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JAV vyskupų delegacijos 
Rytų Europoje 

Kardinolas Bernardinas Vilniuje 

Maskva. — Antradienį Chica-
gos kardinolo Bernardino vado
vaujama grupė atvyko į Maskvą 
ir pradėjo istorinę misiją, ir kaip 
kardinolas čia išsireiškė, „jog 
tai gali būti Maršalo planas 
atstatyti Katalikų Bažnyčiai už 
plyštančios Geležinės uždan-
gos . 

Kard. Bernardinas su kitais 
dvasiškiais lankysis Lietuvoje, 
kur išbus 10 dienų. Amerikos 
Katalikų vyskupų konferencija 
pasiuntė tr is delegacijas — 
vieną į Centro, antrą į Rytų 
Europą ir trečią į Sovietų Są
jungą, kad galėtų padėti Kata
likų Bažnyčiai po dešimtmečių 
priespaudos. Amerikos Bažny
čia negalinti visko padaryti, to 
ir neturėtų būti, pasakojo kar
dinolas, skrisdamas lėktuvu iš 
Duesseldorfo į Maskvą, bet 
veikiama kartu su Šventuoju 
Sostu ir kar tu su Europos 
vyskupų konferencija. 

Susi t ikimas su Aleksiejumi 
St. Louis arkivysk. John L. 

May prisijungė Maskvoje prie 
kardinolo ir susitiko su Rusų 
Ortodoksų patriarchu Aleksie
jumi ir su kitais Sovietų vy
riausybės nariais. Trečiadienį 
jie atvyko į Vilnių. Iš čia 
arkivysk. May ir jo grupė vyks 

į Latviją ir Ukrainą. 
Trečioji grupė, kur ia i vado

vau ja a r k i v y s k . T h e o d o r e 
McCarrick iš Newarko, vyksta 
į Čekoslovakiją, Lenkiją ir Ju
goslaviją. Los Angeles arkivysk. 
Roger Mahony grupė j au vizi
tavo Bulgariją. Vengriją ir Ru
muniją. 

K a r d i n o l a s v a ž i n ė s po 
Lie tuvą 

Sakoma, kad kas dešimtas 
ka ta l ikas Amerikoje, y ra kilęs 
iš Cent ro ir Rytų Europos 
k ra š tų . Komunis tų rež imas 
Rytų Europoje sunaikino ne t ik 
bažnyčias, spaudą, bet gerokai 
apardė ir religinės prakt ikos 
apraiškas . Amerikos vyskupai 
ruošiasi padėti nuteriotai Rytų 
Eu ropos Bažnyčia i ir nor i 
išvengti reikalų duplikavimo. 
pasakė kard. Bernardinas. Kar
dinolo delegacija pasiliks visą 
la iką Lietuvoje ir lankys is 
Žemaitijoje, Aukštaitijoje ir 
Suvalkijoje. Ši vyskupų kelionė 
yra ka ip tik solidarumo pareiš
k imas tai Bažnyčiai, kuri išliko 
pogrindyje, pasakė kard. Ber
nardinas . 

Visos trys vyskupų delegaci
jos rudenį atliks pranešimus 
Amerikos vyskupų konferenci
jos suvažiavime. 

JAV prezidentas George Bushas painformavo Kongreso 
narius, sukvietęs j specialų pasitarimą Irako krizes klati^ 
visišką pritarimą. Prezidento dešinėje — Atstovų rūmų spe;: 

dus ir kitus 
IU ir gavo jų 
".s Thomas 

Foley, o jo kairėje — Senato daugumos vadas George Mitchell ir sen. 
Jesse Helms. Su jais dar buvo daugiau kaip 150 senatorių ir 
kongresmenų 

Gorbačiovo federacija, Jelcino konfederacija 
„Aš patarčiau nesiginčyti su Rusija' 

Stalgiai mirė Bronius Kviklys 
Rugpjūčio 28 d. vakare, vos 

nuvežtas į Šv. K r y ž i a u s 
ligoninę, nuo širdies smūgio 
mirė a.a. Bronius Kviklys. 
Velionis buvo gimęs 1913 m. 
lapkričio 10 d. Zastrono km., 
Daugailių vlsč., Utenos apskr. 
Baigęs ekonomijos mokslus, 
studijavo teisę, dirbo laikraš
čiuose, skautuose, redagavo 
įvairius la ikrašč ius Lietu
voje, Vokietijoje, Amerikoje. 
1951 m. atvyko su šeima į 
Ameriką. Kurį laiką dirbo pap
rastus darbus, nuo 1968 m. buvo 
„Draugo" redaktorius iki pen
sijos. 

Be nuolatinio darbo spaudoje, 
a.a. Br. Kviklys parašė etno
grafinę, istorinę keturių didelių 
tomų knygą „Mūsų Lietuvą", o 
vėliau, jau išėjęs į pensija, 
parašė ir išleido šešių tomų 
„Lietuvos Bažnyčias", kuriose 
apima visas vyskupijas ir visas 
parapijų bažnyčias su istoriniais 
ir etnografiniais aiškinimais. 
Laidojamas bus ši šeš t a 
dienį; bet apie Velionį bus 
plačiau ateityje. Liko žmona, 
trys dukterys ir daug artimųjų. Redaktorius Bronius Kviklys 

Pasaulio lietuvių katalikų kongrese 
Toronte metu, kai jam buvo įteiktas 
Šventojo Tėvo medalis „Pro Ponti-
fice et Ecclesia" už paruošimą ir 
išleidimą „Lietuvos bažnyčių" vei
kalų. 

