe
cialų posėdį, kur buvo disku-

x B. Mickus, Michigan City, 
Ind., Ona Strimaitis, Putnam, 
Conn., Adomas Dauchanskas, 
Chicago, 111., Jurgis ir Regina 
Mikailai, Seminole, Fla., Joseph 
Kučinskas, Dowagiac, Mich., C. 
Ramanauskas, Chicago, 111., Alf. 
Pivorūnas, Port Colborneant, 
Kanada, S. Vitkus, Union Pier, 
Mich., mūsų garbės prenumera
tor ia i , dienraščio dosnūs 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Nuo ta ik inga ir p i r m a 
tokia Derliaus šventė jau čia 
pat — kitą šeštadienį, rugsėjo 23 
d. Kvieskit svečius, balnokit 
žirgus ir traukit į Lementą! Pra
džia 5 v.v. Visi laukiami! 

(sk) 

x Ieškomi Juozas i r Stasė 
A d o m a i t i s , Josephinos ir 
Kazimiero vaikai. Pranešti: 
Lithuania, Kaunas, Aušros 
gatvė Nr. 40-22, Pocevičiui 
Juozui . 

(sk) 

x Lietuvių Moterų Klubų 
FedL Chicagos skyr iaus pir
mas šio sezono susirinkimas 
įvyks š.m. rugsėjo 24 d. 12 vai. 
Jaunimo centre, posėdžių kam
baryje. Visos narės kviečiamos 
gausiai dalyvauti. (sk) 

x Dalios Kolbaitės dailės 
d a r b ų p a r o d a vyks š.m. 
rugsėjo 22 iki spalio 8 d. Čiur
lionio galerijoje penktadieniais: 
6:30 v.v. — 9:30 v.v., šešta
dieniais ir sekmadieniais 9:30 
v.r. - 9:30 v.v. 

(sk) 

tuojami Vyresniųjų lietuvių 
centro ateities darbo planai. 
Kadangi centro veikla kasmet 
didėja, todėl ir vykdomosios 
direktorės darbų našta didėja. 

Naujai patvirtinti Socialinių 
reikalų tarybos direktoriai pasi
skirstė pareigomis: direktorių 
tarybos pirmininkas Linas 
Norusis, finansų vicepre
zidentas Antanas G. Razma, 
MD, administracinis sekreto
rius Vytautas Jasinevičius, 
socialinės programos Julija 
Šaulienė. 

Susipažinus arčiau su Vyres
niųjų lietuvių centro veikla, 
Socialinės reikalų tarybos 
direktoriai nutarė palengvinti 
vykdomosios direktorės ne
šamas pareigas, perimant kai 
kurių sričių atsakomybę ant 
savo pečių ir pasiskirstė į spe
cializuotas sritis: dr. Antanas G. 
Razma — finansų kontrolę, Vy
tautas Jasinevičius — „Sekly
čios" restorano kontrolę, Julija 
Šaulienė — Socialinių programų 
kontrolę. Socialinių reikalų 
taryba tikisi, kad toks darbo pa
reigų pasiskirstymas sumažins 

x Dėmesio video apa ra tų 
savininkai! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „iš
versti" — pritaikyti. Už labai 
prieinamą kainą IHF Produc-
tions pritaikys jūsų vaizdajuos
čių kasetes greit ir tiksliai, 
naudodami ,,state-of-the-art 
digital" aparatus. Kainoraštį 
galite gauti atsilankydami arba 
parašydami žemiau nurodytu 
adresu, arba skambindami 
312-929-9091. Taip pat čia 
galima pirkti arba išnuomoti 
lietuviškų dokumentinių filmų. 
IHF Productions patenkins 
visus jūsų video pareika
lavimus. Sav. Petras Bernotas. 
IHF PRODUCTIONS, 3533 S. 
Archer Ave., Chicago, IL 

(sk) 

x Į „Aušros Vartų" tunto 
40 m. ve ik los s u k a k t i e s 
pokylį stalus rezervuoti galima 
pas sesę Dalią Januškienę, tel. 
257-5078. 

(sk) 

x Lietuva Parcel Service 
praneša, kad dirbame naujoje 
vietoje. Darbo vai.: pirmad.-
antrad. 11 v. r. - 5 v. p.p., trečd. 
1 v. p.p. - 6 v.v., ketvirtd.-
penktd. 10 v.r. - 5 v. p.p., šeštd. 
10 v.r. - 3 v. p.p. Pagal susi
tarimą. Taip pat prekiaujame 
elektronikos dalykais tinka
mais Lietuvoje. Siunčiame 
kargo grįžtantiems į Lietuvą. 
Nuo rugsėjo 10 d. vėl sumažėjo 
muitas elektronikos dalykams 
daugiau, negu per pusę; taip pat 
avalynei, medžiagoms, paltams, 
kosmetikai. Kreiptis: J an ina 
Juodvalkienė, 4108 S. Archer 
Ave., Chicago, IL. 60632, tel. 
254-2817, namų 847-2614. 

(sk) 

įtampą vykdomosios direktorės 
darbui. 

Buvo smulkiai išdiskutuotos 
problemos susijusios su Vyres
niųjų lietuvių centro veikla. Po 
keletos darbingų posėdžių tarp 
tarybos direktorių ir Danguolės 
Valentinaitės buvo prieita prie 
susitarimo. Danguolė Valenti-
naitė sutiko ir toliau eiti savo 
pareigas, kaip vykdomoji direk
torė Vyresniųjų lietuvių centre. 
J i bus tiesiogiai atsakinga 
Socialinių reikalų tarybai. 
Socialinių reikalų taryba 
įvertina Danguolės Valen
tinaitės įnašą ir pasiaukojimą 
Vyresniųjų lietuvių sociali
niams darbams. Tą galima pa
stebėti atsilankius į Vyresniųjų 
lietuvių centrą, kur veikia 
puikus restoranas ir vyksta 
įvairūs kultūriniai bei pramo
giniai renginiai. Nuopelnas 
priklauso Danguolei Valenti-
naitei. 

