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„Neturime teisės nurašyti 
nė vieno žmogaus" 

„Atgimimas eina per inteligentiją" 

Vilnius. — Pavergtoje Lietu
voje rugsėjo 16 dieną pasirodė 
naujas Lietuvos Sąjūdžio laik
raštis „Respublika". Pirmajame 
numeryje yra pasisakymai bei 
linkėjimai trijų vyrų — Lietuvos 
kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus, Lietuvos Komunistų par
tijos vado Algirdo Brazausko ir 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio pirmininko Vytauto Lands
bergio. 

„Respublikos" redakcija rašo: 
„Lietuvai reikia laikraščio, 
kuris būtų švaresnis ir doresnis 
už ligšiolinę spaudą — ištikimą 
valdančiųjų tarnaite. „Respub
lika" kreipiasi į visus Lietuvos 
žmones, nežiūrėdama jų parti
nio nusiteikimo, skirtingo 
socialinio statuso ar religinių 
įsitikinimų. Telkimės visi po 
viena — Respublikos nepriklau
somybės — vėliava". 

Spauda — tautos atspindys 
Šia proga kard. Sladkevičius 

naujajam laikraščiui tarp kitko 
pareiškia: „Spauda yra tautos 
atspindys — kokia tauta, tokia 
ir jos spauda... Džiugina bendro
ji spaudos tendencija —- atsigręž
ti veidu į savo tautą, siekti 
gėrio, atsižadėti to, kas mūsų 
tautos gyvenime praeity buvo 
neigiama (tam blogiui įvardyti 
galima rasti daug vardų, bet po 
visais jais slepiasi tas pats noras 
užgniaužti asmens sąžinės 

Popiežiaus raginimas 
sovietams 

Vatikano miestas. — AP 
žinių agentūra pranešė, jog 
popiežius Jonas Paulius II tre
čiadienį paragino Sovietų vy
riausybę tuoj pat suteikti legalų 
statusą ilgai persekiojamai 
Ukrainos Katalikų Bažnyčiai. 
Tai padaryta, kai iki prez. M. 
Gorbačiovo susitikimo su 
popiežiumi beliko tik pora 
mėnesių. Popiežius sako, kad 
ten Bažnyčia buvo „priversta 
slėptis katakombose" daugiau 
negu 40 metų ir reikia, kad 
dabar būtų pripažintos 
pagrindinės teisės katalikams 
melstis viešai. Reikia, kad 
Sovietų vyriausybė parodytų 
gerą valią, kurios nebuvo 
dešimtmečiais. Popiežius sako, 
jog neleidimas veikti Bažnyčiai 
priešinasi visai persitvarkymo 
politinei ir ekonominei progra
mai Sovietų Sąjungoje. 

laisvę). Džiugina tautos noras 
neigiamų dalykų nusikratymą 
išreikšti spausdintu žodžiu. 
Džiugina ir Jūsų troškimas ar 
noras, kad laimintume Jūsų 
veiklą. Ir laiminame, ir 
džiaugiamės visu tuo, kas mūsų 
spaudoje tarnaus tautos dva
siniam atgimimui. Bet tame lai
minime įžvelkit ir perspėjimą — 
į spaudą neįsileiskit nejučia vėl 
sugrįžtančios neigiamos praei
ties. Neįsileiskime blogio, bi
jokime jo, nepataikaukime 
jam". 

Abejingumas provincijose 
Žurnalistė Aldona Žemaitytė, 

kuri su kardinolu kalbėjosi, 
sakė, kad žmonėse yra daug 
abejingumo, ypač provincijoje. Į 
tai kardinolas atsakė, kad „atgi
mimas eina per inteligentiją"'. 
Jis sako. kad toks pats reiškinys 
buvo ir Prancūzijoje po jos 
revoliucijos. „Iš žmonių buvo 
atimtos turėtos vertybės, o 
naujų neduota. Tauta, o tiks
liau liaudis, ten pasidarė irgi 
tokia pat abejinga, kaip dabar 
yra mūsiškė. Prancūzijoje ir 
religinis, ir tautinis atgimimas 
prasidėjo nuo inteligentijos: 
iškilo asmenybės, garsūs 
rašytojai ir vėl viską atgaivino... 
Taip ir pas n»us uaug laiku 
praeis ir daug inteligentijai 
dirbti reikės, kad atgaivintų 
visą tautą". 

Siūlo panaikinti 
specialų aktą 

Sidnėjus. Australijos sena
torius David Hamer pranešė, 
kad siūlo atšaukti Parlamentui 
Karo nusikaltimų papildymo 
aktą, pagal kurį galima apkal
t int i žmones, gyvenančius 
Australijoje, kurie yra atlikę 
nusikaltimus tarp 1939 ir 1945 
metų. Tam esąs palankus ir 
Australijos generalinis pro
kuroras. Debatų metu buvo 
pasakyta, jog Australijoje 
gyvena šimtai karo nusikal
tėlių, tačiau dviejų metų in-
vestigacija nedavė patenki
namų rezultatų, kad juos būtų 
galima apkaltinti. Vyriausybės 
Speciali Investigacijos įstaiga 
nesugebėjo per tą laiką paruošti 
nė vienos bylos. Situacija yra 
tikras farsas ir visuomenės 
pinigų išmetimas į vandenį, 
pasakė sen. Hamer. 

Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius 

„Ir vertinu, ir laiminu" 
Ne visa inteligentija yra viską 

praradusi. „Kaip ir apskritai 
žmoguje, net pačiame nelaimin-
giausiame, dar likęs gėrio spin
dulėlis. Neturime teisės nurašy
ti nė vieno žmogaus. Požiūris, 
kad žmogus yra tiek 
nužmogintas, jog žmogiškumo 
jame nebeliko, yra neteisingas. 
Svarbu mums tą gėrio 
kibirkštėlę jame pažadinti ... 
Spauda yra viena iš priemonių 
dalytis su kitais gėriu. Už tai ją 
ir vertinu, ir laiminu, ir džiau
giuosi ja tiek, kiek ji dalijasi 
gėriu. Tada ji neša palaimą 
daugeliui". 

Parlamentarinis kelias 
Baltijos kelias 

J5 Mes dedame duoną ant rusų stalo" 

— Kongreso Jungt inio 
sveikatos komiteto pirm. James 
Scheuer pasakė Atstovų 
rūmuose, jog reikia pagrindinai 
peržiūrėti visą sveikatos sis
temą ir ją pagerinti. Šiuo metu 
yra 37 mil. žmonių, kurie neturi 
apdraudos, 70 mil. gyventojų 
nepakankamai apsidraudė ir 23 
milijonai žmonių turi tik Medi-
caid draudimą. 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pradininkas ir sekretorius Arvydas Juozaitis pirmą kartą 
būdamas Amerikoje, vizitavo ir „Draugo" redakciją. Jis yra filosofas ir dirba Lietuvos Mokslų 
akademijoje. Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Jo vizito proga padaryta ši nuotrauka su 
redaktoriais prie palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paveikslo, kurio matome tik dalj. 
Iš kairės matyti Vytau' as Radžius, Aušrelė Liulevičiene, svečias Arvydas Juozaitis, Irena Regienė 
ir vyriausias „Draugo" redaktorius kun. Pranas Garšva, MIC. Nuotraukoje nėra red. Aldonos 
Zailskaitės. Nuotrauka Jono Kuprio 

Estija suspendavo rinkimų 
įstatymą 

Talinas. — Pavergtos Estijos 
Aukščiausioji taryba, kaip pra
neša „VVashington Post", nusi
leido ketvirtadienį Kremliaus 
politiniam spaudimui, sulai
kydama naują įstatymą rinki
mu klausimu kad tas parag
rafas, kuris reikalauja, jog 
balsuotojai ir kandidatai turi 
būti išgyvenę Estijoje tame 
distrikte 2 metus arba 5 m. iš 
viso Estijoje, kad galėtų balsuoti 
vietiniuose rinkimuose, būtų 
suspenduotas. Už tai balsavo 
170 tarybos narių prieš 63. Tuo 
įstatymu buvo norėta suvaržyti 
rusų imigrantų veržimąsi į 
Estiją. 

Bet Estijos taryba paliko kan
didatams rezidencijos įstatymą, 
kad norįs kandidatuoti į val
džios vietą turi būti išgyvenęs 
tame rajone bent 5 metus arba 
10 metų Estijoje. Estijoje vie
tiniai rinkimai įvyks gruodžio 
10 d. Savo nutarime Estijos 

taryba pareiškia, kad geriau 
pirma priimti Estijos pilietybės 
įstatymą ir tada peržiūrėti ir 
pagal tai pritaikinti įstatymus. 

Rusai p r {testuoja 
Kai tik šis nutarimas buvo 

paskelbtas, tai Estijoje streikų 
komitetas, kuris sudarytas iš ne 
estų, bet daugiausia rusų tauty
bės asmenų, pasakė, jog to neuž
tenka, kad tas įstatymas būtų 
tik laikinai suspenduotas, rei
kia, kad jis būtų visai panai
kintas. „Kandidatai vistiek tu
ri išpildyti šovinistinį reziden
cijos reikalavimą ir mes kate
goriškai prieš tai protestuo
jame", pasakė Juri Rudiak, 
minėto komiteto pirmininkas. 

Taip pat šia proga spauda 
primena, kad patys estai savo 
tėvynėje sudaro 60% gyventojų 
iš pusantro milijono gyventojų 
visoje respublikoje. 

P.E.N. Kongresas už Baltijos kovą 
Montrealis. — Rugsėjo 29 d. 

Montrealyje, Kanadoje, baigėsi 
54-sis Tarptautinio P.E.N. klu
bo kongresas, kuriame dalyvavo 
ir keliolika lietuvių rašytojų. Šį 
pavasarį patvirtintą nepriklau
somą lietuvių P.E.N. centrą 
atstovavo iš Lietuvos atvykę 
prozininkai R. Lankauskas (pir
mininkas), R. Gavelis, R. Ka-
šauskas, poetas K. Platelis, 
kritikas ir „Vagos" leidyklos 
vyr. redaktorius A. Krasnovas, 
vertėjos ir literatūrologės G. 
Baužytė-Čepinskienė ir R. 
Rudaitytė-Lenkauskienė, bei 
išeiviai K. Almenas, H. Nagys, 
A. Staknienė, I. Gražytė-Mazi-
liauskienė, V.A. Jonynas. 

Kongreso metu buvo vienbal
siai priimta suomių P.E.N. cen
tro pasiūlyta rezoliucija, re
mianti estų, latvių ir lietuvių 
rašytojus .jų kovoje už laisvą ir 
demokratinę visuomenę". Rezo
liucijoje sakoma, kad pasauline 
rašytojų organizacija yra paten
kinta demokratine raida Balti
jos šalyse, bet peiškia susi
rūpinimą pastaruoju metu 
„įvairių sovietinių organizacijų 
grupių ir individų" paskelbto
mis deklaracijomis prieš žodžio 
laisvę. 

Pabaltijo atstovai veiksmin
gai gynė savo tautų reikalus. 
Pavyzdžiui, Rytų Vokietijos ra
šytojai prasitarus apie Baltijos 
šalyse dabar „siaučiantį šovi
nizmą", ji bematant susilaukė 
atkirčio iš K. Almeno, R. 
Lankausko ir esto Rein Raudo. 
Referatą apie išorinę ir vidinę 
cencūrą skaitė R. Gavelis. Baltų 
delegatais ypač domėjosi 
spaudos ir radijo atstovai. 

Svečiai iš Lietuvos skaitė savo 
kūrybą Toronte ir Montrealyje 
suruoštuose literatūros vaka
ruose. Panašūs susitikimai įvyks 
Bostone spalio 8 d. ir New 
Yorke spalio 15 d. 

Reikalauja užrašų 
Washingtonas. — Buvusio 

Saugumo tarybos viršininko 
John Poindexterio Irano-Cont-
ras reikalų byloje teisėjas 
Harold Greene nusprendė, jog 
gynybos advokatai turi teisę 
reikalauti privačių užrašų bei 
pastabų, kurias yra padarę tuo 
metu buvęs viceprezidentas G. 
Bushas ir tuometinis prezi
dentas R. Reaganas. Teisėjas 
savo sprendimą padarė po to, 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskva pasiuntė kariuo
menės dalinius į Armėnijos 
sostinę Jerevaną, kai Aukš
čiausioji taryba įsakė Gynybos 
ir Vidaus reikalų ministerijoms 
atstatyti susisiekimą tarp Azer
baidžano ir Armėnijos. Daliniai 
pradėjo atvykti trečiadienio 
naktį, ir kaip Jerevano laikraš
čio redaktorius Avel Pogosian 
praneša, ketvirtadienį pradėtas 
susisiekimas traukiniais. 

— Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovas su žmona Raiša at
vyko penktadienį į Rytų Berly
ną paminėti 40 metų sukaktį, 
kai buvo įvestas komunistinis 
režimas. 

— Vak . Vokiet i jos žinių 
agentūra paskelbė, kad jau su 
džiaugsmu priėmėm daugiau 
kaip 45,000 savo brolių ir sesių 
iš Rytų Vokietijos, kurioje šį 
šeštadienį minima 40 metų 
pavergimo sukaktis. 

— Gynybos departamento 
sekretorius Diek Cheney pasakė 
Senato ir Atstovų rūmų 
nariams, kad Amerikos bazės 
vadovybė Panamoje suteikė 
prieglaudą septyniems kari
ninkams, kurie dalyvavo gen. 
Noriegos perversme. Jie sako, 
kad sukilėliai buvo pagrobę gen. 
Noriegą ir išlaikė 4 valandas. 

— Valstybės departamentas 
praneša, jog ginklų siuntimas 
Nikaragvai iš Rytų bloko 
valstybių šiais metais sumažėjo 
20%. 

— Liuksemburge susirinkę 
Europos užsienio reikalų minis-
teriai nutarė, kad jų vyriausy
bės skirtų 650 mil. dol. ekonimi-
nę paramą Lenkijai ir Vengrijai. 

— Sovietų Užsienio reikalų 
ministeris E. Shevardnadze, 
būdamas Nikaragvoje, su prez. 
Ortega diskutavo abipusius ry
šius, Panamos ir Centro Ameri
kos valstybių situaciją, pasakė 
Nikaragvos viceprez. Sergio 
Ramirez. 

kai Poindexterio advokatas 
Frederick Robinson įrodė, kad 
Reaganas įsakė Poindexteriui 
atlikti tam t ikrus dalykus 
Irano-Contrų reikaluose, o 
Bushas apie tai buvo taip pat 
painformuotas. Poindexterio ad
vokatai reikalauja iš jų tų 
dokumentų. 

Ryga. — Sovietų okupuota 
Latvija . Taip pradeda jau 
mums gerai pažįstamas „New 
York Times" redakcijos narys 
William Safire savo apybraižą 
rugsėjo 5 d. 

Šį savaitgalį Latvijos Liaudies 
frontas susirenka savo kongrese 
apginti tam tikslui, kuris duotų 
beveik visišką tautai nepriklau
somumą. Nėra daugiau užmas
kuotos kalbos apie „ekonominį 
suverenitetą" arba konfedera
ciją su Sovietų Sąjunga — 
magiškasis žodis yra nepri
klausomybė — valstybės vals
tybingumas, kuris buvo pavog
tas iš Latvijos prieš 50 metų 
paktu tarp Stalino ir Hitlerio. 

Prieš penkias savaites Komu
nistų Centro komitetas Maskvo
je išleido grėsmingą įspėjimą 
Baltijos valstybėms, kad nusto
tų kalbėti apie atsiskyrimą, o jei 
ne, t a i bus sunaikinti. Latvijos 
Liaudies Frontas tai suprato 
kaip „Sovietų vyriausybės 
pasiruošimą jėgos panaudojimui 
ir genocidui". Latviai kreipėsi, 
kad juos užstotų Jungtinės Tau
tos, bet Generalinis sekretorius 
Perez de Cuellar, pagal Tautų 
Sąjungos bailumo ir beprinci-
pingumo tradiciją, ignoravo šį jų 
prašymą. 

Nebebaugina ir tankai 
Šis Sovietų bauginimas dar 

labiau sujungė Baltijos kraštų 
grupes. Daugelis Latvijos vadų 
pareiškė nebiją Sovietų tankų 
savo gatvėse. Sakoma, jog 
Gorbačiovas, kai buvo susitikęs 
su Baltijos atstovais po to 
įspėjimo, privačiai išsireiškęs, 
kad būtų įdomu matyti, jei 
nepriklausomybė būtų modeliu 
Sovietų perestroikai. Tokia 
kalba galbūt pasakyta pašnabž
domis, bet ji rodo, kad Sovietų 
griežtoji laikysena nėra vie
ninga. Eseistas W. Safire rašo, 
jog prieš kelias dienas jis 
kalbėjosi Leningrade su Alek
sandru Fursenko, Mokslų Aka
demijos viršininko pavaduotoju 
ir gorbačiovistu, kuris jam pasa
kęs: „Nepriklausomybės nėra 
darbotvarkėje", bet paaiškino: 
Jei Baltijos valstybės apsispręs 
už politinę nepriklausomybę, jos 
nusipelnė tos teisės". 

Ukraina kelsis 
Baltijos kraštų atvejis yra iš

skirtinis, nes jos nebuvo pripa
žįstamos Vakaruose kaip pa
vergtos valstybės. Bet ar ragi
nimas už atsiskyrimą nesusilp
nins Gorbačiovo reformų, 
Safire to paklausė Latvijos 
Liaudies fronto vadovo Dainis 
Ivans, kuris yra ir Latvijos 
deputatu Aukščiausiame Sovie
te. Ar Baltijos nepriklausomy
bės klausimas nebus Ukrainos 
krizės priežastimi? Į tai šis 34 
metų redaktorius, tyliai kalbąs 
žmogus, galįs būti laisvos Latvi
jos prezidentu, atsakė: „Ukrai
na prisikels, nežiūrint kas atsi
tiks su Baltijos valstybėmis". 

— Kinuos „Žmonių respub
lika", kaip praneša AP žinių 
agentūra, paminėjo savo 40 
metų koministinio režimo su
kaktį be žmonių. Sostinės 
aikštėje nebuvo leista dalyvauti 
liaudžiai saugumo motyvais, 
kad neįvyktų riaušių, kaip 
praėjusią vasarą. Žmonės tik iš 
tolo galėjo matyti kaip leidžiami 
fejeverkai ir džiūgauja partijos 
nariai ir kariuomenės daliniai. 

„Mūsų duona ant rusų s ta lo" 
Jei šis latvių sąjūdis laimės 

ateinantį pavasarį rinkimus, tai 
Dainis Ivans pramato penkerių 
metų laike tikrą, jei ne for
malią, Baltijos kraštų nepri
klausomybę, pasiektą parla
mentariniu keliu. Tai esą nieko 
jaudinančio ar provokuojančio, 
tai natūralus kelias. O kaip su 
tuo įspėjimu iš Maskvos, klausė 
Safire. Į tai latvis atsakė, jog 
„Maskvoje buvo pan ika , 
kadangi sąjūdis čia yra labai 
taikus ir disciplinuotas". Į kitą 
klausimą, kas būtų, jei Krem
lius suvaržytų jų ekonomiją, 
Dainis Ivans atsakė, jog „Latvi
joje yra daugiau laisvų ūkinin
kų, negu kad visoje Rusijoje" ir 
kad „mes padedame duoną ant 
rusų stalo. Visi jų elektriniai 
t raukinia i ir vagonai y ra 
paganrnti Rygoje. Jei jie boiko
tuos mu£ mes kaip nors susi
tvarkysime, bet jie pakenks 
patys sau. Gorbačiovas tai žino. 
Pilnai kontroliuojamoje valsty
bėje jei tu prarandi vieną 
ekonomijos sritį, tai yra katas
trofa". 

Amerikos diplomato žodis 
Jis rašo, jog Baltijos žmonės 

pasiekė tiek daug laisvės savu 
būdu. „Jie žino, kad negali 
tikėtis kariškos pagalbos iš 
Vakarų, jei pradės riedėti So
vietų tankai, bet jie tikisi iš 
Amerikos, kad bus pasakyta 
Maskvai aiškiai, jei bus 
panaudota jėga, kad tai atsilieps 
ekonominiams ir politiniams 
ryšiams su Sovietų Sąjunga". 
Jis sako, jog panašiai buvę 
pasakyta baltiečiams. Praėjusią 
savaitę Amerikos diplomatas 
pasakęs Baltijos rėmėjams 
Washingtone: „Mes pasakėme 
aiškiai, jei Sovietai panaudos 
jėgą, tai bus galas viskam, 
įskaitant nusiginklavimo pasi
tarimus ir prekybines derybas". 
Tas diplomatas dar pastebėjęs, 
jog „aukščiausio rango sovietai 
tai žino". 

Amerikiečiai su mumis 
Žurnalistas rašo, jog šiuo 

kritišku momentu, kada yra 
tūkstančių gyvybė ir milijonų 
laisvė pavojuje, yra gyvybiniai 
svarbu, kad Amerika nesu
minkštėtų ir nepadarytų klaidą 
arba kad laikytų Baltijos laisvę 
tik Sovietų vidaus reikalu. Ir W. 
Safire pareiškia: „Mes remiame 
Baltijos nepriklausomybę. Mes 
sveikiname dabartinį taikingą 
vyksmą ir mes laikysime bet 
kokia Maskvos prievartą tiems 
nelegaliai pavergtiems žmo
nėms tolygia Sovietų trečiojo 
šaltojo karo deklaracija". 

KALENDORIUS 
Spalio 7 d.: Augustas, Eivina, 

Butrimas, Justina, Morkus. 
Spalio 8 d.: Marcelis, Bene

dikta, Brigita, Simeonas, Sergi
jus, Daugis, Demetras, Gaivilė. 

Spalio 9 d.: Dionizas, Eglė, 
Vilnius, Virgailė. Branguolė. 

Spalio 10 d.: Danielius, 
Butautas, Auksė, Germanas, 
Eulampija. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:52, leidžiasi 6:24. 
Temperatūra šeštadienį 57 L, 

sekmadienį 55 1., pirmadienį 65 
1., antradienį 70 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. spalio mėn. 7 d. 

REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

AKADEMINIS SAVAITGALIS ARTI 

-ii 

„Ateities" akademinis savait
galis—jau tik už kelių savaičių. 
Jo programa vyks Jaunimo cen
t r e Chicagoje (Claremont 
Avenue ir 56 gatvė) ir Atei
tininkų namuose Lemonte (Ar
cher Avenue ir 127 gatvė). 
Penktadienį, spalio 27 d., 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje — 
poezijos vakaras, kuriame savo 
kūrybą skaitys poetai Vainis 
Aleksa, Vaidotas Daunys ir 
Julius Keleras. Tai labai stiprus 
ir viso savaitgalio simbolis, nes 
dalyvaujantieji poetai tiesiog 
atstovauja nuostabiai lietuvių 
kultūrinei jungčiai: vienas jau 
Amerikoje gimęs moderniosios 
literatūros specialistas, antras 
Lietuvoje kultūros žurnalo 
„Krantai" redaktorius, o trečias 
iš Lietuvos Amerikon ką tik at
skridęs rašyti disertaciją apie 
išeivijos literatūrą. 

Šeštadienį, spalio 28 d., 10 v.r. 
Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje — Vaidotas Daunys 
kalbės apie Lietuvos kultūros 
viziją ir Kęstutis Skrupskelis — 
apie pasaulėžiūrinę laisvę Vy
tauto Didžiojo universitete. 
Didelės apimties svarstyboms 
apie Lietuvos kultūros ateitį 
vadovaus Kazys Almenas. 

Tą patį vakarą, 7 vai., Jauni
mo centro didžiojoje salėje įvyks 
„Ateities" žurnalo vakaras, 
kurio metu bus įteiktos jaunimo 

kūrybos premijos. Vakaro daly
viai turės progą išgirsti Dariaus 
Polikaičio vedamą muzikinę grupe 
kuri buvo labai entuziastiškai 
sutikta šios vasaros Roko marše 
Lietuvoje. Po b ufetinių vaišių 
bus smagūs šokiai, kuriems gros 
orkestras „Žara". Yra svarbu, 
kad jau dabar užsakytume 
vietas „Ateities" žurnalo vaka
re skambindami 434-2243. 

Sekmadienį spalio 29 d. 1 vai. 
Ateitininkų namuose Lemonte 
— Vandos Zaborskaitės paskai
ta apie Vaižgantą ir Lietuvos 
atgimimą. Mirga Gimiuvienė 
studijinį savaitgalį užbaigs 
svarstydama toleranciją Lie
tuvoje ir išeivijoje. 
Šių metų „Ateities" aka

deminio savaitgalio programos 
dalyviai apima skalę nuo A iki 
Z: Vainis Aleksa, Kazys 
Almenas, Vytautas Badganavi-
čius, MIC, Kazys Bradūnas, 
Vaidotas Daunys, Mirga Gir-
niuvienė , Ju l iu s Keleras, 
Vytautas Kliorys, Vytautas 
Skuodis, Kęstutis Skrupskelis, 
Viktorija Skrupskelytė, Bronius 
Vaškelis, Vytautas Vygantas, 
Vanda Zaborskaitė. Akademini-
niame savaitgalyje dalyvauti 
kviečiami visi Chicagos ir 
apylinkių lietuviai, o taip pat 
maloniai laukiami svečiai ir iš 
tolimesnių lietuvių kolonijų. 

ATEITININKŲ NAMŲ 
SUSIRINKIMAS 

Rugsėjo 24 dienos popietę, 
Ateitininkų namų dalininkai ir 
jų įgaliotiniai susirinko visuoti
niam susirinkimui. Namus 
supanti gamtos ramybė rado 
kontrastą viduje, nes susi
rinkimo metu sužaibuodavo 
nuomonės ir retkarčiais pasi
girsdavo žemas it griaustinis 
susirūpinusių dalyvių murmėji
mas. 

Bet taip ir turi būti, nes kai 
reikalas yra visiems toks svar
bus ir artimas, kalbama ir 
reaguojama iš š i rd ies . O 
reikalas, trumpai ir drūtai, tai 
AN padėtis atsidūrus ant 3 akru 
sklypo. 

Susirinkimui labai sklandžiai 
pirmininkavo A. Darnusis, 
sekretoriavo J. Lieponiene. Iždi
ninko ir revizijos komisijos pra
nešimai buvo priimti be di
desnių pataisų. AN tarybos pir
mininko A. Pargausko pra
nešime išryškėjo namų da
bartinė padėtis. 

Pasirodo, kad Ateitininku 
namų originalūs pirkėja i/dova
notojai nusprendė parduoti na
mus supančią ir didžiuma ne 
vartojama žemę. Patiems Atei
tininku namams padovanotas 3 
akr. sklypas. Žemę nupirko 
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ATEITIES ŽURNALO VAKARAS 

statybininkas, kuris jau yra su
projektavęs gyvenamų namų 
rajoną i rytus, šiaurę ir šiaurės 
vakarus nuo Ateitininkų namų. 
Rūpestis AN padėtimi iškilo 
todėl, kad šį pavasarį (t.y. 
gerokai po žemes pardavimo) 
paaiškėjo Lemonto miesto 
, ,zoning" nuosta tas , rei-, 
kalaujantis bent 5 akrų sklypo 
tokiam visuomeninio pobūdžio 
pastatui, kaip mūsų Ateiti
ninkų namai. 

Susirinkime buvo plačiai dis
kutuojama įvairios galimybės 
kaip, kur, už kokius pinigus, ir 
ar iš viso pirkti papildomos 
žemės. Didele balsų dauguma 
buvo nubalsuota tik viena — 
nupirkti du akrus žemės AN 
vakarų pusėj, kad patenkint 
Lemonto miesto reikalavimus. 
Susirinkimui užsitęsus kiti 
klausimai liko diskusiniame 
forume. 

Reikia pažymėti, kad nors 
siūlymas principe yra labai 
geras (atitiks nuostatus, labai 
pagerins AN vertę pardavimo 
atveju, duos reikiamos erdvės ir 
1.1.), tikrovėje jis bus sunkiai 
įvykdomas. Statybininkas nėra 
linkęs atskelti pardavimui 
mums norimos žemės, nes jam 

Šįmet tradicinis „Ateities" 
žurnalo vakaras įvyks šešta
dienį spalio 28 d., 7 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Jo metu bus įteiktos jaunimo 
kūrybos premijos, kurias įteiks 
žurnalo redaktorė Danute Bin-
dokienė, premijų fondo mecena
tas prel. Juozas Prunskis ir žur
nalo administratorius ir Atei
tininkų Federacijos vadas 
Juozas Polikait is . Vakaro 
dalyviai turės progą išgirsti 
Dariaus Polikaičio vedamą mu
zikinę grupę, kuri buvo taip 
entuziastiškai sutikta šios 
vasaros Roko marše Lietuvoje. 
Programą klausydami galėsime 
patys jaustis dalyvaują Roko 
marše. Tai bus tikrai neeilinis 
muzikinis pergyvenimas. Po 
programos ir bufetinių vaišių 
(kurias ruošia gabioji šeimi
ninkė Ona Norvilienė) bus 
smagūs šokiai, kuriems gros 
orkestras „Žara". Šis orkestras 
moka groti tokią šokių muziką, 
kuriai atsispirti negali nei 
jaunas,nei senas. 

„Ateities" žurnalo vakaro 
dalyviams rengėjai garantuoja 
linksmą ir pakilią nuotaiką. 
Vakaras tęsia tradiciją, kad 
Jaunimo centro draugiškoje 
aplinkoje linksminasi visos kar
tos. Dėl to ir kvietimai į vakarą 
yra labai prieinami: suaugu-

palieka sunkiau vartojamas, o 
gal net nenaudingas sklypas. 
Taip pat reikėtų keisti jau išpla
nuotą namų išdėstymą, gatvių 
išvedžiojimą ir t.t. Taigi galimy
bės mažos, bet vilčių visados 
yra. Taryba užsiangažavusi šį 
reikalą spręsti ir su jumis žinio
mis pasidalinti. 

Naujos tarybos rinkimai pra
ėjo „be skausmo". Ateinantiems 
metams taryboje sutiko vėl pa
silikti: A. Pargauskas, ses. Mar
garita, P. Brizgys. 0. Daugir
dienė, A. Ankienė, ir naujai įei
ti A. Kazlauskaitė. Nuostatams 
reikalaujant devynių tarybos 
narių, susirinkimas nubalsavo 
likusias tris vietas užpildyti 
kandidatais iš AN narių sąrašo, 
raidyno tvarka. 

Susirinkimas baigtas drau
gišku pasisvečiavimu prie vai
šių stalo. 

Ona Daugirdienė 

šiems — 12 dol.. studentams — 
8 dol. ir moksleiviams — 5 dol. 
Vakarą ruošia Chicagos ateiti
ninkų sendraugių skyrius, o 
visą pelną skiria mūsų miela
jam „Ateities" žurnalui. Yra 
labai svarbu, kad jau dabar 
užsakytume vietas sau ir savo 
svečiams „Ateities" žurnalo 
vakare skambindami 434-2243. 

REMKIME ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS FONDĄ 
Ateitininkų federacijos fondas 

prašo skiriamas aukas siųsti 
Fondo pirmininkui Povilui Ki
liui, 12507 S. McVickers St., Pa
los Heights, IL 60463. Telefonas 
(312) 385-8924. Čekius rašyti: 
Lithuanian Cath. Federation 
Ateitis. 

Visi ateitininkai kviečiami 
savo auka atsi l iept i į šį 
prašymą. 

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

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. <Hwy. 30) 
Olytnpia Fields. III. 

T c l . 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

5522 8. WoM Rd., tol. 24*4000 
Vrestern Springs, IL 

•132 S. Kedzle, tol. 7784969 
CMcago, H. 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ava., CMcago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
8441 8 . Pulaskl Rd. , CMcago, IL 
Raz. 778-7679 Kab. 582-0221 

Valandos susitarus 

Studentai Marius Polikaitis ir Audra Mockaitytė sveikina moksleivius . 

Ah'if įn inku savaitgal io Kennebunkportf dalis dalyviu Pirmas iš 
torius dr. Česlovas Masaitis. 

dešines stovyklos organiza 
Nrnn»r P Aftiolo 

RUDENS 
VAKARONIŲ 

SEZONAS 
Chicagos ateitininkų sendrau

gių skyriaus pirmoji rudens 
vakaronė turėjo įvykti spalio 6 
d. Joje studentai būtų dalinęsi 
savo įspūdžiais iš šios vasaros 
viešnagių Lietuvoje. Ši 
vakaronė yra atidedama pava
sariui, nes ateitininkai sendrau
giai užleido kavinę tą dieną 
skubiai ruošiamam susitikimui 
su Chicagoje trumpai viešinčiu 
Sąjūdžio veikėju Arvydu Juo
zaičiu. Sendraugių skyrius kvie
čia visus žadėjusius vakaronėje 
dalyvauti atvykti į susitikimą 
su Juozaičiu. 

Antroji vakaronė įvyks 
lapkričio 17 d. ir skiriama in
formuoti visuomenę apie atkur
to Vytauto Didžiojo Universi
teto Kaune planus ir veiklą. 
Vakaronės svarstybose dalyvau
ti kviečiami visi Universiteto 
tarybos nariai, gyvenantieji 
Chicagoje ir apylinkėse bei kiti 
šiuo gyvybiniai svarbiu 
klausimu besirūpinantieji . 
Tikimasi taip pat ir svečių iš 
Lietuvos, tad vakaronė turėtų 
būti labai svarbi. 

Trečioji rudens vakaronė 
įvyks gruodžio 8 d. ir skiriama 
lietuvišku papročių temai, su
tinkant naująją Danutės Bin-
dokienes knygą. Vakaronėje 
kalbės pati autorė; kai kurie 
papročiai bus gyvai vaidinami, 
o visa publika įsijungs su papro
čiais susijusių dainų daina-
" ' r r t a n . 

Chicagos ateitininkų sen
draugių skyrius maloniai 
kviečia vakaronių da t a s 
pasižymėti savo kalendoriuose 
ir planuoti mūsų rudens sezono 
vakaronėse dalyvauti. 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W. 63rd St 
Tai. 735-7709 

217 E. 127st St 
Lemont, IL 60439 

Tai. 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Roberts Road 
Hickory Hills 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical CHnic 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Pnklauso Palos Comrnumty Hospital ir 

Silver Cfoss Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tat 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. 767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

OR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGOALEN bELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panalntnlr»m* nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tai. 925-8288 

507 S. Gllbort. LaGranga, IL. 
Tai. 352-4487 

Ola. tai. 586-3168; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penki 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

0R. EOMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest Slst Street 
Te!. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 7-7;: 
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofa. 735-4477; 
Raz. 246-9067; arba 248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAV/FORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Puteakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Ta i . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

; ' hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59tri St., Chicago, IL 
Tel . 476-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL 
Tai . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Tai . kabineto ir buto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec. Šešt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
15S N. Mtehlgan Ava . , Sutte 324 Ir 

5835 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 
Tai. 545-2980 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

Kabineto tai. RE 7-1168, 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 at Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12. Penki. 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkį 10-12; 1-6. 

Kab. tel. 471-3300; raz . 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ave . , 
Chicago, III. 80652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, IH. 
Tel . 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 80120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. — Tai . 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.127th St. 

Palos Hgts., III. Ketv vai. 3-6 v.v. 
Tai . 448-1777 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Straat 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai : pirm., antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2638 W. 71at St., CMcago, M. 

Tai.: 438-0100 
11800 Seutharaat Haajnvay 
Palos Heights, M. 60483 

(312)381-0220 (312) 381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v. p.p ir ketv 2-5 v p p. 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D. , S . C 

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas-
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 585-7755 

> 



Socialinis žmogus 

IŠEIVIJOS 
VISUOMENĖJE 

Homo de natūra est socialis — 
žmogus savo prigimtimi yra 
bendruomeniškas. Taip sakė 
kadaise Tertulionas, taip karto-
10 daue kartu šv. Augustinas. 
Nėra žmogaus, kuris nebūtų ki
lęs iš šeimos ar žmogaus, kuris 
nepriklausytų šeimai. Nėra 
žmogaus, kuris neieškotų drau
gystės su panašiais į save, nors 
kartais į blogą traukiančiais. 
Socialiniame bendravime kiek
vienas ieško sau artimo žmo
gaus, kuris domėtųsi jo gyveni
mu ir atskleistų bent dalinai sa
vo gyvenimo slaptumus. 

Tokia žmogaus prigimtis veda 
j šeimos gyvenimą, į vienuoly
nus, į atsiskyrėlius, ieškan
čius draugų. Politikoje tokie 
žmonės ieško patinkamų partijų, 
kuriose galėtų išdėstyti ir 
įvykdyti savas idėjas su pagalba 
kitų, priklausančių tai pačiai 
partijai ir siekiančiai valdžios 
būdu savo programą pravesti. 

Žmogiškas bendravimas iš 
kiekvieno reikalauja ir visuo
meninės atsakomybės, ir kitų 
atjautimo, ir valdžios savo poel
giams nenaudoti, ir ištikimybės 
partijai, tautai ar valstybei. 
Anot Jacąues Maritain, žmogus 
„ieško politikoje ir socialiniam 
bendravime tikros moralės, 
tikro savęs, savo aplinkos ir 
kitų žmonių supratimo ir su jais 
neklastingo elgesio". Politika ir 
visuomeninis gyvenimas vi
suomet galimas išnaudoti 
korupcijai, kai į tokį gyvenimą 
įsimaišo neatsakingi ir nedori 
asmenys, norį valdžią ar so
cialinį gyvenimą panaudoti 
savo egoistiniams tikslams. Ir 
tai, to. paties filosofo žodžiais, 
„dažniau negu tikimasi pasi
taiko politikoje, mažiau visuo
meniniame gyvenime, dar 
mažiau asmeninėje draugys
tėje". 

Politiniam ir visuomeniniam 
gyvenimui ir tikram elgesiui, 
sako J. Maritain, ne visuomet 
reikia žiūrėti į Senąjį Tes
tamentą, nes jį reikia suprasti. 
Bet visuomet reikia žvelgti į 
Evangeliją ir evangelinę dvasią, 
nes ją lengviau suprasti ir 
vykdyti. Tai taikoma ne tik 
valstybiniam gyvenimui, bet ir 
kiekvienai tautai, kiekvienam 
žmogui, kuris tik bendrauja su 
savo tauta ar savo artimu, kad 
ir šeimoje. 