Socialinių reikalų taryba linki 
Danguolei Valentinaitei sėkmės 
ir sveikatos toliau administ
ruojant Vyresniųjų lietuvių 
centrą. 

S. R. T. 

DR. JONO ADOMAVIČIAUS 
PAGERBIMAS 

Rugsėjo 2 d. Chicagos viešbu
tyje Hyatt Oak Brook buvo 
Pasaulio ir Amerikos lietuvių 
gydytojų sąjungos suvažia
vimas. Ten vienbalsiai nutarė 
vieną iš svo narių — dr. Joną 
Adomavičių apdovanoti pager
bimo lentele už medicinos darbą 
lietuvių tarpe. Kadangi dr. J. 
Adomavičius neturėjo galimy
bės nuvykti pasiimti apdovano
jimo, tai atlikti jis įgaliojo dr. 
Algirdą Statkevičių. 

Rugsėjo 3 d. Liet. sodyboje 
buvo pagerbimas Alvudo kūrėjo 
ir ilgamečio pirmininko dr. J. 
Adomavičiaus, kuriame dr. 
Statkevičius perdavė atvežtąjį 
apdovanojimą. Dr. A. Statkevi
čius visiems susirinkusiems pa
reiškė, kad dr. J. Adomavičius 

savo plačiomis medicinos ir 
higienos žiniomis konkrečiai iš
vystė medicinos pagalbos 

teikimą. Pažymėjo jo plačią 
materialinę paramą visiems 
tiems, kuriems ji būtinai rei
kalinga. Šio Pasaulio Lietuvių 
gydytojų sąjungos apdovanojimo 
jis nusipelnė daugiau, negu bet 
kuris kitas medicinos daktaras. 

Visų susirinkusiųjų vardu 
prabilo Alvudo valdybos sekre
torius Antanas Kevėža, dėko
damas Pasaulio ir Amerikos 
lietuvių gydytojų sąjungai už 
tokį gražų dr. Adomavičiaus 
taurių darbų įvertinimą ir apdo
vanojimą ir taip pat padėkojo Si
biro kankiniui dr. Algirdui Stat-
kevičiui. „Laimės didžiadva-
siui" -r paskaitė savosios poezi
jos apdovanotojo dr. J. Adoma
vičiaus garbei. 

Tuoj pat nuskambėjo — nuai
dėjo, griausmingas Ilgiausių 
metų, vadovaujant A. Kirvai-
tytei ir A. Šidagiui. 

Kaip visuomet, šią programą 
pradėjome kun. Juozo Juozevi-
čiaus vestomis maldomis, pa
mokslu ir suteiktuoju 
palaiminimu. 

Gail. sesuo dietininkė Elena 
Peržinskienė skaitė sveikatinę 
paskaitą. Dr. J. Adomavičius 
aiškino ir atsakinėjo visais me
diciniškais klausimais. Kraujo 
spaudimą nemokamai tikrino 
dr. J. Adomavičius ir Anelė Kir-
vaitytė. 

Alvudo gėrybėmis nemo
kamai buvo pavaišinti visi atvy
kusieji. Gamino gėrybes Anelė 
Kirvaitytė. 

Virtuvėje ir salėje dirbo Anelė 
Kirvaitytė, E. Peržinskienė, 
Jadvyga Ramanauskienė ir 
Janina Bartkienė. 

Visai suprantama, kodėl 
džiaugėsi visi dr. Jono Adoma
vičiaus apdovanojimu ir pager
bimu. 

Visa darnioji mūsų šeima 
supintomis rankomis sveiki
name mūsų „Draugą" švenčian
tį 80 m. jubiliejų, linkėdami 
ilgiausių metų būti kelrodžiu 
pasaulio lietuviams. Dr. J. 
Adomavičius per jo puslapius 
gali duoti sveikatos patarimus 
™*™*- Koresp. 

4MutiS9 BE -.- : - • ! 

I I Į • ., %m 

įįrl 

Mv **---< > 4 | 

^S Wy ^ l v ! d M 

CHICAGOS OPERA 

Jau rugsėjo mėnesį prasideda 
Lyric operos sezonas. Tęsis iki 
vasario mėnesio. Bus 65 pasta
tymai. Jau išparduota beveik 
99% bilietų už 10 mil. dolerių. 
Operos sezonas pradedamas su 
Puccini „Tosca", italų kalba su 
prožektorių perteikiamu 
anglišku vertimu. Rugsėjo 
mėnesį „Tosca" eina 22, 25,28 
dienomis. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-870X1 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2901 W. 69th Street 
Chicago, IL 60829 

TeL 7784600 
Kasdien 9—45 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 80521 

TeL 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 
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LST Korp! Neo-Lithuania darbo prezidiumas ir paskaitininke Ii kaires: .Jo 
na* Grigaitis. -Jonas -Jurkūnas. Vitas Plmplys ir Dana Mikuzionė 

Nuotr. V. A. RafkauRko 

Advokatas 
JONAS NAKAS 

505 Pleaaant St., Ste. 202-C 
St. Joaeph, MI 49085 

Tel. 616-983-4130 
Aptarnauja Union Pier, New Buffalo ir 
kt. pietvakarių Michigano lietuvius 