IR ATLEISK MUMS MŪSŲ 

Išeivija neturi nei didelių poli
tinių veikėjų, nes jie neturi tai 
veiklai palankios dirvos, nei yra 
plačios visuomeninės veiklos, 
nes visi per daug išsiskirstę ir 
paskendę svetimųjų jūroje. Bet 
ir išeivijai yra pavojus korupci
jai, savęs ir kitų apgavimui, 
žmogaus niekinimui ir neiš
tikimybei tautai. Tai pasidaro 
ne dėl visiško savo tautos ar jos 
reikalų užmiršimo, bet dėl 
sąlygų, kurios yra susidariusios 
be išeivijos valios. Ir ta i 
nekalbama tik apie lietuvių 
išeiviją šiame krašte, bet apie 
bet kokią išeiviją ir daugelyje 
kraštų. Gal vienur sąlygos 
veikti ir bendrauti palankesnės, 
kitur mažiau palankios dėl eko
nominių ar fizinių kliūčių, bet 
visur yra pavojus tarp sveti
mųjų įsimaišyti ir savo tautą 
užmiršti. 

Yra ir kitas pavojus bent šiuo 
metu. Tėvynė yra kiek lais
vesnė. Ten gali bent kalbėti lais
viau. Ten gali susidaryti parti
jos ir draugijos. Nors jų nariai 
ne visi žino partijos ar organiza
cijos tikslus, idėjas, ideologiją ir 

siekimus, bet jau dabar susi
duria vieni su kitais dėl idėjų 
skirtingumo ir siekimo nepasto
vumo. 

Išeivija šiuo atveju ne visuo
met yra apdairi, ne visuomet 
jaučia tautos pulsą ir sąlygas, 
kurios verčia ten diržus su
veržti, būti atsargiems ir kalbėti 
taikstantis prie okupanto norų. 
Išeivija turi išvengti pavojaus 
pati sau, kad ji nesunyktų 
išsisklaidyme ir greituose 
sprendimuose. 

Apie tai pakalbama ir vėl nu
tylima. Nežinoma daugelis įvy
kių, kuriuos išeivija mato tik iš 
tolo ir sprendžia pagal nuo
taikas ir sentimentus. Politika 
ir visuomeninė veikla šiuo metu 
turi būti labai apgalvota, atsar
gumu pagrįsta, nepasitikint tik 
pensininkų ir dosnių žmonių 
kišenėmis, nepasitikint ir no
rinčiais pamatyti šį kraštą ar 
jame pagyventi. Tai negalima 
pavadinti korupcija, noru ką 
nors apgauti, bet tik noru pasi
rodyti saviems, kad savieji, nors 
ir okupanto tarnai, galėtų išei
vijai pasirodyti. Ir dainų šventė, 
kuri numatoma ateinančiais 
metais, dar apgalvotina. 

Negalima pasakyti, kad ne
reiktų kviesti iš tėvynės atvykti 
paskirus žmones ar meno viene
tus. Negalima sakyti, kad 
neturėtų mūsų meno vienetai 
pasirodyti tėvynėje. Tai būtina 
ir tai nėra nei politika, nei 
visuomeninis darbas. Tik ne visi 
turėtų vykti ir ne visi turėtų at
vykti. Vieni vyksta, kad galėtų. 
paskiau patys pasigirti. Kiti-
kviečia nepatikimus, kurie net. 
savo tautai tėvynėje netarnauja. 
Su filosofu Jacąues Maritain 
turėtume pasakyti, kad „tokia 
veikla yra korupcija", nes pa
deda išeivijai dar labiau išsi
sklaidyti, dar labiau vieniems 
nuo kitų nutolti ir dar labiau 
save pažeminti. Pasirodo tik 
„nudžiūvusi šaka", kaip kadai
se mūsų tautos priešas visą 
išeiviją vadino. 

Nereikia skubėti su rinklia
vomis ar aukomis, kai būsimi 
veiksmai nėra žinomi patiems 
aukų rinkėjams ir lietuvių vi
suomenei. Mums prikiša ar
timieji, nukentėję nuo komu
nizmo, ir pavergtų tautų atsto
vai, kad mes pergreitai pasi
tikime žodžiais, nelaukdami 
darbų. 

Tikrasis bendravimas te
galimas tik darbais, einančiais 
iš meilės ir teisingo savęs ir kitų 
pripažinimo. Išdavusių savo 
tautos žmones ir neatgailo-
jančių, kada jau atėjo laikas 
daryti atgailą, niekas negali 
vertinti, juo labiau išeivija, kuri 
turėjo pabėgėlių vargą nešti, 
svetimuose kraštuose kurtis ir 
iš naujo gyvenimus tvarkyti. 

Gera yra jauniems. Jais rūpi
nosi tėvai. Dabar ne jaunieji 
daro klaidas, o tie, kurie turi va
dovauti mūsų visuomenės 
gyvenimui ir parodyti pavyzdį, 
kaip šiuo metu reiktų elgtis, 
kad bundanti tauta gautų pa
galbos, neskriausdama išeivijos. 

Tai jautrūs klausimai, kurie 
iškyla visiems veikėjams, vado
vaujantiems lietuviškam gyve
nimui svetimose žemėse. Mes 
dar būsime reikalingi tėvynei. 
Taip pat būsime reikalingi ir 
išeivijos ilgesnei ir paveikesnei 
ateičiai. Neskubėti net bendra
vime yra išminties ženklas, nors 
žmogus ir yra bendruomeninis. 

P r . Gr. 

Tiek metų niekinta, žeminta, 
uita, bet išlikusi gyva, vėl į 
mūsų sielas ir namus sugrįžta 
Viešpaties malda. Norisi tikėti, 
jog sugrįžta tam, kad niekada 
daugiau nebeišeitų. Man rodos, 
Lietuva niekada šitaip nesi
meldė. Ir maldininkų šitiek 
niekada, rodos, nebuvo. O gal ir 
tokios kančios iki šiolei mūsų 
tauta nebuvo patyrus. Juk kai 
buvo sprogdinami kryžiai, šokių 
salėmis paverčiamos bažnyčios, 
kapinių vietoje statomi kultūros 
(kokios kultūros?) namai, kai 
buvo daužomi šventieji paveiks
lai, griaunamos Kalvarijos, juk 
tada iš skausmo ir nevilties 
mirė mūsų sielos. Mirė ir vėl 
kėlėsi, nes tikėjimas į Dievą 
suteikdavo jėgų. 

Ir štai maldininkų būrys per 
visą Lietuvą su bažnytinėmis 
vėliavomis, kryžiais nuo pat Vil
niaus širdies katedros per lietų 
patraukia į didžiuosius atlaidus 
Žemaičių Kalvarijoje. Kiek 
kryžių vėl sugrįžo į mūsų 
pakeles per tą laiką? Daugiau, 
nei pusė šimto! Duok Dieve, kad 
niekas ir niekada jų nebeiš-
rautų, nebekapotų, nebelaiky
tų. Duok Dieve, kad jie amžių 
amžiais saugotų mūsų tautos 
kančias ir nekaltas aukas. 

Atbundame. Pamažu, bet 
atbundame. Jau per televiziją 
kiekvieną sekmadienį matome 
valandėlę tikintiesiems, gal 
netrukus išgirsime šventas 
Mišias ir per radiją. Jau turime 
koplyčias vienoje kitoje dides
nėje Kauno ir Vilniaus ligoni
nėje. Jau penktadieniais Vii-

NUODĖMES 
niaus katedroje atidaromos 
šoninės durys, pro kurias gali 
patekt i žemiškųjų negalių 
prislėgti jauni ir seni, tikintys 
ir netikintys žmonės, kas su in
valido vežimėliu, kas su ramen
tais. Kol kas tik kartą per 
mėnesį čia jiems bus skirta 
Šventoji valanda. Vėliau, jei 
ligoniai pageidaus, gal ir kas 
savaitę. 

J au į pirmą|į kursą studijuoti 
teologijos mokslų priimta 
dvidešimt keturi klierikai į vėl 
po keturiasdešimt trejų metų 
pertraukos atkurtą garsiąją 
Telšių kunigų seminariją. 
Priimti žemaičiai, kad paskui ir 
liktų Žemaitijoje, kurioje, kaip 
teigia Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius, šiandien trūksta septy
niasdešimt trijų kunigų. Dau
giau šiemet priimta ir į Kauno 
kunigų seminariją. Jau renka
mos aukos, rengiami projektai 
naujoms bažnyčioms Vilniuje, 
Ignalinoje statyti. Duok Dieve, 
kad nepasikartotų Klaipėdos 
kunigų byla! Viena po kitos 
bažnyčios, kad ir baisiausiai 
apiplėštos, išdraskytos, vis dėlto 
grąžinamos tikintiesiems. 
Skaudu tik, kad tie valdžios 
geros valios protrūkiai tokie 
trumpi ir nepamatuoti. Ir Šv. 
Kazimiero bažnyčia, šiaip taip 
nusipurčiusi „ateizmo muzie
jaus" iškabą, dar nežinia kada 
pakvies maldai ir susikaupimui 
tikinčiuosius. Žadėta, kad dar 
šiemet Šv. Kazimiero vardo 
dieną viskas bus gatava. Deja, 
kažin ir kitais metais ar prabils 
po didingais skliautais vargonai 

Rimties valandėlei 

PASKUTINIS TEISMAS 
ar aidės šventos giesmės, nes 
padaryti reikia daug, o dirban
čių vos keli, kurie sukasi kaip 
antra girnų pusė. Žiūrint į tuos, 
kepures iki ausų ušsimaukš-
linusius vyrus, su rūkstančia ci
garete dantyse, keliai patys su-
linksta priešais Nukryžiuotąjį, 
o lūpos pačios šnabžda: ,,... ir 
atleisk mums mūsų nuodė
mes..." 

Sužalota, suniekinta siela. 
Kas tave beprikels? Kunigas 
Vaclovas Aliulis tiki, jog tik 
kunigo, daktaro ir mokytojo, tos 
Lietuvoje tradicinės šviesuolių 
trijulės, galioj moralinės at
gaivos, tikro susitaikinimo ir 
atsinaujinimo paskatos. Nors 
kažin kaip bus su mokykla. 
Švietimo ministeris bene vie
ninteliu argumentu remiasi, jog 
pagal konstituciją Bažnyčia at
skirta nuo valstybės, o mokyk
la nuo Bažnyčios. Taigi ar išdrįs 
ar rizikuos kunigas praverti 
mokyklos duris. Ar nebijos 
užsitraukti aršiųjų a te is tų 
nemalonės mokytojas, užleisda
mas savo vietą klasėje kunigui. 
Jau girdėti, jog vienas kitas 
išdrįso, nepabijojo, daugiausia 
kaimo vietovėse. Pagaliau vien 
tai malonu, kad už krūvon su
rinktų vaikų mokymą katekiz
mo kunigas nebus tremiamas į 
Sibirą ir neapkaltinamas sie
kimu nuversti valdžią. 

Ilgainiui, matyt, ir konsti
tuciją pakeisime tikėjimo labui, 
„Katalikų pasauliui" užteks ir 
popieriaus, spaustuvės pajėgu
mų, o šventųjų paveikslus 
galėsime nusipirkti „Dailės" 
parduotuvėse, kaip dar visai 

Bronius Kviklys, daugelio knygų autorius, buvęs „Draugo" redaktorius, ji pagerbiant. Iš kairės: 
dr. Jonas Račkauskas, Bronius Kviklys ir Lietuvos atstovas prie Vatikano ir Washingtone Stasys 
Lozoraitis. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Visi Kristaus palyginimai 
apie visų dalykų pabaigą 
baigiami ryškiu paskutiniojo 
teismo aprašymu. Kituose paly
ginimuose teismas arba spren
dimas yra tik dalinis: teisiami 
budintieji ar miegantieji tarnai, 
turtų užvaizdos ištikimi arba 
tinginiai, mergaitės protingos ir 
paikos, o čia teismas yra 
visiems, visoms tautoms. Tai 
visuotinis arba galutinis teis
mas. 

Ankstesniuose Kristaus paly
ginimuose jau matėme, kad, 
Kristui grįžtant į šį pasaulį, 
dvigubas bus žmonių likimas: 
vieni bus pašaukti į Viešpaties 
garbę, o kiti įmesti į tamsybes, 
kur tik verksmas ir dantų grie
žimas. Paskutiniame teisme 
sprendimas bus pagal kiekvieno 
darbus. Šią tiesą kartoja ir šv. 
Paulius apaštalas: „Kiekvienas 
gaus savąjį užmokestį pagal 
savo triūsą" (I Kor.3,8). Arba: 
„Juk mums visiems reikės stoti 
prieš Kristaus teismo krasę, kad 
kiekvienas atsiimtų, ką jis, 
gyvendamas kūne, yra daręs — 
gera ar bloga" (II Kor.5,10). 

Tai ką Kristus iki šiol kalbėjo 
palyginimais, čia jau aiškiai 
apreiškia, kaip viskas vyks 
tame paskutiniame teisme. Kai 
skaitome šį Viešpaties apreiš
kimą, turime susimąstyti. Juk 
nuo dabartinio mūsų gyvenimo 
pr ik lausys amžinas mūsų 
likimas. O kaip daugelis apie tai 
negalvoja. Tai gražiai yra 
pasakęs šv. Brunonas: „Žmonės 
taip gyvena, tartum mirties 
nebūtų arba pragaras būtų tik 
tuščia pasaka"... 

Garbingas Kristus grįš jau 
kaip Teisėjas. Paskutiniu arba 
galutiniu teismu baigsis Dievo 
karalystės žemiškasis periodas 

neseniai galėjome pirkti Lenino, 
Brežnevo portretus, gražiai 
a t spausdin tus , dailiai įrė
mintus. Viliamės, jog ateis 
diena, kai didžiosioms Bažny
čios šventėms galėsime pa
sirinkti gabiausių dailininkų 
sukurtų atvirukų, kad ir mal
daknygė, ir Šventasis Raštas, ir 
rožančius, ir agnosėlis bus 
kiekvienam tikinčiajam priei
namas. Norisi tikėti, kad ateina 
tas metas, kai Bažnyčia, dvasi
ninkai ir tikintieji atgaus savo 
statusą ir nebus daugiau laiko
mi savo krašte tremtiniais. Ti
kimės, kad evangelikai refor
matai, stačiatikiai, musulmonai 
ir kitos religijos susigrąžins 
savo maldos namus. Tikimės, ir 
Dievas mus išgirs. 

Salomėja Čičiškina 

ir prasidės garbingasis, dangiš
kasis. Kristus apreiškia Žmo
gaus Sūnaus sugrįžimą, spren
dimą geriesiems ir blogiesiems. 

Tas sugrįžimas taip 
atpasakojamas: , ,Kai ateis 
Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir 
kartu su juo visi angelai, tada 
jis atsisės savo garbės soste. Jo 
akivaizdoje bus surinkti visų 
tautų žmonės, ir jis perskirs 
juos, kaip piemuo atskiria avis 
nuo ožių. Avis jis pastatys 
dešinėje, ožius kairėje" 
(Mt.25,31-33). Tas Kristaus 
grįžimas tikrai bus garbingas. 
Jis bus apsuptas angelų. Sėdės 
garbės soste kaip Karalius ir 
Teisėjas, o visos tautos stos prieš 
jo teismą. Visas dangus jam tar
naus, o visa žemė, visos žmonių 
kartos bus jo teisiamos. 

Žmogaus Sūnus, kaip jis save 
vadino, dabar jau yra Dievas, 
visų Valdovas. Jis suskirstys 
pats teisiamuosius: vienus į 
dešinę — tai jo meilės vieta, 
kitus į kairę — pasmerkimo ir 
atmetimo vieta. 

Ir štai sprendimas geriesiems: 
„Ir tars karalius stovintiems 
dešinėje: ,Ateikite mano Tėvo 
palaimintieji, paveldėkite nuo 
pasaulio sukūrimo jums paruoš
tą karalystę! Nes aš buvau išal
kęs, ir jūs mane pavalgydinote, 
buvau ištroškęs, ir mane 
pagirdėte, buvau keleivis, ir 
mane priglaudėte, buvau nuo
gas — mane aprengėte, ligonis 
— mane aplankėte, kalinys — 
atėjote pas mane'. 

Tuomet teisieji klaus: 
,Viešpatie, kada gi mes tave 
matėme alkaną ir pavalgydi
nome, trokštantį ir pagirdėme? 
Kada gi mes matėme tave ke
liaujantį ir priglaudėme ar 
nuogą ir aprengėme? kada gi 
mes matėme tave sergantį ar 
kalinį ar aplankėme?' Ir at
sakys jiems karalius: ,Iš tiesų 
sakau jums, kiek kartų tai 
padarėte vienam iš mažiausiųjų 
mano brolių, man padarėte" 
(Mt. 25,34^0). 

Koks įspūdingas labdarybės 
darbų įvertinimas ir Kristaus 
susitapatinimas su nelaimingai
siais! Iš šio Kristaus pasakymo 
krikščionių moksle turime sep
tynis vadinamus palaiminimus, 
pridėjus prie jų dar mirštan
tiesiems pagalbą. 

J.V. 

Pataikavimas ta i nėra 
didžiųjų sielų žymė; tai mažųjų 
priemonė įsibrauti į sferą tų 
asmenų, kurių linkui jie gravi-
tuoja. 

H. Balzac 

Kad išmoktume gerai kalbėti, 
reikia, kad kalbėtume. 

Kristina (Švedijos karalienė) 

Patarimo veltui prašo tas, 
kuris jo neklauso. 

Prancūzų patarlė 

BRAZILIJA 
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Prel. P. Ragažinskas atsakė: 
— Jaunimas veik visas nutautęs ir, sukūręs miš

rias šeimas, nesidomi lietuviška parapija, bažnyčia ir 
suėjimais, o inteligentai vengia lankytis šioje 
bažnyčioje. Todėl jie nepasirodo sekmadieniais bažny
čioje pamaldų metu. Ateina tik senos kartos žmonės 
ir retas iš naujųjų, bet dalis šių išeimigravo į Šiaurės 
Ameriką, Kanadą ir kitas valstybes, kur yra geresnis 
ekonominis pragyvenimas. Taigi liūdnas vaizdas, nes 
mūsų Šv. Juozapo bažnyčios likimas ne koks. Dar kai 
buvau klebonu, tai susirinkdavo jaunimas ir inteli
gentija. Buvo įdomu dirbti pastoracijos darbą, visur 
pribūdavau ir kartu dalyvaudavau posėdžiuose, susi
rinkimuose, parengimuose, tautos šventėse — tai buvo 
gera veikla. Šiandien kita padėtis. Dabartinis klebonas 
visur nesuspėja — daugiausia rūpinasi „Lituanica", 
gražia užmiesčio lietuviška sodyba. Jis ten dažnai 
vyksta ir praleidžia laiką. 

Antra ir kunigų jaunų neturime, o mes visur 
nespėjame, bet dirbame, kiek sąlygos ir sveikata 
leidžia... 

Pasiklausiau prel. P. Ragažinsko kalbos, aiškinimo 
apie parapijos sunkią padėtį, kuri mane nuteikė 
liūdnai. 

— Jūs turite daug prieauglio — lietuviukų, kurie 
lanko vienuolyno mokyklas ir seselių yra 12 
lietuvaičių. Kodėl jos nemoko lietuvių kalbos ir 

portugališkai? Antra, sužinojau, kad lietuviukus moko 
lietuvių kalbos pašaliniai mokytojai, rašytoja Halina 
Mošinskienė ir kiti. Rodos, jūs turite keletą lietuvių 
diplomuotų mokytojų, kuriems nėra sunku aukotis 
šiam kilniam lietuvybės darbui? 

— Yra šeštadieninė mokykla ir vaikučius moko 
lietuviškai, bet, kai jie paauga, užmiršta lietuvių kalbą, 
nes daugiausia siekia aukštojo mokslo universitetuose, 
Karo akademijoje. Po to nutausta ir sukuria mišrias 
šeimas. 

Seselės irgi moko lietuvių kalbos mažesnius vaikus, 
bet visur jos nesuspėja, nes turi savo mokyklose 
daugiau kaip 2200 mokinių. Tai didelis skaičius. Čia 
ir yra problema, mūsų lietuvių kolonija retėja. 

Rytas ir diena tamsi, kaip naktis, apsiniaukęs 
dangus. Guliu lovoje. Girdžiu laiptais lipa žemyn prel. 
P. Ragažinskas. Jis eina laikyti Šv. Mišias 6 vai. ryto. 
Kiekvieną dieną ryte — jis jau bažnyčioje. Labai pa
reigingas, pasišventęs kunigas ir mylintis pastoracijos 
darbą. Antra, jis labai daug tuo atžvilgiu palengvina 
klebonui kun. Juozui Šeškevičiui. 

Keliuosi 7 vai. ryto. Grįžęs prelatas Pijus, pakvietė 
mane pusryčių pas seseles į vienuolyną. Vienuolynas 
ir mokslo namai aptverti aukšta mūrine tvora. Einame 
per platų kiemą, lipame laiptais į antrą aukštą, kur yra 
valgomasis kambarys. Jau paruošti pusryčiai: duona, 
sūris, dešra, sviestas, kepti kiaušiniai, kava. Ateina 
trys lietuvaitės vienuolės. Sėdame pusryčiauti. Visos 
seselės buvo labai kalbios, ypač vyriausia seselė 
Karolina. Po pusryčių grįžome namo. Prel. P. 
Ragažinskas priminė man, kad sekmadienio naktį mirė 
vilkaviškietis inž. Jonas Antanavičius-Antanaitis, ku
ris 1924 m. baigė Vilkaviškio ..Žiburio" gimnaziją. 

Būdamas gimnazistas, jis dalyvavo Klaipėdos krašto 
sukilime. Už pasižymėjimą kovoje buvo apdovanotas 
Lietuvos vyriausybės Vyčio kryžiaus ordinu ir Klaipė
dos krašto medaliu. 

Jo mokslo metu gimnazijos abiturientai buvo 
Albinas S tada ln inkas — ekonomistas, Česė 
Delininkaitytė — mokytoja, Kudirkaitė — mokytoja, 
Ona Pečkaitytė — mokytoja, Stasys Kudirka — 
medicinos daktaras. Salomėja Bačinskaitė-Neris — 
poetė, mokytoja, Petronėlė Orintaitė — mokytoja, 
rašytoja. Stasys Balsys — mokytojas, Petras Strimai
tis — mokytojas, Alfonsas Kulvinskas — inžinierius, 
Jurgis Micuta — ekonomistas, Kazys Povilaitis — 
ekonomistas, Vytautas Tupčiauskas — medicinos 
daktaras — dr. Vyt. Tauras, Antanas Pavalkis — 
mokytojas, Vincas Belickas — Lietuvos atstovybės 
diplomatas Londone, Vytautas Bulviečius — majoras, 
išvežtas į Sibirą, kur mirė, Kazys Kilikevičius — 
mokytojas. Jonas Dabrila, Vincas Abraitis, Stasys 
Kr iauč iūnas . Marytė Antanavičiūtė ir ki t i . 
Antanavičiai iš jo buvusių klasės draugų dauguma 
pasiekė aukštąjo mokslo ir baigę užėmė aukštas vietas 
įvairiose Lietuvos įstaigose. 

Aš labai apgailestavau, kad negalėjau dalyvauti 
a.a. inž. J. Antanaičio laidotuvėse, nes nebuvo kam 
mane nuvežti į kapines. A.a. Joną Antanavičių gerai 
prisimenu, kai jis buvo gimnazistas. Jis buvo skirtingas 
nuo kitų, nešiojo galefe kelnes ir ilgus aulinius batus. 
Gimnazijoje jis neturėjo artimų draugų, buvo daugiau 
vienišas. Apie tai pasakojo ir kiti gimnazistai. Šiaip 
buvo puikios išvaizdos ir kūno sudėjimo, lyg subrendęs 
vyras. Gaila, kad man neteko dalyvauti jo laidotuvėse. 

(Bus daugiau) 
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Svečių iš Lietuvos s rautas 
nesibaigia įvairiuose lietuvių 
telkiniuose laisvajame pasauly
je, jis nesibaigia ir J A V sostinėje 
Washingtone. Lietuvos atstovas 
Washingtone St. Lozoraitis kai 
kur iems ž inomesniems sve
čiams, ypač sovietų kalėjimuose 
bei lageriuose ilgesnį laiką ka
lintiems d i s iden tams ir šių 
dienų Lietuvos Pers i tvarkymo 
sąjūdžio p i rmūnams pasiunti
nybės rūmuose surengia viešus 
priėmimus, pakviesdamas juo
se dalyvauti ir sostinės bei 
apyl inkių l i e tuv ius . Ant ra
dienio, rugsėjo 26 d., vakare 
toks priėmimas buvo suruoštas 
Washingtone besi lankantiems 
Pers i tvarkymo sąjūdžio pir
m ū n a m s — sąjūdžio se imo 
tarybos nar iams dr . Vaidotui 
Antanaičiui , kuris kar tu y ra ir 
TSR Aukščiausiosios tarybos 
deputatas, ir filosofui Arvydui 
Juozaičiui bei jo žmonai. Kar tu 
su jais buvo p r i s t a ty tas ir 
Vilniaus televizijos žurnalistų 
asociacijos pirmininkas Stasys 
Arnašius. 

Į priėmimą susir inko per 
šimtą žmonių. Daugumą sudarė 
lietuviai. Jų tarpe buvo Lie
tuvos diplomatijos šefas dr. S. 
Bačkis su žmona, JAV Butų ir 
miestų planavimo (HUD) vice-
ministerė Ona Ski rma Kondro-
tienė su savo vyru dr. R. Kond-
rotu. kelios viešnios iš Lietuvos. 
Taip pat buvo keli amerikiečiai 
ir estų bendruomenės nariai . 
Pr is tatydamas svečius iš Lie
tuvos, St. Lozoraitis pareiškė, 
jog iš kai kurių žmonių girdėjęs 
nusistebėjimą, kad čia pasiun
tinybėje yra deputatų iš Lietu
vos. Lietuvos atstovas patiks
lino, kaip mes žiūrim į Lietuvos 
parlamentą. Pasak Lozoraičio, 
„mes tam parlamentui jokios 
legitimacijos neduodame, nes 
t a i būtų p r i e š t a r av imas — 
kovoti už Molotovo-Ribbentropo 
pakto pasekmių eliminavimą ir 
paskui duoti legitimaciją parla
mentui. . ." Toliau jis pabrėžė: 
„ toks p a r l a m e n t a s yra . jis 
egzistuoja ir juo reikia kai kada 
mūsų kovoje už nepriklausomy
bę pasinaudoti. Ir šitoje dvasioje 
mes nepaprastai mielai priima
me visus tuos, nesvarbu, kokie 
yra jų t i tulai , visus tuos, kurie 
eina tuo pačiu keliu, kaip ir 
mes. į nep r ik l ausomybę , j 
visišką t ikrą nepriklausomybę 
ir Lietuvos valstybės atsta
tymą..." 

MES LIETUVOJE TUO 
DIDŽIUOJAMĖS 

Pr i s ta tomąj į žodį t a r ę s , 
Lietuvos a t s t o v a s pakvie tė 
visus į pasiuntinybės rūmų 
valgomąjį vaišėms. Ilgas stalas 
buvo apdėtas įvairių organiza
cijų narių suneštais šaltais už
kandžiais, o gėrimus, kaip jau 
įprasta, parūpino pats siu rūmų 
šeimininkas. Po geros valandos 
vyko viešas pokalbis su abiem 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
seimo tarybos nar ia is . Prisista-
tydamas miškininkas-ekono-

mistas dr. Vaidotas Antanai t is 
pareiškė, jog sąjūdis nėra politi
nė partija, j is yra tautos judė
j imas , kuris siekia, kad būtų 
a t k u r t a Lietuvos va l s tybė . 
Pasak Antanaičio, „siekiam to 
taikiu, parlamentiniu būdu. Per 
tuos metus pasiekta, padaryta 
nemažai". 

Filosofas Arvydas Juozaitis 
priminęs, kad visi procesai, 
kur ie dabar vyksta Lietuvoje 
tur i aiškų politinį motyvą, savo 
žodyje ypač pasidžiaugė, kad 
..malonu į ju s kalbėti šituose 
rūmuose, kur ie yra įkūniję 
Lietuvos diplomatijos, Lietuvos 
valstybės tęstinumą, tradiciją. 
Iš čia gali matyti , kad Lietuvos 
t i k ros io s po l i t ikos , t ikrojo 
valstybinio gyvenimo tradicijos 
y ra gyvos. Mes tuo be galo di
džiuojamės Lietuvoje..." 

A n t a n a i č i u i ir Juoza ič iu i 
t a r u s į žang in ius žodžius , 
rašytojas K. Almenas paklausė, 
kokius uždavinius ateinančiuo
se rinkimuose kelia sau sąjūdis 
ir kokius sunkumus pramato. 
Dr. Antanaitis atsakė: „Tikslas 
aiškus — rinkimus laimėti... Ar
vydas būtų laimėjęs prieš Bra
zauską, nes ypatingai visas 
jaunimas buvo dėl jo pamišęs... 
Bet tai buvo protingai padaryta. 
Jei mes į Maskvą būtumėm nu
važ iavę be B r a z a u s k o , be 
Beriozovo mums būtų žymiai 
sunkiau... Numanyčiau, kad 
apie 80 procentų balsų mes 
turė tumėm gauti. Tačiau tie 
draugai kabutėse žino. kad 
rinkimus mes laimėsim, ir aš bi
jau , kad rinkimai gali neįvyk
t i . . . " 

A. Juozaitis patvirtino, kad 
pavojus yra. Bet, pasak Juo
zaičio, „tada būtų t a s metas, 
kuris spręstų aplamai persitvar
kymo Tarybų Sąjungoje likimą, 
nes sutrukdyti r inkimus — to
kią procedūrą, kuri jau yra 
pradėta Maskvoje, būtų tam 
t i k r a prasme savižudiškas ke
l ias pačiam Gorbačiovui... Mes 
negalime paimti valdžios vienu 
ypu, kurią vadinam vykdomąja 
valdžia. Mes kovosime dėl 
įstatymus leidžiančios valdžios, 
ir ta i nebūtinai implikuoja, kad 
tą pačią akimirką mes laimė
sime vykdomąją valdžią..." 

Dr.V. Vengriui pasiteiravus, 
kuo mes emigracijoj galim ypač 
sąjūdžiui padėti, A. Juozaitis at
sakė, kad Lietuvos atstovas ir 
Lietuvos diplomati jos šefas 
„vien savo egzistavimu įrodo tą 
milžinišką pagalbą pačiu aukš
čiausiu diplomatiniu lygiu. O 
dėl detalių reikėtų su jais ir tar
t is . . ." Toliau Juozaitis dėstė, 
kad. šalia material inės para
mos, išeiviai turėtų priimti į 
Vakarus studijuoti atvykstan
čius iš Lietuvos jaunuol ius , 
dažniau važinėti į Lietuvą ir t.t. 
Tuo tarpu Antanait is sakė, kad 
„svarb iaus ia būtų tų šalių 
visuomenės dėmesį atkreipti į 
Pabaltijo reikalus. Vyriausybių 
dėmesį atkreipti į mūsų nenor
malia padėtį, ir svarbiausia — 
kai mus pradės spausti , kai 
prasidėtų represijos, jūs turė
tumėte tada įsikišti ir padėti..." 
padėti.. ." 

Los Angeles vyrų choro repeticijoje. Viduryje Šv 
Olšauskas. Prie pianino muz. Aloyzas Jurgutts. ' 

Kazimiero parapijos klebonas kun. 

Nuotr. VL GUio 

LIETUVIAI CAUFORNIJOJE 
KULTŪRINIO IR 

xMUZIKINIO GYVENIMO 
VEIKLA 

Los Angeles lietuvių telkinio 
kultūrinio-muzikinio gyvenimo 
pulsas po vasa ros atostogų 
smarkiu tempu vystosi į rudens 
sezono renginių, minėjimų, kon
certų ir met inių balių formą. 

Vasaros metu buvo atnaujin
t i , išdažyti ir pagražinti visi 
parapijos pas ta ta i , bažnyčia, 
salės ir mokyklos klasės. 

Intensyviai vyksta parapijos 
choro repeticijos. Neatsi l ieka ir 
naujasis vyrų choras. Naują 
reper tuarą rengia ir šaunusis 
vyrų kvar te tas , neseniai grįžęs 
iš gastrolių po Lietuvą. 

EKONOMINIS 
SAVARANKIŠKUMAS, 
JELCINAS, BAŽNYČIA 

Toliau buvo klausimai apie 
Lietuvos ekonominį savarankiš
kumą, buvusį Maskvos partijos 
vadovą Jelciną, apie Bažnyčios 
vaidmenį rinkimuose. Atsaky
damas dr . V. Antanai t i s paste
bėjo, k a d šį rudenį Maskva sa
varankiškumo Lietuvai nepa
siryžusi duoti. Pasak Antan-
naičio, „Maskvoje mūsų laukia 
labai didelis mūšis... Aš matau, 
ka ip g r u m i a s i K a z i m i e r a 
P r u n s k i e n ė ir tas pats 
Brazauskas. . . Pat ikėki t , kad 
kautis su tais žmonėmis, kurie 
nelaiko savo žodžio, kur ie su
gebėjo tur t ingiausią pasaulio 
valstybę nugyvendinti , t a i su 
jais kalbėt i yra labai sunku", 
pasakojo TSR Aukščiausiosios 
tarybos deputa tas dr.Antanai
tis. 

Apie B. Jelciną abu svečiai 
tiek tepasakė , kad jis pavo
jingesnis Lietuvai, negu Gor
b a č i o v a s . O dėl L ie tuvos 
Bažnyčios vaidmens rinkimuo
se dr. Antana i t i s pabrėžė, jog 
„šiuose rinkimuose Bažnyčia 
labai daug padėjo. Buvo rajonų, 
k u r i u o s e k u n i g a i a g i t a v o , 
pamokslus iš sakyklų sakė ir jų 
agitacija sąjūdžiui t ikrai daug 
padėjo..." 

Klausimų dar buvo daug, ta
čiau vaka ra s vis giliau brido į 
naktį ir reikėjo skirstytis. Tuo 
tarpu abiejų pers i tvarkymo 
sąjūdžio seimo tarybos narių 
rytojaus dieną laukė eilė pasi
matymų su įtakingais amerikie
čių pare igūnais ir įstaigomis, 
kaip Helsinkio komitetas ir 
kitos. 

w. siuntinybes svočiai su seimininku — Arvydas Juozaitis, Lie
tuvos pasiuntinys St;i^vs l/>zoraitis ir prof dr Vaidotas Antanaitis 

Jaunimo taut inis ansamblis 
„Spindulys" taipgi ruošiasi nau
j a m sezonui. 

Šeštadieninėje lituanistinėje 
mokykloje jaunasis atžalynas 
vėl mokosi lietuvių kalbos ir 
istorijos. f 

Renginius suorganizuoti, pa
ruošti jų muzikines programas 
i r joms vadovauti reikia pa
švęsti daug laiko ir darbo. 

Parapijos choro vadovo 
muziko komp. Aloyzo Jurgučio 
suorgan izuo t i ir p r aves t i 
muzikiniai pasirodymai bažny
čioje ir salėse y r a visuomenės 
teigiamai priimami ir verti
nami. 

Pokalbyje su muz. Jurgučiu 
per Lietuvių Radijo programą 
paaiškėjo, kad jis turi toli 
siekiančius planus ir užmojus 
ateičiai. 

Svarbiausias jų ateinančių 
metų parapijos lietuvių dienai 
paruoš t i naują l i e tuv i šką 
operetę „Pamario pasaka". Bus 
maloni atgaiva ją išvysti šio 
telkinio scenoje. 

Nesvetima i r . kita mintis. 
Turint pakankajpai muzikinių 
pajėgų, iš dalies importuotų iš 
Lietuvos, losangeliečiai gali 
s u s i l a u k t i ir naujo žanro 
muzikinio ansamblio panašaus 
į Vilniaus televizijos ir radijo 
ansamblį „Armonika". 

Artėja vienas pagrindinių šios 
parapijos renginių , organi
zuojamas klebono kun. dr. 
Algirdo Olšausko, tai tradicinis 
parapijos Rudens balius. 

Šio renginio, vyksiančio spa
lio 29 d., sekmadienį, meninę 
programą ruošia muz. A. Jurgu
t i s , t a l k i n a n t A l g i m a n t u i 
Žemaitaičiui. 

Meninę programą atliks nau
j a i susidaręs vyrų choras ir Los 
Angeles „Dainuojančių inžinie
r ių" vyrų kvartetas. 

O kas nežino mūsų žymiosios 
muzikės komp.' Raimondos 
Apeikytės, kuri šiam koncertui 
ne tik akompanuos, bet kartu su 
muz. A. Jurgučiu atliks ir for-
tepiono duetą. 

Iš turimų informacijų galima 
tikėti, kad šis neeilinis renginys 
bus įdomi ir įvairi muzikinė 
šventė. 

Žinant visuomenės pritarimą 
iš la ikyt i mūsų l i e tuv i šką 
parapiją, nėra abejonės, kad 
šiuo renginiu y ra didelis susi
domėjimas, kuris^sutrauks sve
čių pilną parapijos salę. 

Vytautas Šeštokas 

• 

SEKMADIENIO POPIETĖ 

„Pasakojimai ir dainos iš da
bartinės Lietuvos" Lietuvos 
Dukterų draugijos, Los Angeles, 
sekmadienio popietėje rugsėjo 
17 d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje praėjo su dideliu pasi
sekimu. Nors tą dieną vyko keli 
s tambūs rengin ia i , žmonių 
prisirinko ir visos vietos prie 
stalu buvo apsėstos. Be abejo
nės, tuo metu Los Angeles vie
šinčiam prof. dr. Vaidotui Anta
naičiui sutikus popietėje daly
vauti, susidomėjimas ja buvo 
ryškesnis. LDD. LA pirm. Stasė 
Simoliūniene pravedė progra
mą. Pirmiausiai su žymiuoju 
svečiu iš Lietuvos, dr. Vaidotu 

: 

Antanaičiu, prieš savaitę čia per 
Tautos šventę t rumpai kalbė
jusiu. Dabar šis Sąjūdžio seimo 
n a r y s , depu ta t a s , Lie tuvos 
Dukterų draugijos pakviestas į 
gėlėmis papuoštą sceną, atsa
kinėjo į publikos paklausimus. 
Pokalbis vyko apie ekologines 
negeroves, žemės ūkį, moksli
ninkų stoką universitetuose, pa
baltiečių sąjungą, sunkią būklę 
invalidų ir senelių. Paklaustas, 
kuo mes geriausiai pasitarnau
t u m e daba r t ine i L i e t u v a i , 
atsakė: ...„darniu vieningu tar
pusavio sugyvenimu". Po rim
to jaukaus pašnekesio su svečiu, 
vadinamų „Žaliųjų" vadovu, 
s ekė dainos iš d a b a r t i n ė s 
Lietuvos. J a s padainuot i iš 
publikos buvo pakviesta Vy-
gailė, ilgesnį laiką čia viešinti 
j auna muzikė. Pr i tardama pati 
sau akordeonu, ji atliko mažiau 
girdėtas čia, bet populiarias 
dainas Lietuvoje. Kai kurioms 
ir dalyviai jai pri tarė. 

Bedainuojant buvo išnešio
j a m a s š i l tas valgis , ba l t a s 
vynas. Vikriai patarnavo Kęs
tas Uldukis, Audronė Kazlaus
k i e n ė , K a z i m i e r a s Š a k y s , 
Angelė Vaicekauskienė, Onutė 

K a n t i e n ė , V y t a u t a s Va i 
cekauskas, kuris dar gėrimus 
bare tvarkė . Vygailės melo
dingų da inų apgaubt i žmo
nės valgė, klausė, niūniavo 
drauge. 

Vladas Šimoliūnas, ta lkinant 
v i sada p a s l a u g i a i O n u t e i 
Kantienei ir sol. Onutei Devei
kienei, pravedė vertingų dova
nų paskirstymą. Laimė aplankė 
šioje popietėje ne vieną... Po to 
buvo paskelbti aukotojai Lie
tuvos Dukterų draugijos šalpos 
darbams. Tų aukotojų sąrašas, 
ačiū Dievui, nemažėja, vis pasi
pildo nau ja i s geraš i rdž ia i s . 
J iems už tai buvo pareikštas 
skambus lietuviškas „Ačiū!" 

Pa re iga s vir tuvėje pavyz
dingai a t l iko vyr. šeimininkė 
Antanina Uldukienė, jos šaunus 
sūnus Kęstas , nepamainomas 
indų plovėjas Antanėlis ir būrys 
t a l k i n i n k i ų : s e sės — Mit-
kevičienė, Vilimienė, Stanči
k i enė , N o r k i e n ė , Š a k i e n ė , 
Vilkienė, Petrutė ir Juozas Olš
auskai. Svečius priėmė ir malo
niai už s talų sodino Marija Kai
rienė, Angelė Vaicekauskienė; 
popietei m e n i š k u s b i l i e tus 
pagamino Stasė Korienė, juos 
sėkmingai platino Irena Luther 
ir Elena Skirmantienė. Labai 
darbščios buvo visos sesės, bet 
šį kartą nepaprasto svečio iš 
Lie tuvos da lyvavimas gerą 
nuotaiką padvigubino. Prof. dr. 
Vaidotas Antana i t i s ilgokai 
sveč iavos i , su d a u g e l i u 
susipažino. Atsisveikindamas 
su visais, nuoširdžiai linkėjo 
kiekvienam viso gero. Pirm. 
Stasė Simoliūniene, atsidėko
dama už atsilankymą ir už gyvą 
pokalbį su žmonėmis, palinkėjo 
malonios viešnagės. 

Ši Lietuvos Dukterų draugijos 
popietės nuotaika buvo kiek 
kitokia, negu ankstyvesnių. 
Tėvynės atgimimo atgarsiai 
apjungė visus susirinkusius. 
Kaip prieš daugelį metų karto
jome komp. V. Jakubėno, Bern. 
Brazdžionio poezijos žodžiams, 
sukurtos „Tremtinių ir išvež

tųjų giesmės" posmus, taip da
bar, po šios popietės rankom 
susiėmę, galėjome atlikti bai
giamąją dalį pakartodami: 

Ir bus ji t au saldi paguoda, 
Ir bus ji t au širdy, gyva,. 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva". 

S t a sė Simoliūniene 

San Francisco, CA. 
DEMONSTRACIJA PRIE 
SOVIETŲ KONSULATO 

San Francisco pabaltiečiai 
rugpjūčio 23 d. prie Sovietų kon
sulato surengė Ribbentropo-Mo-
lotovo Pakto 50 metų sukakties 
minėjimą ir Juodojo kaspino 
dienos demonstracijos. Vidu
dienyje (pietų metu) susirinko 
daugiau negu 1000 asmenų. 
Nemaža dalis jų — jaunimas. 
Dalyvavo būrelis jaunimo ir iš 
Los Angeles, o taip pat ir 8 
asmenys iš Lietuvos, jų tarpe 
Saulius Paulauskas, vienas „At
gimimo" redaktorių. Plakatais 
ir taut inėmis vėliavomis sovie
tams buvo priminta, kad ši 
s u k a k t i s negal i p rae i t i 
nepaminėta. 

Demons t rac i jos rengimo 
komitetas prieš demonstraciją 
San Francisco Sovietų Sąjungos 
generaliniam konsului Valenti
nui Kamenevui pasiuntė laišką, 
siūlantį jam priimti pabaltiečių 
atstovus pasikalbėti rūpimais 
klausimais. Jis sutiko. Mūsų 
žiniomis, ta i pirmas kar tas 
tokių demonstraci jų metu . 
Penkių atstovų grupė buvo 
pakviesta į konsulatą. Pokalby
je dalyvavo latvių bendruome
nės pirmininkas Emils Elstinš, 
estų Uno Veideman, „VISA" or
ganizacijos atstovė ukrainietė 
Tamara Horodytsky, Saulius 
Paulauskas ir žurnalistė Rasa 
G u s t a i t y t ė , ku r ios dėka 
pokalbis buvo užrašytas. Kon
sului buvo įteikti du laiškai, 
prašant juos perduoti Sovietų 

(Nukelta į 6 psl.) 

A 
INTERN ATIONAL 

I N D U S T R I E S 

& w 
International Industries 

9525 So. 79th Ave. 
Hickory Hills. IL 60457 

Tel. 312-430-8090 

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 išimtini patarnavimą 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE .ZaiiraS* 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi 
į namus. 

Kreipkitės — atsakysime | visus jūsų klausimus 

ŽAIBAS 
9525 So. 79th Ave. 

Hickory Hills, IL 60457 
Tel. 312-430-0074 

INTERNATIONAL M2J 
3 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. 

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

1 ^ - K r e i p k Kreipkitės — kelionė be rūpesčių daug malonesnė! 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 9525 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 60457 TEL: (312) 430-7272 



SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS 

Redaguoja di. K. A. Dagys 

APIE PRANAŠUS IR 
BURTININKUS 

Ar gali būti , kad kas nenorėtų 
būti pranašu, numatyt i įvykius, 

. kad paskui galėtų pasigirti: „Ar 
aš nesak i au?" Tikrų ir netikrų, 
didelių ir labai mažų pranašų 
buvo ir dar bus. Vieni pranašau
ja globaliu mas tu , numato ir 

^ ^ v i s i e m s s k e l b i a p a s a u l i o 
.^ .pabaigą, t iksliai žino metus ir 
£ t dieną, šaukia ne t ikė l ius kast i 
• ^požemines slėptuves, bėgti į 
^ B r a z i l i j o s Amazonės miškus 
" ' ( j e i gu jų iki to laiko brazilai 
". neiškirs), dar ki t i didžturčiai 

' sva jo ja pasistatyti erdvėlaivius 
ir, ka ip esame ma tę filmuose, 

.... prieš pasaulio pabaigą nuskristi 
" su visais kilnojamais tu r t a i s į 

Marsą . Yra ir tokių, kurie 
n e ž i n o , t i k ė t i a r n e t i k ė t i 
gąsdin imais ir ieško a t sakymo 
senose knygose. Viena tokia ir 
mūsų liaudyje populiar i knyga 
buvo, gal ir dabar yra, Mikaldos 
ar Michalinos karal ienės knyga. 
Nors j i , Mikalda, gyveno, kaip 
toj knygoj sakoma, prieš kelis 
t ū k s t a n č i u s metų, bet mėgsta 
paglostyt i ypač lenkus ir tvir
t i na , kad jų tėvynė vėl bus .,od 
morza do morza" (iš tikrųjų 
Lenki ja n iekad nebuvo nuo 
jū ros iki jūros, bet Lietuva, ir 
tik Lietuva, Algirdo, Vytauto ir 
dar vėl iau tokia buvo). 

P r a n a š a u t i sau ir kit iems 
mėgs ta mūsų l iaudis . Anais 
l a ika i s buvo labai populiaru 
spėlioti, koks bus oras. Į pagalbą 
atėjo makleriai, leisdami „šimta
mečius" kalendorius. J ie šimtui 
metų išpranašaudavo, kad „nuo 

• liepos 1 d. iki septynių brolių 
miegančių bus l ie t inga, po tam 

' nus ipagadys iki Parcinkul io, ir 
skubėki t , vierni gaspadoriai , 
gėrybes sus igra ibyt i " . Jeigu 
oras ir nebūdavo toks, tai nes
va rbu , ūk in inka i kalendoriaus 
nemetė į ugnį. Kas žino, gal 
įspės ki ta is , trečiais, a r dešim
ta is metais . 

I lgais žiemos vakara i s namie, 
o sekmadien ia i s susi t ikus su 
paž įs tamais smuklėje mėgsta
ma buvo p ranašau t i karą. „Va. 
po metų a r kitų y ra t ik ra i žino
ma, Germanija eis ant ruskio ir 
turko . O gal ir an t kitaico". Vai
k a m s , karo nemačiusiems ir 
n e p a t y r u s i e m s , pasako j imai 
apie būs imus k a r u s buvo pana
šu į pasaką, negirdėtą egzotiką. 

Bet tai buvo seniau. O dabar? 
N e t r ū k s t a pranašu ir šiandien 
š i ame kraš te . Ar reikia būti 
dideliu pranašu ankst i pavasarį 
tv i r t in t i , jog balandžio mėnesį 
prasidės viesulai ir ištisi kaime
liai lėks j orą, arba. kad Kalifor 
nijoj, aplink Los Angeles miške 
liuose ir k rūmuose ištisi kvar 
ta la i virs pelenais , ar šiais me 
ta is nafta išsilies penkiolika 
k a r t ų ten, kur nereikia 

Mėgsta p ranašau t i ir aukštai 
valdžioje iškilę. Anta i Hitleris 
savo klusniems piliečiams iškė
lęs kumščius p ranašavo savo 
imperi jos nepapras tą laimę: 
valstybės sienos sieks nuo Reino 
iki U r a l o , o jo į p ė d i n i a i 
p a s i r ū p i n s ir už Uralo. Razbai 
n inkas Josifas nenorėjo atsilikti 
ir pranašavo, kad jo valdžios plo
tai greit pasieks At lanta , ten 
nesustos ir bematan t bus galas 

visiems kapitalistams. Po joa t 
sirado dar vienas p ranašas 
šaltkalvis Nikita, norėjęs būti 
didesniu už didelius. J is Jung
tinėje Tautose kairės kojos batu 
daužė į stalą šaukdamas, kad 
palaidos Ameriką; septintam 
dešimtmety pirmas žmogus, 
kuris pastatys koją ant Mėnulio, 
bus sovietų, o dar po kelių metų 
Maskvos imperijoj neliks jokios 
religijos nei pėdsakų. Vargšas 
Nikita neišpranašavo tik nieko 
sau — kad gyvenimą pabaigs 
tamsiam drebulių miškely, kur 
auga tik musmirės ir kapstosi 
zuikiai. 

Bet žmonės daugiausia nori 
rasti pranašautojų, kurie gali 
ką nors gero" išburti. Iš to 
visada buvo ir bus „profesio
nalų"" kortų specialistų, chiro
mantų, astrologų ir kitokių 
galvočių, smailaliežuvių versli
n i n k ų . J i e ir l a i k r a š č i u o s e 
skelbiasi, ir miestų ar kaimų 
prekybininkų sąrašuose oficia
liai figūruoja. Ir eina žmonės 
savo laimės sužinoti. Svarbiau
sia, ką nori išgirsti: ar gyvens 
ilgai, ar bus turtingas, ar seksis 
meilėje ir bus laimingas. Burti
ninkės žino savo amatą, tai 
reikia žmogui duoti patenkina
mą atsakymą. Bet ir sau neuž-
ki rs t i kelio, jeigu k l i en tu i 
gyvenimas klostytųsi atvirkš
čiai, kad žmogelis nesakytų, jog 
burt ininkė melavo arba nieko 
neišmano. Reikia sakyt i ir 
nepasakyti visko, reikia su 
rezervais : „Jeigu toks bal
taplaukis tau nepakis kojos"; 
„Jei viena giminės pusė iš pavy
do nepakenks tau": „Jei tu pats 
per daug nepasit ikėsi tais, 
kuriais negalima pasitikėti", ir 
1.1. Tokius rezervus visada sau 
pritaikyti ir stebėsies, kad „ana 
ragana teisingai išbūrė". 

Lengviausia pranašauti kiek
vienam ilgą gyvenimą. Tą korti
ninkai žino. Nesvarbu, kad ir 
rytoj mirtum. Juk miręs neateis 
skųstis ir reikalauti grąžinti 
pinigų, dešimkės ar dviejų, o 
žmogų prieš mirtį padaryti lai
mingu juk galima. 

Kalbant apie ilgą gyvenimą, 
tik neprašykit pranašo a r bur
t ininko pasakyti, kada mirsite. 
Nors išgirstum, kad gyvensi 
šimtą metų. Axel Munthe San 
Michele knygoj sako: „Žmogus 
nepakeltų gyvenimo, jei žinotų 
savo mirties dieną". Kaip gera 
to nežinoti. Ar neteisybė? 

T a d e u š a s Dzingulis 
iš Dzingulių 

CHRUŠČIOVAS P R I E Š 50 
METŲ 

Chruščiovas apie 1939 metų 
rugpjūčio 23-ją: „Mes pamedžio
jome. Oras buvo puikus, šiltas, 
ir medžioklė pavyko... Sugrįžęs 
iš medžioklės, tuoj nuvažiavau 
pas Staliną. Nuvežiau ančių, 
kaip sakoma, bendram stalui... 
Stalinas buvo labai geros nuo
taikos... Pagal šią sutartį viskas 
krypsta t a i p . kad Hi t le r i s 
pradeda karą. Tai buvo mums 
naudinga ir kariniu, ir morali
niu požiūriu. Tokiais veiksmais 
jis duoda akstiną stoti karan 
Prancūziją ir Angliją, pats 
betarpiškai užpuldamas t ik 
Lenkiją. Mes liekam neutra
lūs". V y t a u t a s M a r t i n k u s , 
Literatūra ir menas. 

BURTININKĖ GERIAU 
ŽINO 

Žmogus panoro sužinoti savo 
ateitį ir laimę ir nuėjo pas 
žinomą burt ininkę. J i pradėjo 
dėljoti koitas ir iškart jam sako: 

— Matau, kad tamsta esate 
dviejų vaikų tėvas... 

aiSsr J a i t ik jūsų kortos taip ro
do, t a i j ū s ų laba i g r e i t a 
nuomonė, — papr i e š t a ravo 
žmogus, — aš esu trijų vaikų 
tėvas. 

Bur t in inkė nusišypsojo ir 
pridėjo: 

— O čia ta i tik tamstos tokia 
nuomonė. 

Milicaukee Sentinel 

NEI ŠIS, NEI TAS 

Juozas Žemai t is Laisvojoj 
Lietuvoj, kalbėdamas apie ne
kokį Augustino Voldemaro liki
mą, negali prae i t i neįgny
bęs Draugui, kur iame kiek 
st-ūau A. Masionis buvo pami
nėjęs kelis labai žinomus ir 
neapginamus faktus apie moks
leivių ateitininkų smetoninių 
laikų persekiojimus: „Turiu 
labai atvirai pasakyti , kad 
buvęs Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona negrūdo ateiti
ninkų į katakombas 'A. Ma
sionio svaičiojimas)". 

Ir ko norėt, kad bolševikai 
lUŽsispyrę n e t v i r t i n t ų apie 
lietuvių liaudies „revoliuciją" 
1940 metais ir kitas nesąmones, 
jei ir čia bandoma gyviesiems 
katakombų liudininkams į akis 
vis kartot i ir kar to t i , kad 
nebuvo to. kas buvo. Pliku 
delnu iškastos duobės neuž
dengsi. Po tokio tvirtinimo 
skaitytoiai netikės ir istorijomis 
apie V<jldemarą, nors tai ir būtų 
tiesa. 

KAI VISKAS NE SAVA 

I Šatriją, kalną aukščiausią, 
dabar gal tik raganos, šluotas 
apžergusios, gali nuskristi. Pa
grindinis kelelis, vedantis iš 
Luokės Šatrijos link, tiek iš
klampotas, kad tik vikšriniai 
t raktoriai šiaip taip išsikapsto. 
Šešios sodybos, a r č i a u s i a i 
Šatrijos stūksančios, jokio kelio 
neturi. Tai mūsų Pašatrijos 
kaimo ir visos Lietuvos gėda ir 
bėda, kad mūsų legendinės 
gražuolės Šatrijos aplinka taip 
apleista... Prieš dešimtis metų 
valstietis su kastuvu ir arkleliu 
priveždavo žvyro, pataisydavo 
kelią, kad ir basutėmis buvo 
galima vaikščioti. O šiandien su 
gigantiška technika nebesu-
bame sutvarkyti poros kilo
metrų kelelio. 

Valstiečių laikraštis 

„Ar žinai, kad... Darbininkui 
paremti aukojo Eifelio bokštas 
P a r y ž i u j e . . . " Darbininkas 
Nr.30,10 p. 

Iš vokiečių spaudos 

KAIP PRADĖTI PASAKAS 

Vaikas: 
-- Mama, ar t ikrai , kad visos 

pasakos turi prasidėti taip: labai 
seniai seniai, labai toli toli?... 

Mama: 
— Visai ne. Šių laikų pasakos 

dažniausiai prasideda kitaip: 
„Brangioji, šį vakarą grįšiu 
vėla i , t u r i u laba i svarbų 
posėdį". Milwaukee Journal 

R o m a n t i š k ų e i l ė r a šč ių 
mėnulis dar vis tebebūtų sūris, 
jeigu jo nebūtų aplankę astro
nautai. 

A r a s Ti jūnėl is , 
Laiškai lietuviams 

aust rali! spauao» 

Kar t ą v i e n a m t r a u k i n y 
važiavo Leninas, Stalinas ir 
Gorbačiovas. Traukiniui susto
jus, vairuotojas — inžinierius 
sako: 

— Lokomotyvas sugedo. Ką 
man įsakysite daryti? 

— Tai niekis. Nenugalima 
liaudies valia mus nuves ten, 
kur mūsų kelias veda, — pasakė 
Leninas. 

— O ne. Inžinierių reikia 
sušaudyti! — paliepė Stalinas. 

— Palaukite , palaukite. Už
traukime langines, nežiūrėkite 
pro langą ir mums atrodys, kad 
važiuojame pirmyn. — nurami
no Gorbačiovas. Reader's Digest 

Tas kvailys dvidešimts metu tvirt 
padaro pėdsakai 

ina, kad tai kažkokio nežinomo KVVO 
IS austrų spaudos 

SPORTINIS PAMISIMAS 

Telefonų vielos per kaito, k>n. 
piuteriai ėmė sproginėti, t 
fonų abonentai, kurių numeriai 
prasideda 327. negalėjo niekur 
susiskambinti, kai buvo praneš
ta, kad Chicagos Cubs beisbolo 
komanda gali laimėti savo divi
zijos pusiaufinalą pasauliniam 
čempionatui. Rugsėjo 22, pirmą 
dieną, per tris valandas, norė
dami užsisakyti bilietus, skam
bino 9 milijonai, o per likusias 
tris dienas — 28 milijonai 
žmonių (o Chicagoj su priemies
čiais yra tik 6.5 m ii gyventojų): 
bilietų iš viso buvo „trupinėlis" 
- 85.000. 

* 
Neryje karvės nepagirdysi. 

Tas pats ir su Nemunu, (ral
ingos mūsų tėviškės upės. 
plukdančios į Baltiją respub
likos brudą. 

Šluota 

Iš Lietuvos mums rašo, kad 
nesiųstumėm ten gražių spalvo
tų gamtos nuotraukų — jas 
išims paštuose; prašo neklijuo
ti ir gražių, naujų pašto ženklų 
— jei jų nesugebės nuimti nuo 
vokų, laiško iš viso negausite. 

G E R A P R I E M O N E 

V i e n a s vyras pasako ja 
kitiems: 

— Buvau padaręs nedovano
tiną kvailystę: paskolinau žmo
gui penkis tūkstančius dolerių, 
užmiršęs gauti iš jo bet kokį 
raštelį. Bet čia padėjo žmonos iš
mintis. Ji t am žmogui parašė 
la išką , p rašydama da l imis 
p r a d ė t i mokėt i s ep tyn ių 
tūkstančių penkių šimtų dolerių 
skolą. Skolininkas greit atsi
liepė, sakydamas, kad jis skoli
nosi penkis, ne septynis tūks
tančius penkis šimtus dolerių. 
Štai dabar ir turiu jo skolos 
raštą! Reader's Digest 

LIETUVIŠKAS 
MERGVAKARIS 

KALIFORNIJOJE 

S u s i r i n k o ar t i š i m t i n ė s 
moterų ir merginų į atsisvei
kinimo mergvakarį... Prasidėjo 
dovanų atidarymas. Jaunoji 
buvo patenkinta gausiomis, 
jos reiklaus skonio at i t inkan
čiomis dovanomis. Draugas 

Reikia manyti, kad mergva-
Kario rengėjai pirma atsiklausė 
jaunosios, ar jai tas ir tas t inka 
ir patinka, ar sužadėtiniai tuos 
daiktus teiksis priimti. Anks
čiau buvo chaosas: jauniesiems 
atnešama 20 lygintuvų, sune
šama 17 „tosterių", tuziną 
šluotų, ir t.t. Kur tą kilnojamą 
inventorių paskui dėti? Tvarka 
turi būt i . 

N u o l a i d ą p e n s i n i n k a m s 
duoda Ieva Asmytė. Communi-
ty Realty. Jos patyrimas (antras 
dešimtmetis biznyje) jums gali 
su t au tpy t i daug k e b l u m o . 
Skelbimas Drauge 

^ U G A S , šeštadienis. 1989 m. spalio tnen. 7 d. 

Linas Žilvitis 
GRĮŽJMAS Į LIETUVĄ 

Tiek daug šviesių vardų sugrįžta į tėvynę — 
Sunų ir jų tarnų ir nuobrukų tautos. 
Net ir baisūs liaudies priešai skelbia linksmą 

žinią, 
Kad niekas iš tautos jiems kelio nepastos. 

Galbūt ir aš grįžau vardu šviesos nešėjo 
Ir savo šviesumu apstulbinau visus. 
Galėjo būt ir taip, tačiau kitaip išėjo: 
Apstulbinau visus dėl to, kad aš tamsus. 

O, taip, gal ir tamsus ir net sustabarėjęs, 
Nes vis dar negaliu tikėt bolševiku. 
Tačiau ne jis yra pasaulio sutvėrėjas, 
Ne jam ir Lietuva nei širdys jos vaikų. 

Naudinga žinoti 
Dėmesio merginoms! 

Princas Hiro, 29 metų, naujo
jo Japonijos i m p e r a t o r i a u ; 
Akihito sūnus, sosto pavel
dėtojas, negali susirasti žmonos. 
Paprastai visų merginų svajo
nės būti princesėmis ir karalie
nėm, bet čia kitaip. Japonės ir 
jų tėvai žino, kad kartą ištekė
jusios, visam amžiui liks impera
toriškųjų rūmų kalinėmis, nie
kur negalės išeiti. Jeigu kuriai 
merginai Hiro pasipirštų, atsi
sakyti negalės, todėl tėvai 
galimas kandidates į imperato-
rienes stengiasi iš Japonijos 
išsiųsti kur nors toli, už jūrų 
s tudi juot i . Sunday Times, 
Londonas. 

P .S . 
Ka i pr incą Hiro ir visą 

Japoniją kamuoja baimė ir 
baisus netikrumas, kad neliks 

RAINIŲ BUDELIS 

Rainių kankinimų organiza
torius, atsargos pulkininkas P. 
Raslanas, ko gero, ir dabar 
tebevarsto saugumo komiteto 
duris, gal paplekšnoja per petį 
jaunesniesiems draugams, ku
rie budriai saugoja savo prano
kėjų darbelius — tardymų pro
tokolus, slaptų operacijų atas
kaitas, represuotųjų sąrašus. 
Nusikaltimo bendrininkų statu
sas jų nemaž negąsdina. At
virkščiai — tai mes jų turime bi
joti, nes ką gali žinoti, kad?> 
koks vėjas gali papūsti... 
Kazys Saja, Literatūra ir 
menas. 

Įpėdinių, kad iš 20 milijonų 
merginų neįmanoma vacti 
didatės į imperatorienę, ta i pats 
laikas susidomėti mūsų lietu
vai tėms, ypač toms, kurios 
dabar masiniai a tvyks ta iš Lie
tuvos, ir nori ir negali čia 
ištekėti. Reikia įsigyt' šilkini 
kimono, nusidažyti kaip galima 
juodž i au p l a u k u s , o veidą 
balčiausiai, ir Tokijoj pavaikš
čioti uždraustuose imperatoriš
kuose soduose. Viena rytą 
sutiksi te ir Hiro. Tik reikia 
elagant iškai nusi lenkt i ir jį 
pasveikinti . 

N A U D I N G A S P A T A R I M A S 

Neapolio miesto valdžia pri
pažįsta, kad kiekvienam gyven
tojui t enka 10 žiurkių. v4so 10 
milijonų. Žiurkėms išnaikinti 
reikia 144 milijonų dolerių, a*--
ba vienam kenkėją sugauti kai
nuoja 14.40 dol. Romos laikraš
tis La Republika siūlo to^ią 
patogią išeit į : visą re ika lą 
r e i k i a s u p r i v a t i n t i . Tegu l 
kiekvienas gyventojas sunai
kina 10 žiurkių, mies tas j am 
tegul sumoka 144 dolerius, ir 
bus dviguba nauda — pra tur tės 
gyven to ja i , o m i e s t a s bus 
švarus. 

Amerikos prezidentas kasdien 
gauna vidutiniškai 22.000 laiš
kų. Te nepyksta tie, kur ie j am 
parašę negauna atsakymo. 

KURIAIS METAIS? 

Amerikos Lietuvių Tarybos Eostono Skyrius 

Lithuanian American Council of Soston 
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"car-zacir. 

Gatvėje susit inka du Ame
rikos lietuviai. 

— Seniai tave mačiau, sakyk, 
ka ip gyven i? — k l a u s i a 
pirmasis. 

— Neblogai, neblogai, — atsa
ko antrasis, — Lietuvoje neturiu 
giminių. 

— Atrodo, šiemet vietoj baravykų valgysi kelmučius!. 
Saulius Medžionis, Šluota 

O R A S 

Spalio mėnesio orą sunku nu
spėti. Je igu lyja. būna šlapia, 
jeigu saulėta, aišku, kad sausa. 
Tada reikia išeiti į parką ir pasi
dž iaugt i spa lvo ta i s medžių 
l a p a i s . K a s ž ino . ga l t i e 
medžiai s ta tybininkų, padaužų 
ir vandalų dėka kitą pavasarį 
čia neaugs. Taip pat pa ta r t ina 
šį mėnesį apsišarvoti kantrybe, 
kai kasdien telefonu arba paštu 
būsite kviečiami lankyl is į lab
daringas kavutes , suėjimus, pa
rodų a t idarymus , koncertus, iš 
Lietuvos a tvykusių ( tau nepa
žįstamų > išleistuves (suprask: su 
vokeliu kišenėje). Tą mėnesį 
prekybininkai ir kiti neblogi 
žmones p r a d e d a r e n g t i s 
Kalėdoms, ir tu gausi kiekvieną 
dieną po du p rašymus aukoti 
lietuviškam reikalui ir t r is kar t 
tiek amerikie t iškam. Bet dėl to 
iš baimės neiš lakstyki t . 
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MOSU KOLONIJOSE 
Cape Cod, MA 

VEIKLA IR VASARA 
NESUSTOJA 

Šiemet kurortinis Cape Codas 
išgyvena retus dvasinio paki-

SAN FRANCISCO 
(Atkelta iš 4 psl.) 

Sąjungos atstovybei Washing-
tone ir Sovietų užsienio reikalų 
ministerijai. Pirmasis laiškas, 
Californijos pabaltiečių vardu, 
pasirašytas Baltic Freedom 
League pirmininko Ardis 
Pavlovskio, o antrasis — S. 
Francisco apylinkės ukrainie
čių. Buvo sugiedoti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos himnai. Kun. 
Ted Palis, neseniai grįžęs iš Lie
tuvos, perskaitė prasmingą ir 
jaudinančią maldą. Sibiro 
tremtinė Stasė Jakelionienė 
padeklamavo savo parašytą 
Lietuvai skiriamą eilėraštį. 

Į demonstraciją buvo atvykę 
spaudos atstovai ir dviejų tele
vizijos kanalų filmuotojai. Dalis 
demonstracijos buvo rodoma per 
TV 20 kanalo vakarinių žinių 
programą ryšium su plačiais 
reportažais apie vėliausius 
įvykius Pabaltijo valstybėse. 

Organizuojant demonstraciją, 
energija ir sugebėjimais ypač 
pasižymėjo latvė Sigrida Reine. 
Taip pat daug padėjo Julija 
Liesytė Fraser . Mildai 
Mikėnienei iš Los Angeles 
priklauso didelė padėka už 
paskatinimą ir įvairią pagalbą. 

D. J . 

limo ir prisiminimų metus. 
Barnstable miestas, stam
biausias šiame pusiasaly), 
susidedąs iš septynių sodžių, 
mini savo 350 metų įsikūrimo 
sukaktį. Barnstable taip pat yra 
garsios Kennedžių šeimos 
lopšys. Iškilmės vyksta ištisus 
metus su įvairiausia programa: 
buvo tapybos, fotografijos 
parodos, poezijos vakarai, pa
radai, regatos, sporto žaidynės 
ir panašūs renginiai, kuriais 
norima pasidžiaugti miesto ir 
jos gyventojų kultūriniais, 
ekonominiais, politiniais, reli
giniais laimėjimais. Į minėjimus 
yra įtrauktos ir vietos tautybių 
grupės, pakiliausias tų minė
jimų momentas buvo rugsėjo 
8-10 dienomis Hyannis mieste; 
dalyvavo ir vietos lietuviai, 
pasikvietę talkon Bostono tau
tinių šokių šokėjus. 

Penktadienį, rugsėjo 8 d., 
ištaigingame Hyannis miesto 
„Tara" viešbutyje įvyko 
oficialus banketas, kuriame 
dalyvavo daugiau negu 500 
svečių, jų tarpe Massachusetts 
valstijos gubernatorius Michael 
Dukakis, Jungtinių Valstybių 
senatorius Edvardas Kennedy 
ir gausus būrys iš Anglijos 
atvykusių oficialių svečių. 
Dauguma Cape Codo sodžių yra 
pavadinti Anglijos vietovių var
dais. Tai buvo gera proga 
anglams (kai kuriems pirmą 
kartą) pamatyti,kaip atrodo jų 
vardo vietovė Naujoje žemėje. 
Šiame pokylyje dalyvavo dešimt 
vietos lietuvių, jų tarpe apy-

ISTORINI ŽYGĮ ĮVYKDŽIUS 

PADĖKA 
Pirmasis transatlantinis Lietuvos buriuotojų žygis Klaipėda - N'ew 

Yorkas ir atgal — įvykdytas. Lietuva ir lietuviškoji išeivija Amerikoje 
su pasididžiavimu sveikino SY „AUDROS", SY „DAILĖS" ir SY 
..LIETUVOS" įgulas. įvykdžiusias žygi, skirtą ATGIMSTANČIAI 
LIETUVAI. 

Šiam užmojui įgyvendinti reikėjo talkos abiejose Atlanto pusėse. 
Amerikos lietuviams teko garbė Lietuvos buriuotojus sutikti šiame 
žemyne. Šį uždavinį atlikome. 

Lietuvos Buriuotojų priėmimo organizacinis komitetas reiškia 
nuoširdžia padėką visiems JAV-ių ir Kanados lietuviams bei jų 
organizacijoms, savo finansine auka ir darbo talka įgalinusiems mus 
šią užduotį atlikti. 

Dėkojame New Yorko, New Jersey, Clevelando, Baltimorės ir 
Chicagos sutikimų organizatoriams ir talkininkams, lietuviškai 
spaudai ir radijo laidų vedėjams, informavusiems visuomenę. Didelis 
ačiū visiems žygį parėmusiems piniginėmis aukomis ir asmenims į savo 
namus svetingai priėmusiems ir globojusiems buriuotojus jų viešnagės 
metu. Išskirtina padėka Vytautui Pauliui New Yorke, sumokėjusiam 
uosto mokesčius 15,000 dol. suma ir dr. Jonui Adomavičiui Chicagoje 
už buriuotojams skirtą asmeninę dovaną — 4,200 dol.. o taip pat 
nupirkusiam visus buriuotojų atgabentus Lietuvos grafikų darbus. 
Dėkojame visiems, visiems! Jūsų pastangų dėka Lietuvos vardas vėl 
nuskambėjo po šalis plačiausias, ir dar labiau mus skatina aukotis Lie
tuvos labui. 

Lietuvos Buriuotojų Priėmimo 
Organizacinis Komitetas JAV-ėse. 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ PRIĖMIMO 
ORGANIZACINIS KOMITETAS 

PINIGINĖ APYSKAITA 
1989 m. spalio 1 d. 

PAJAMOS: 

1. Aukos 
2. Kanados fondas 
3. Rengini pelnas 
4. Suvenyrai-paroda 
5. KASOS * 
6. Vakaronės pelnas 

Viso: 

IŠLAIDOS: 
1. Radijo navigacijos instr. 
2 Pervesta i Nevv York laivų tvarkymui ir maistui 
3. Autobusas: N. York • Chicago — N. York 
4. Telefonas, paštas, spauda, nuotraukos, Tele-Fax, video 

radijo, gėlės, vainikas, ir kt. smulkios išlaidos 
5. Leidinys 
6. Trofėjai buriuotojams 
7. Diplomai buriuotojams 
8 Taures kapitonams (Jasinsko auka 200.00; taurių kain 

363.^11 sumokėtas skirtumas 
9. Antras kaimas — programa 
10 J.C. — patalpa vakaronei 

Viso: 

LIKUTIS: 
Pažadėta nupirkti 1992 metų Olimpiadai Ispanijoje. 
Burės užsakytos Kaina 
Lieka: 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

ra MIS KOMPIUTERIŲ 
Dagal&a gaiite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
8ELLBACE REALTORS 

INCOUE TAX ~ INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

linkės pirmininkas ir keturi 
valdybos nariai. 

Kitą dieną, šeštadienį, milži
niškoje „Melody Tent" pala
pinėje, talpinančioje per 1000 
asmenų, kur vasarą ruošiami 
koncertai, įvyko Cape Codo 
tautinių grupių pasirodymai: 
dainos, šokiai, improvizacijos ir 
pan. Lietuviai scenon išvedė ar
ti 20 Bostono lietuvių šokėjų; jie 
pusę valandos džiugino gausią 
publiką. Lauke, prie palapinės, 
veikė lietuviška parodėlė, kur 
svečiai galėjo nusipirkti lie
tuviškų knygų bei suvenyrų. 
Ten pat merginos dalino lanks
tinukus apie Molotovo ir Rib-
bentropo sutartį ir jos pasekmes 
Lietuvai. Po pasirodymų apylin
kės valdybos vicepirmininkė 
Genovaitė Treinienė šokėjams 
suruošė užkandžius. 

Pagaliau sekmadienį, rugsėjo 
10. pagal kruopščiai paruoštą 
planą, Hyannis miesto gatvė
mis vyko puošnus sukaktuvinis 
paradas, kokio šio iškyšulio gy
ventojai tikrai nebuvo matę. 
Nežiūrint karšto oro — 95 F, 
gyvieji paveikslai, arba ant 
automobilių platformų in
scenizuoti paveikslai pamažu 
slinko pro gatvėse išsirikia
vusias minias. Parade dalyvavo 
ir lietuviai. Tiesa, negausi, ta
čiau patraukl ia i a t rodant i 
grupė: priekyje ant dviratuko, 
tautiniu drabužėliu vilkįs, 
važiavo Kriščiūnų sūnus Jonu
kas: po jo sekė dvi lietuvaitės 
tautiniuose drabužiuose Trei
nienė ir Petrutienė, nešinos ar
ti 12 pėdu ilgumo užrašų LIT-
HUANIANS. Jas lydėjo didžiulė 
Lietuvos trispalvė 8 x 5 pėdų 
vėliava. Ją horizontaliai nešė 

Tarptautinis vakaras, kurio 
šeimininkais šiemet yra lietu
viai. Programa rūpinasi žymus 
buriuotojas Bronius Markeliū-
nas. Svečius banketo metu 
linksmins Bostono vyrų seks
tetas, o programos vedėju bus 
valdybos narys Edvardas 
Shakalis. 

A.P. 

TIRS, AR NEIMA 
NARKOTIKŲ 

Homevvood-Flossmoor aukšt. 
mokyklos auklėtinių dauguma 
pasisakė už tikrinimą, ar kas iš 
moksleivių nenaudoja narko
tikų. Mokytojų taryba, surinkus 
tuos duomenis, nutarė tikri
nimą įvesti. 

ANATOLIJUS KAIRYS 

KRIKŠTO VANDUO 

Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio narės susitinka su Vasario 16 gimnazijos 
mokinėmis rugsėjo 8 d. Iš kairės pirmoj eilėj: Marisa Blayeska (Urug.), trečia iš kairės Elina 
Gaidamauskaitė (Arg.}, antroj eilėj iš kairės: Onutė Tatarūnaitė (Braz.t. Miriam Laurinskaitė 
i Urug.), Aleksandra Borzinskaitė (Arg.), paskutinė — Romina Fornaraitė (Urg.). 

Nuotr. M. Šmitienės 
keturios lietuvaitės. Toliau 
žygiavo likusi hetuvių grupė su 
Lietuvos vėliavėlėmis. Buvom 
nus teb in t i šil tu publikos 
reagavimu: žiūrovai ne tik lietu
viams plojo, bet retakrčiais iš 
publikos pasigirsdavo šūkis: 
.,Tegyvuoja Lietuva!., arba 
..Lietuvai laisvės!.." Atrodo, kad 
Lietuva amerikiečiams nebėra 
„ te r ra incognita"?, — neži
noma žemė. 

Barnstable miestas savo jubi
liejines iškilmes užbaigs gruo
džio mėnesį, kai pasirodys su 
amerikiečiu tradiciniu pasi
ruošimu Kalėdų šventėms. 

Šioje iškilmių dvasioje 
praėjusį šeštadienį Cape Codo 
apylinkės valdyba po atviru 
dangumi savo nariams suruošė 
priėmimą, kuriame padarė 
staigmeną buv. apylinkės pir
mininkui Vladui ŽidžiūnuL . 
Bostono apygardos pirmininkas 
Česlovas Mickūnas įteikė 
sukak tuv i ' inkui Židžiūnui 
Amerikos ir Lietuvių Bend
ruomenės valdybos pirmininko 
dr. Razmos sveikinimo raštą ir 
diplomą, o apyl inkės pir
mininkas Alfonsas Petrutis 
perskaitė valdybo. nutarimą, 
kuriuo Židžiūnas skiriamas 
Garbės pirmininku. Reikš
minga 80 metų gimtadienio pro
ga valdybos narės Irena 
Jansonienė ir Regina Petru
tienė įteikė Židžiūnui tautiniais 
motyvais medinę lėkštę, sukur
tą G. Treinienės. 

T a i g i . Cape Codo l i e tuv ia i 
š iemet turėjo darbingą i r tu
r i n i n g a savo veik los vasarą. Lietuvos krikšto trilogija pradedant 
Pabaigai ga l ima p r i d u r t i , kad Mindaugu 1251 m., baigiant Vytauto 
lapkričio 4 dieną „ T a r a " viešbu- 1413 m. Žemaičių krikštu. Iliustravo 
č io salėje į v y k s t r a d i c i n i s M. B. Stankūnienė, 272 p. Kaina su 

persiuntimu $12.00, Illinois gyv. dar 
pr ideda 8 0 et. III. valsti jos 
mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. 

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 Real Estate 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

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

5953 S. Kftdzla Av* . 
Chicago, !L 60629 

Tel . 436-7878 

ATIDARĄ APŽIŪRĖJIMUI 
Sekmadienį nuo 1 Iki 4 v. p.p. 

6751 W. 59 St. — 3 mieg. mū
rinis narnas 25 me'ų senurtK?; orsžus. 
įrengtas rūsys; 2 auto. garažas; daug įvai
rių priedų. Graži aplinka. Geras pirkinys už 
žemą kainą. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 
>* : r 

NILES — BEST LOCATION 
NICELY DECORATED AND SPOTLESS 
4 bedrooms + office or den, 2Vz baths, 
large kitehen & rec room., air cond., side 
drive, 2-car garage. & all appliances. MUŠT 

OnfcJ)^. KMIECIK REALTORS 
a 7922 S. PUtASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St. , Chicago 

Tel. 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

BY OVVNER $219,000. 966-0325 

FOR RENT 

HELP VVANTED 

Išnuomojamas 6 kamb. butas Mar-
quette Parko apyl. Suaugusiems. Pir
mame aukšte; erdvus, patogus, 
apšildomas, su kilimais. Jei reikal
ingas, išnuomojamas ir garažas. 
Kreiptis: tel. 778-0154 

FOR SALE 
_ - h , - ^ 

Parduodami (vairių rūšių obuoliai tik 
sekmadienį Union Pier, Michigan. Važiuo
ti 94 keliu iki Union Pier Rd.. pasukti į kairę 
ir važiuoti iki Lake Side Rd., kol pamatysit 
rodykles, važiuoti iki Kroger Rd., #9150 
Kas norėtų, kad būtų pristatyti į namus ar
ba į sutartą vietą, skambinti Kasparams tel. 
462-1783. 

21,985.00 
6.586.00 
1,979.04 
1.451.00 
110.15 
163.89 

32,275.08 

7.037.00 
14,000.00 
4.223.00 

2,240.46 
977.57 
690.00 
250.00 

t 
163.01 
150.00 
100.00 

29,831.00 

2.443.54 

1,084.00 
1,359.54 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius^ 
BEN SERAPINAS 636-2960 

"ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. Many 
immediate openings vvithout vvaiting 
list or tęst. $17,840S69,485. Call 
1-602-838-8885. EXT R7765. 
~ = i * » > 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipti* l Hermi* Deckys 

Tel. 565 6624 Nuo 8 ryto Iki 8 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

1 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytaute* Taras 

COUSION EXPERTS 
Visoki automobilių pataisymai Mes per
kam ir parduodam automobilius 

JONAS IR VINCE STANEVIČIUS 
2637 W. 4 7 Street 

523-1249 

TREE SERVICE 

L. Kupoikevičius 
Organizacinio Komiteto iždininkas 

Iš kairės: Amerikos krikščioniif demokratų sąjungos pirm. Renan Fuentealba. 
krik.š. demokratu internacionalo gen. sekretorius Andre Louis ir Gvatemalos 
pre/ YmicioCerezo Arevalo krikščionių demokratu internacionalo kongreso 
metu. 

AMŽINO 

m-
• i " 

! 

ŽEMĖJE 

Sukrečiantys vaikų ir 
paauglių ats iminimai 
iš pergyvenimų Sibiro 
gulaguose. 

Knyga išleista atgims
tančioje Lietuvoje 

Kaina su p e r s i u n t i m u 12 d o l . 
Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS, 
4545 VV. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyvonfo /a i dar prideda 
80 f v.tkt mokesčio. 
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MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad irtrečiad susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel.-PRospect 6-8998 

VENCKAUSKAS, INC. 
Bullders & Remodallng 

• Porches & Oecks • Floor & Wali Tile 
• Alummum Siding & Trim • Kitcben & Baths 
• Masonry . ptec Rooms 
• Additions . Insurance Repairs 

Peter (312) 448-0113 

Genėjame medžių šakas 
Medžius nupjauname ir nuvežame 

19 metų patyrimas 
Skambinkite 

Justinui 927-5782 

I V I C I U . I U S I I U | ; 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 

ADDING M A C H i N E S 

Nuomo ja Parduoda . Taiso 

Virš 50 metų pat ik imas |ums 

pa tarnav imas 

5 6 1 0 S . P u l a s k i Rd . , C h i c a g o 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 



PARYŽIAUS DIENOS 
Pasaulio demokratinio jauni

mo kongrese, kuris vyko Pary
žiuje rugpjūčio 20-27 dienomis, 
pirmą kartą dalyvavo Lietuvos 
jaunimo delegacijai. Septynio
lika lietuvių buvo deleguoti 
demokratų, socialdemokratų, 
krikščionių demokratų partijų, 
jaunimo organizacijų bei 
jaunimo spaudos. Daugelio 
pasaulio šalių delegatai buvo 
maloniai nustebinti, išvydę 
Lietuvos vėliavą virš lietuvių 
paviljono. Informatyvūs sten
dai, plakatai, nuotraukos pa
sakojo nežinantiems mūsų 
valstybės istoriją. Neramu buvo 
tik Sovietų Sąjungos delegaci
jai. Suprantama, kongresas 
vyko Ribbentropo-Molotovo 
pakto jubiliejaus dienomis, todėl 
dažniausiai dėmesio centre buvo 
ne perestroika, o mažųjų 
Pabaltijo valstybių likimas. 
Forumuose, kuriuose buvo 
kalbama apie laisvę, demokra
tiją, žmogaus teises, nė karto 
nebuvo nutylėtas Lietuvos var
das. Mūsų delegatams teko 
gerokai paplušėti — daugybė 
interviu pasaulio spaudos, radi
jo atstovams, karšti ginčai 
forumuose, diskusijose. Įspū
dinga buvo rugpjūčio 23 dienos 
demonstracija Paryžiaus gatvė
se, kurią surengė lietuviai, es
tai, latviai, prisidėjo daugelis 
kitų kraštų. 

Net jeigu mes būtume likę 
pasyvūs stebėtojai, pats mūsų 
buvimo faktas čia vis tiek 
turėtų didžiulią reikšmę, — taip 
Paryžiuje įvykusiame Pasaulio 
demokratinio jaunimo forume 
Lietuvos delegacijos veiklą 
įvertino Lietuvos persitvar
kymo Sąjūdžio Seimo tarybos 
narys Vytautas Radžvilas. Po to, 
kai bus įsisąmoninta, kas čia 
įvyko, greičiausiai Lietuvoje ir 
išeivijoje bus suprasta, kad 
mūsų delegacija yra pirmoji 
Lietuvos delegacija, dalyvavusi 
tokio plataus pasaulinio masto 
forume. Mūsų uždavinys buvo 
pakankamai aiškus: kuo pla
čiau informuoti pasaulio visuo
menę apie Lietuvą ir joje 
vykstančius reiškinius. Savo 
tikslą mes pasiekėme. Susi
domėjimas mūsų delegacija ir 
apskritai Lietuva augo kasdien. 
Tačiau suvokę, kas vyksta 
šiame forume, supratome, kad 
galima pasiekti daugiau, būtent 
imtis nagrinėti klausimus, 
kurie domina visą pasaulį ir, 
eidami šia linkme, mes pamė
giname įsirašyti į tarptautinių 
įvykių kontekstą. Pasirodė, jog 
tai nėra labai sunkus užda
vinys. Nors visos dabartinės 
pasaulio problemos buvo 
nagrinėjamos palyginti jaunų 
žmonių, nereikėtų pamiršti, jog 
daugelis, su kur ia is mes 
užmezgėme draugiškus ryšius, 
yra būsimoji Vakarų politikų 
pamaina. Daugelio Paryžiaus 
forume dalyvavusių organiza
cijų atstovai yra žmonės, kurie 
palaiko tiesioginius ryšius su jų 
šalių vyriausybių vadovais. Bū
tent Paryžiuje išsiaiškinę įvai

rių organizacijų veiklos kryptis 
mes galėjome savot iškai 
skaidyti savo darbą ir ieškoti 
tiesioginių dalykiškų kontaktų. 
To dėka praktiškai mes užmez
gėme ryšius su krikščionimis 

demokratais ir socialistais, o 
taip pat su prancūzų centristų 
partijomis. Reiktų pastebėti, 
kad visi šių partijų atstovai, 
tiksliau, tų partijų jaunimas, 
kuris dalyvavo forume, labai 
atidžiai žiūri į tai, kas vyksta 
Lietuvoje, ir tai vertina labai 
palankiai. 

Atrodo, jog, jeigu Lietuvoje 
bus imamasi tam tikrų pastan
gų, atsivers visiškai realios 
galimybės naujai besikurian
čioms partijoms ir jaunimo 
organizacijoms, anksčiau ar 

vėliau įsijungti į tarptautinių 
organizacijų veiklą. Pagrindas 
tam yra padėtas pakankamai 
tvirtas, svarbu, kad Lietuvoje ši 
galimybė būtų išnaudota kiek 
tiktai įmanoma. ML 

L 

Mylimam broliui 
iškentėjusiam 

25 metus Sibiro Gulaguose 

A.TA. 
NIKODEMUI KVIKLIUI 

ok. Lietuvoje mirus, fil. 
užjaučia 

BRONIŲ KVIKLĮ jautriai 

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadija 
A. S. S. Knygų Leidykla 
Mūsų Vytis 
Vydūno Fondas 

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 

LAPKRITIS 
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kellon* Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,899 iš Bostono ir Niujorko 

$1,8*2 iš Čikagos 

GRU0CH3 
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje 
Kelione Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko 

$1 ,782 iš Čikagos 

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei! 

Baltlc Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus. 

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje. 

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiems giminaičiams 
Lietuvoje. 

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALTIC TOURS 

$utt«4 
77 0AKSTRCET 

NEWTON, MA 02184 
T«l . 817-985-8080 

Kfl midlcincl Padarai 
^ ^ ^ ^ R ^ ^ f^a\/inn<5 a n d I nan A c ^ n r i a t i n n 

s. 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

925-7400 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE. 
598-9400 

EDE €> 
lut i 
IEN0ER 

A.tA. 
PETRAS BURKAUSKAS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. spalio 4 d., sulaukęs 66 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Pasvalyje. Kanadoje išgyveno 12 m.. 

Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Izabelė (Veraitytė). 

du sūnūs: Arūnas žmona Carol ir Ronaldas; trys anūkai. 
Christopher, Jeremy ir Jaclyn Burkauskai; brolis Antanas 
Burkūnas su šeima gyv. Rochester, N Y; Lietuvoje brolis ir 
sesuo su šeimomis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, spalio 8 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 9 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir sūnūs. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ALDONA TAMOŠIŪNIENĖ 
Mūsų mylima mama ir močiutė mirė 1989 m. rugsėjo 5 d. 

ir buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 

pažįstamiems atsilankiusiems atsisveikinti su velione 
koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems į ami
no poilsio vietą. 

Širdingai dėkojame už gausius paguodus žodJius, laiškus, 
užuojautas spaudoje ir ypatingo grožio gėlių puokštes ir 
vainikus. 

Reiškiame padėką-už šv. Mišių aukas ir aukas organiza 
cijoms. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, už 
atlaikytas šv. Mišias ir palydėjimą į amžiną poilsį ir apeigas 
kapinėse. 

Širdingai dėkojame mielam sol. J Vazneliui už giedojimą 
šv. Mišių metu. 

Dėkojame D.L.K. Birutės draugijai ir Lietuvos Dukterų 
draugijai už maldas ir atsisveikinimą. 

Dėkojame karsto nešėjams: Adolfui Dirgėlai, Algiui Mau
rukui, Vincui Pavilčiui, Liucijui Pieniui. Algiui Turner ir 
Jonui Veselkai. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D.Petkui už rūpestingą 
ir nuoširdų patarnavimą 

Liūdinčios dukterys Vida ir Aldona su šeimomis 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Dailininkas 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

1989 m. rugsėjo mėn. 16 d. išlydėjome mūsų mylimą 
Tėvelį, dail. Viktorą Petravičių į paskutinę kelionę. 

Šeimos vardu dėkojame visiems Tėvelio ir mūsų šeimos 
draugams ir artimiesiems Jį prisiminusiems sunkios ligos 
metu ir pasidalinusiems mūsų skausmu laidotuvėse. 

Už religinį ir meninį patarnavimą šv. Mišių metu nuošir 
džiai dėkojame kun. Stephen C. VVetmore, solistui Jonu: 
Vazneliui ir muzikui Manigirdui Motekaičiui. 

Nuoširdus ačiū Donatui Bielskui už draugiškus žodžius 
ir atsisveikinimo pravedimą. Dr. Gediminui Balukui, dail 
Jurgiui Daugvilai, poetui Kaziui Bradūnui, komp. Dariui 
Lapinskui, akt. Laimai Rastenytei Lapinskienei už poeziją, 
muziką ir dainą ir dalininko bei draugo V. Petravičiaus 
akivaizdų gyvenimo ir Jo meno apibūdinimą. Ačiū Union Pier 
apyl. pirm. Edmundui Vengianskui už atsisveikinimą Unior. 
Pier lietuvių vardu. 

Dėkojame Aldonai Kaminskienei ir Ramunei Lukienei pa 
dėjusioms organizuoti laidotuves. 

Ačiū dr. Jonui Valaičiui ir žmonai Jonei bei dr. Janinai 
Jakševičienei už medicinišką ir draugišką pagalbą. 

Dėkojame Jonui Bogutai už mūsų Tėvelio dail. Viktoro 
Petravičiaus paskutinės kelionės įamžinimą filme, mūsij 
šeimai ir visai lietuvių tautai. 

Ačiū karsto nešėjams Leopoldui von Braun, Adomui Petrą 
vičiui, Baliui Slonskiui, Dariui Lapinskui, Donatui Bielsku; 

ir Vincui Lukui. 
Nuoširdus ačiū už šv. Mišių aukas, gėles, užuojautas 

spaudoje: 
Dailės Institutui per dail. Adolfą Valešką 
M. K. Čiurliono Galerijai 
Lietuvių Tautodailės Institutui 
Lietuvių Dailininkų Draugijai 
Lietuvių Dailiojo Meno Institutui 
Lietuvių Dailės Muziejui ir pavieniams akmenims. 
Esame dėkingi už atsisveikinimą kapinėse komp. Dariui 

Lapinskui ir Algimantui Keziui. 
Ačiū už paskutinį sudiev, kurį Jūs - visi Tėvelio mylimi 

draugai — su meile Jam ištarėte. 

Liūdintys sūnus Linas, duktė Izida ir jų šeimos. 
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Patarimus mes duodame kibi- Juo daugiau katei glostai 
rais, o patys juos priimame iš nugarą, juo aukščiau ji kelia 
kitų tik lašais. uodegą. 

W. R. Alger Anonimas 

A.tA. 
JONAS J. YLA 

Gyveno Chicagoje, Ashburn apylinkėje. 
Mirė 1989 m. spalio 2 d., 11:40 vai. ryto, sulaukęs 79 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Kurklių valsč., 

Lutsiūnų kaime. Amerikoje išgyveno 58 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterėčios: Diana 

Metke, vyras Edwin ir Maureen Coulter bei daug dukterėčių 
ir brolvaikių Lietuvoje; švogerka Mary Ela ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstmai. 

Velionis buvo brolis mirusių brolių Donato Ylos ir kun. 
Stasio Ylos. 

Priklausė Lietuvių Filatelistų draugijai ir Šaulių 
sąjungai. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, spalio 8 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 9 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

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 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

• 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

I.AIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. R E 7-1213 
11028 Southwes t H w y . - Tel . 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th A v e n u e 
Cicero, Il l inois 

Tele fonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ- KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., C i ce ro I l l inois 

PATARNAUJA CHICAUO-JE BR1 PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

~—J 

/ 



> DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 30 d. 

x Marijonų b e n d r a d a r b i ų 
apskri t is rengia žaidimų popie
tę lapkričio 5 d., sekmadienį, 1 
vai. po pietų Marijonų salėje 
Bus gražių dovanų laimėtojams 
ir vaišės po žaidimų. Kviečiama 
atsilankyti visuomenė ir parem 
ti Marijonų vienuolijos darbus. 
Nuoširdžiai visus kviečia val
dyba. 

x Dr. Mindaugas C. Vygan
tas , Balfo ilgametis direktorius, 
v ienas iš s tambesniųjų ir 
žymesniųjų aukotojų ir rėmėjų, 
yra Balfo seimo rengimo komi
teto pirmininkas. Jubiliejinis 45 
metų veiklos seimas rengiamas 
Chicagoje spalio 14 d. Jaunimo 
centro salėje. 

x Chicagos Lietuvių Tauto
dailės institutas spalio 28 ir 29 
dienomis Balzeko muziejuje 
ruošia renginį „Gyvoji tautodai
lė". Bus proga prisiminti ar pa
rodyti savo vaikams, anūkams 
mūsų turtingą lietuvių tauto
dailės sudėtį. Bus marginami 
margučiai, daromi šiaudinukai, 
audžiamos juostos ir tautiniai 
drabužiai. Dirbsim su medžiu, 
keramika, sidabru ir oda 

x Jaun imo centro kavinėje 
muzikologė Loreta Venclaus-
kienė skaitys paskaitą „Iš 
Lietuvos himno istorijos". Pra
džia 7:30 v.v.. penktadienį, 
spalio 13 d. 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Amer ican Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave . 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 
x Ligos d raud imas 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 Akiniai siuntimui į Lietu

vą. Kreiptis: i Aldoną Kamins
kienę. Optical studio, 2620 West 
71 Street. Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

'sk) 
x La ik rašč ius ir ž u r n a l u s 

iš Lietuvos galima užsakyti 
per: SPAUDA - L i thuanian 
Books, P. O. Box 685, Chicago, 
111. 60690. Periodikos sąrašas 
s iunč iamas pa re ika l avus . 
Norint ta periodika gauti nuo 
sausio 1 d., užsakymus SPAU
DA turi gauti ne vėliau š.m. 
lapkričio 15 dienos. 

'sk) 

x Dėmesio video a p a r a t ų 
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 P r o d u c -
tions pritaikvs jūsų vaizdajuos 
čių kasetes greit ir tiksliai, 
naudodami ..state-of-the-art 
digital" aparatus. Kainorašti 
galite gauti atsilankydami arba 
parašydami žemiau nurodytu 
adresu, arba skambindami 
312-929-9091. Taip pa t čia 
galima pirkti arba išnuomoti 
lietuviškų dokumentinių filmų. 
IHF Produot ions patenkins 
visus jūsų video pa re ika 
lavimus. Sav. Petras Bernotas. 
IHF PRODUCTIONS, 3533 S. 
Archer Ave., Chicago, IL 
60609. 

(ak) 

x Pens in inku i išnuomoja
mi 2 kambariai su baldais ant
ram" aukšte. Galima naudotis 
virtuve. Automobiliui garažas. 
2925 W. 71 St. , tel. 77H-8264. 

(sk) 

x Lore ta i ir J u r g i u i Bradū-
n a m s spalio 4 d. Baltimorėje 
gimė jų antrasis sūnus Gintas 
A n t a n a s . Naujuoju še imos 
nar iu džiaugiasi tėvai , sesutė 
Rita ir broliukas Vytas, močiu
tė Eleonora Radvilienė Cicero ir 
seneliai Kazimiera ir Kazys 
Bradūnai Chicagoje. 

x J u l i u s K e l e r a s dalyvaus 
Ateities akademinio savaitgalio 
literatūros vakare. Akademinis 
savaitgalis vyksta spalio 27-29 
Jaun imo centre ir Ateit ininkų 
namuose Lemonte ir atidaro
mas l i teratūros vakaru Jau
nimo centro kavinėje penkta
dienį, spalio 27 d., 7:30 v.v. 
J aunas poetas Ju l ius Keleras 
atskrido iš Lietuvos studijuoti 
išeivijos lietuvių literatūrą Litu
anist ikos katedroje. 

x U p y t ė s d r a u g i š k o k l u b o 
susirinkimas bus penktadienį, 
spalio 13 d., Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Ta lman Ave. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x P a t i k s l i n i m a s . „Draugo" 
5 dienos laidoje, iškr i tus vienai 
ei lutei , buvo ne t iks l ia i pa
ske lb ta . Turėjo bū t i : Trijų 
Pabaltijo tautybių pirmininkai 
Gr. Lazauskas, latvių pirm. V. 
Povlovskis ir estų J . Simonson 
buvo suvažiavę į VVashingtoną, 
D.C., pasi tar t i bendros veiklos 
planais ir visi drauge įteikė 
prez. G. Bushui raštą Pabaltijo 
reikalu. 

x S a n F r a n c i s c o P L B sky
r i u s rengia rudens balių š.m. 
spalio 28 — 6 vai. vakare Fort 
Mason OfTicers Club patalpose. 
Programą a t l iks O. Vinda-
šienė ir V. Tautkevičienė iš 
VVindsoro, Canada. Rezervacijos 
pas skyriaus pi rmininkę Giną 
Luneckaitę-Cabal. Tel. (415) 
697-0679. Kviečiame dalyvauti 
visus San Francisco ir apylinkių 
lietuvius. 

(sk) 

x N A M A M S P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

x M ' d l a n d F e d e r a l Sa
v i n g s , Archer sky r iu i rei
kalingas prityręs banko tarnau
tojas/a. Alga pagal susitarimą. 
Skambinti darbo valandomis, 
tel. 925-7400. 

(sk) 

x Balt ic M o n u m e n t s , Inc., 
2621 W. 71 Street , Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x D i r b a n t i s v y r a s ieško 
kambario su baldais ir virtuve, 
arba be virtuvės. Rašyti : J o h n 
Bar ton , 4401 S. T a l m a n Ave., 
Ch icago , IL 60632. 

(sk) 

x L ie tuv is ieško bet kokio 
darbo. Skambinti vakarais, tel.: 
471-4263. 

'sk) 

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 didel į p a s i r i n k i m ą 
dovaniniu prekių ir įvairių Lie
tuvoje v a r t o t i t i n k a n č i ų 
elektroninių ir kt . aparatų. 
Siunčiame prekes kargo į Lietu
vą ta ip pat ir i k i tus Amerikos 
miestus P A T R I A , 2638 W. 71 
St . , C h i c a g o , I L , t e l . 
312-778-2100. 

(sk) 
x Liet. T a u r a g ė s k l u b a s 

rengia gegužinę spalio 15 d. 12 
vai. Šaulių namuose. Veiks 
virtuvė, baras ir dovanų pa 
«kir<=tvmas. K l u b o v a l d y b a . 

'sk) 

x „ D r a u g o " renginių komi
t e to susir inkimas bus ne pir
mad ien i , kaip buvo paskelbta, 
bet a n t r a d i e n į , spa l io 10 d., 7 
va i . v a k . Daugelis eina į Vil
niaus universi teto ansamblio 
renginį J aun imo centre. 

x S t u d e n t ė Vida Brazai tytė 
ska i tys p a s k a i t ą „Dr. Vinco 
Kudirkos gyvenimas ir darbai" 
jaunimo ruošiamame „Varpo" 
ir dr. V. Kudirkos minėjime 
spalio 20 d. Jaunimo centro 
kavinėje. Minėjimo pradžia 7:30 
vai. vak. Visuomenė, o ypač jau
nimas, kviečiami dalyvauti . 

x J o n a s S v e r a , Bloomfield 
Hills, Mich., K. Kulys, Allen-
dale, N. J. , Frank Mažeika, Lake 
Zurich, 111., Casimir Toliušis, 
Calinville, 111., J. Saulėnas, Pro-
vidence, R.I., Matilda Jurevi
čienė, Ocean Gate, N.J., John 
Mocloskey, P i t t sburgh , Pa. , 
Vaclovas Griškėnas, Baltimore, 
Md.. grąžino laimėjimų šakne
les ir kiekvienas pridėjo po 12 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x A m e r i c a n Trave l Serv ice 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie tu r i skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar k i tus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sut inka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą pat į patarnavimą atlie
ka ir gr įžtant iems į Lietuvą. 
Kreiptis į A m e r i c a n T r a v e l 
Serv ice B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave. , Ch icago , 111.60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Ke ič i ame p in igus aukš tu 
santykiu. Giminėms Lietuvoje 
galite nupirkti automobilį daug 
pigiau, negu Vilniaus „doleri
nėje". Ta ip pat galite nupirkt i 
namus Lietuvoje. Kre ip t i s į 
Tomą, t e l . 312-579-3243. 

(sk) 

x P a r d u o d a m a s G I N T A 
RO k l u b a s , 2548 W. 69 St., 
Chicago, lietuviams! Pasiūly
mas t ik 3 mėnesiams. Gal ima 
derėtis dėl biznio ir pas ta to 
kainos/sąlygų. Skambinti: Con-
t r ac t Se rv ices , tel. 890-0333. 
Svetimtaučiams „Gintaro" klu
bas bus pasiūlytas š.m. lapkričio 
1 d. 

(sk) 

x L i n k s m a , g e r a ir s m a g u 
bus „Ateities" žurnalo vakare , 
kuris įvyksta šeštadienį, spalio 
28 d., Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. V a k a r e — j a u n i m o 
kūrybos premijos, nuotaikinga 
programa, vaišės ir šokiai . 
V ie t a s „ A t e i t i e s " ž u r n a l o 
vakare rezervuoti skambinant 
434-2243. 

(sk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS , 
namus parduoda greit. įkaino
j imas — vel tu i . Skambin t i 

» Bell-Bace RE, te l . 778-2233. 
(sk) 

x M a r q u e t t e P a r k o Liet. 
N a m ų S a v i n i n k ų org . valdy 
bos narys J u o z a s Kulys kandi 
datuoja į McKay mokyklos 
direktorius. Rinkimai įvyks 
trečiadienį, spalio 11 d. nuo 6 
v.r. iki 7 v.v. S. Fairfield Ave. 
Šiose patalpose veikia ir Kr. 
Donelaičio Lituanistinė mokyk
la. Visi lietuviai prašomi bal
suoti už šį kandidatą. Balsuo
tojui nereikia būti Amerikos 
piliečiu, turėti t ik dokumentą 

'su pavarde ir adresu. 
(sk) 

JAV LB krašto valdyba su prezidiumo pirmininke tarybos sesijoje Clevelande. Iš kairės sėdi: 
Linas Norusis, Danutė Korzonienė. pirm. dr. Antanas Razma ir Bronius Juodelis; stovi: Ramunė 
Kubiiiūtė. Regina Kučienė, Rimas Dirvonis, Nijolė Martinaitytė, Birutė Jasaitienė, Angelė 
Nelsier.ė ir Pranas Joga. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
GEN. T. DAUKANTO JŪRŲ 

ŠAULIŲ KUOPOJE 
J a u septyniolika metų, kai 

kasmet Gen. T. Daukanto jūrų 
saulių kuopa, savo veikloje puo
selėdama šaudymo sportą na
riams, šio sporto mėgėjams ir jū
r i n i a i šau l i škos ios ve ik los 
r ė m ė j a m s , r e n g i a m e t i n ė s 
šaudymo varžybas, kurias, skir
dami pereinamąsias taures, ska
tino bei rėmė ramovėnų ir biru-
t in inkiųbuvę ilgamečiai pirmi
ninkai amžinos a tmint ies pik. 
K. Dabulevičius ir M. Tumienė. 
J iems iškeliavus amžinybėn,ir 
toliau čia kalbamos varžybos 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopoje vykdomos. 

x N u ž e m i n t o s k a i n o s ! Kai
nos su persiuntimu Nat . Pana
sonic NV-M7EN - $1.295, 
TOSHIBA 83 CZ video magne
tofonas $390. Sumažintas mui
t a s — šv. Ka lėdos a r t ė j a . 
Rašykite Stas iu i ; S t a n l e y ' s 
L i t h u a n i a P a r c e l S e r v i c e , 
8865 E. S o u t h St., F i s h e r s , I N 
46038. Tel. (317) 842-8035. 

(sk) 

x Valom, t a i s o m ir įdedam 
naują šildymo sistemą ir vė
sintuvus. Kalbam lietuviškai. 
S k a m b i n t i po 5 v .v . t e l . 
254-0510. 

'sk) 
x Amer i can T r a v e l Se rv i ce 

B u r e a u p r a n e š a , kad dabar 
galima nupirkt i automobilį gi
minėms Lietuvoje. Kaina : , ,La-
da" nuo 5,245 dol., o „ S a m a r a " 
nuo 6,245 dol. Automobiliai pri
statomi per 30 60 dienų iš 
Suomijos. Ta ip pa t ga l ima 
užsakyti „Volga" ir „Žigul ius" 
bei kitas prekes t iesiai per 

Šių metų pereinamųjų taurių 
varžybos d a u k a n t ė n a m s buvo 
pravestos rugpjūčio 20 d. New 
Buffa lo š a u d y k l o j e . Buvo 
šaudoma vyrų, moterų ir svečių 
atskirose grupėse. Dalyvavo 16 
varžovų ir gausus būrys žiūro
vų, a tvykę iš Chicagos šauliai 
bei ramovėnai , ku r ių tarpe 
malonu buvo matyt i ir kpt. A. 
Klimavičių, gyvenant į Union 
Pier, MI. 

Vyrų grupėje dėl pirmosis vie
tos j a u keler ius me tus vyks
tančiose įtemptose rugntynėse 
t a rp A. Aleksandravičiaus ir B. 
Pe t rausko šiais metais po sun
kios kovos, vos keliais taškais 
pralenkęs savo varžovą, pirmąją 
vietą praeitais metais praradęs, 
atsikovojo B. Petrauskas. Antro
je vietoje liko A. Aleksandra
vičius ir trečiąją vietą užėmė 
pirmą kartą tose varžybose 
dalyvaujantis naujas kuopos 
na rys B. Kuras . 

Moterų grupėje be didesnės 
konkurencijos geriausiai šaudė 
C. Peldun, antroje vietoje palik
d a m a P. Mikš t ienę . Svečių 
g r u p ė j e š a u d ė r a m o v ė n a i , 
šauliai, Union Pier Lietuvių dr-
jos nariai ir viešnia iš Lietuvos. 

x Gre i t p a r d u o d u vieuos ir. 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apy l inkėse . Skambink i te 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Dėmes io ! Algis Liepinai-
t i s dabart iniu metu dirbantis 
RE MAX CHAMPION, Lyons, 
IL, kaip nekilnojamo tu r to par
davėjas greitai parduoda 2,3,4, 
6, 9 ir 12 butų apart mentinius 
n a m u s Chicagoje ir priemies-

dolerinę parduotuvę Vilniuje, čiuose, jeigu tie namai yra 
Informacijai kreiptis: A T S B , gerame stovyje. Prašom skam-
9727 S. W e s t e r n Ave . , C h i c a - binti tel. 442-3300 ir prašyti 
go, IL 60643, tel . 312-238-9787. Algį. 

( s k ) ' (sk) 

Iš vyrų geriausiai šaudė ramo-
vėnas S. Rudokas, antrąją vietą 
užėmė Union Pier Lietuvių dr-
jos narys K. Staponkus. Iš mo
terų — pirmoji vieta atiteko 
viešniai iš Lietuvos E. Stace-
vičiūtei, antroji vieta — S. 
Staponkienei. 

Po varžybų, šūviams šaudyk
loje nutilus, kuopos pirmininkui 

Ed. Vengianskui paskelbus 
varžybų duomenis, pasveikinus 
l a imėto jus ir p a l i n k ė j u s 
pralaimėjusiems kitais metais 
įsirikiuoti į laimėtojų gretas, 
visi dalyvavę buvo pakviesti 
prie gražiai padengtų stalų 
sesių U. Zinkienės, M. Gydienės 
ir A. A l e k s a n d r a v i č i e n ė s 
paruoštais užkandžiais pasivai
šinti. Taip užbaigus 1989 metų 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos šaudymo varžybas , 
gražios gamtos aplinkoje keletą 
valandų dar buvo smagioje 
šeimyninėje nuotaikoje Michi-
gan ežero pakrantėje, tarpu
savyje dienos įspūdžiais besi
dalinant ir beužkandžiaujant, 
pabendrauta. 

Rugsėjo 9 d. vakarą metinių 
šaudymo varžybų dalyviai — 
laimėtojai, prala imėtojai ir 
svečiai gausiai rinkosi Šaulių 
namuose į Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos rudeninį pa
reng imą , v a s a r o s ve ik los 
užbaigtuvėms. Atvykusių laukė 
gražiai padengti vaišių stalai, 
linksma jūriniai šauliška nuo
taika ir malonūs to vakaro 
šeimininkai išeiginėmis jūrų 
šaulių uniformomis pasirėdę V. 
Zinkus, B. Petrauskas ir V. Uta-
ra. Suvažiavo beveik pilna salė 
svečių, kurių tarpe malonu 
buvo matyti garbės narį V. Iš-
ganaitį, „Ramovė" Chicagos 
skyr. pirm. A. Juškevič ių , 
Vytauto Didž. r inktinės pirm. 
A. Paukštę, jūr. kapt. B. Krišto-
paitį su žmona, Cicero Klaipė
dos jū rų šaulių kuop. pirm. J. 
Miklį, Mažosios Lietuvos dr-jos 

ir Rezistencinio sąjūdžio veikėją 
A. Regį, iš Los Angeles atvykusį 
B. Strikaitį i r daugelį kitų. Pa
rengime atskirus stalus sudarė 
Brighton Parko Lietuvių namų 
savininkų dr-ja, Vytauto Didžio
jo šaulių r inkt inė , Brighton 
Parko Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė ir Cicero Klaipėdos 
jūrų šaulių kuopa. Dalyvavo 
nemažas būrys ir Chicagoje 
besisvečiuojančių iš atgims
tančios Lietuvos atvykusių tau
tiečių. 

Pristatęs aukščiau suminėtus, 
p a s v e i k i n ę s g a u s i a i daly
vaujančius viešnias ir svečius ir 
visiems palinkėjęs geriausios 
nuotaikos, parengimą pradėjo 
kuopos pirm. E. Vengianskas. 
Vakaro programoje 1989 m. 
kuopos šaudymo varžybų laimė
tojams B. Petrauskui ir C. 
Peldun pereinamąsias taures 
įteikė LKVS „Ramovė" Chica
gos pirm. A. Juškevičius. Kitų 
vietų laimėtojams A. Aleksand
ravičiui, B. Kurui . P. Mikštie-
nei, S. Staponkienei, E. Stace-
vičiūtei ir K. Staponkui laimė
tas dovanas įteikė šaulių garbės 
narys V. Išganaitis. 

Dovanas į teikus, G. Kuzmie-
nės p r i ež iū ro je pa reng imo 
svečiai buvo vaišinami šeimi
ninkės L. Matulevičienės ska
niai pagaminta is šaltais už
kandžia is , š i l t a vakar iene . 
Veikė gausus įvairiais gėrimais 
baras, N. Mart inkaus ir U. 
Zinkienės aptarnaujamas. Ka
vutę begurkšnojantjV. Utara ir 
G. Kuzmienė pravedė gausų 
vertingų dovanų paskirstymą. 
Šokiams grojo smagus Vytauto 
Didž. šaulių r inktinės Rama
nausko vadovaujamas lengvos 

i ir linksmos muzikos orkestras. 
Taip geroje nuotaikoje buvo 

užbaigta Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos 1989 m. vasaros 
sezono v e i k l a i r p r a d ė t a s 
Chicagos jūrų šaulių rudens bei 
artėjančios žiemos sezonas, 
kuris žada irgi būti gyvas ir dar
bingas. Prieš akis daukantėnų 
laukia visa eilė kitų rengiami 
minėjimai, šventės ir sukaktys, 
kur iuose k u o p a bus repre
zentuojama ir, metams bai
giantis, Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos prieškalėdinis 
Kūčių vaka r i enės reng inys 
gruodžio 17 d. Šaulių namuose. 
Tad Chicagos jūrų šauliams 
linkima geriausios sėkmės! 

Krsp. 

Advokatas 
lONAS NAKAS 

505 Pleasant St., Ste. 202-C 
St. Joseph, MI 49085 

Tel. 616-98*4130 
Aptarnauja Union Pier, New Buffalo 
ir kt. pietvakarių Michigano lietuvius 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

x Pasau l io l i e t u v i ų cen t re , 
Lemon te , spalio 28 d., 7 v.v. — 
išskirtinis renginys — Puota Tik 
Tau. Programoje — solistė Neri
ja Linkevičiūtė, vėliau puikios 
vaišės. Stalų rezervacijas priima 
R. Kronas, tel. 9680184 arba 
R . Šarauskienė, 963-5827. Visi 
kviečiami! 

(sk) 

Po dail. Romo Dalinkevičiaus parodo? atidarymo Balzako Lietuviu kultūros muziejuje. IS kairė« 
St Balzekas. I. Norbutienė, N. Martinaitytė, dail. R. Dalinkevičius, S. Semėnienė. EI. Barienė 
ir St. Baras. 

Nuotr. J. Tamulai<Mo 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 77&-8700 

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

ADVOKATAS 
A L G I R D A S R. O S T I S 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 