Turkai pasiruošę 
padėti 

Ankara . — Turkijos vyriau
sybė pasakė, jog ji tiki, kad 
Persų įlankos krizė bus išspręs
ta taikingai, tačiau aiškiai 
pareiškė, kad jų karinis dalinys 
yra pasiruošęs padėti Saudi 
Arabijai prieš Iraką, jei to pa
reikalaus aplinkybės. Turkijos 
prez. Turgut Ozai pareiškė, kad 
šiame amžiuje negali sutikti , 
kad būtų grobiami žmonės ir 
laikomi užstatu strateginėse 
industrinėse vietose. Turkija 
turi pusės milijono karių visai 
netoli Irako sienos. Ypač Turki
ja negalinti sutikti su įsakymu 
uždaryti ambasadą Kuwaite. Jis 
nemanąs, kad Irakas išdrįstų 
kautis su turkų kariuomene. 

Darbininkai nuvertė 
Lenino paminklą 

Tbil is i . — Šimtai žmonių 
stebėjo, kaip didžiulė Vladimiro 
Lenino statula buvo Gruzijos 
sostinėje nuversta žemyn nuo 
pjedestalo miesto tarybos nuta 
r imu. Tas paminklas jau seniai 
buvo taikiniu Gruzijos laisvės 
kovotojams, be t an t rad ien į 
vietinės valdžios įsakymu tai 
buvo padaryta. Darbininkams 
reikėjo penkių valandų, kol šis 
monumentalus paminklas atsi
dūrė ant žemės /praneše Gruzi
jos nepriklausomo dienraščio 
redaktorius Zurab Kodašvili. 

M a s k v a . — Rusijos Res
publikos prezidentas, aplankęs 
daugel savo respublikos vietų, 
sugrįžo į Maskvą. Čia jo jau 
laukė Sovietų Sąjungos prezi
dentas Michailas Gorbačiovas. 

Du labiausiai galingi vyrai 
Sovietų Sąjungoje turėjo šią 
savaitę padaryti sprendimą, 
kur i s bus reikšmingas krašto 
ateičiai. Svarbiausiu punktu 
yra naujas planas įvesti visą 
kraštą į tokią ekonomiją, kurios 
pag r indas — la isva verslo 
prekyba. Tačiau ekonominė pro
grama yra t ik viena dalis reika
lų, nes turi būti apsprendžiama 
ir viso krašto ateitis. 

Boris Jelcinas dabar yra pri
pažintas vadas tam judėjimui, 
kur is nori beveik visą galią iš 
C e n t r o a t iduot i Sąjungos 
publikoms, kurios šiuo metu 
d a r sudaro Sovietų Są
jungą , j e i t a sąjunga 
išliks, rašo „Christian Science 
Monitor" dienraštyje žurnalis
t a s D. Sneider. Rusijos suvere
numo deklaracija^kaip didžiau
sios ir galingiausios respubli
kos, turi daug įtakos ir kitoms 
respublikoms. 

Tai Rusijos t u r t a s 
P raė jus i ą s ava i t ę a b u 

prezidentai turėjo viešą pokalbį 
dėl respublikos ir centro teisių. 
Ir štai Sovietų Sąjungos prez. 
Gorbačiovas išleido dekretą, jog 
yra panaikinama Rusijos Res
publikos rugpjūčio 9 dienos 
priimta rezoliucija, kuria buvo 
pareikštajog visi Rusijos teri
torijoje esantys gamtos tu r ta i 
yra jos kontrolėje. Ši rezoliucija 
aiškiai apsprendžia, jog bet koks 
pardavimas deimantų, aukso ir 
kitų turtų užsieniui, yra nega 
limas be Rusijos Respublikos su 
tikimo. „Prezidento Gorbačiovo 
įsakymas negalioja Rusijos Res
publikos Parlamento spren
dimui. J i s neturi tokios teisės", 
pasakė prez. Jelcinas reporte
riams, kai vizitavo Sachalino 
salas Tolimuosiuose Rytuose. 
..Aš patarčiau Gorbačiovui nesi
ginčyti su Rusija, kur ioje 
gyvena 150 milijonų žmonių". 

P r i e š p a r a m ą užs ieniui 
Jelcinas vėl pakartojo, jog 

Rusijos ištekliai yra iššvaistomi 
tokiems projektams, kaip užsie
nio pagalba ir apsigynimas. Mes 
padedame kitiems, kai tuo pa
čiu metu patys esame alkani", 
pasakė Jelcinas jį lydintiems 
žurnalistams minėtoje kelionė

je , kurio pasisakymus tuoj 
perdavė į pasaulį Postfactum 
žinių agentūra. 

,.Šie du vyrai ruošiasi le
miamai kovai", parašė Andrei 

Fadon, politinių žinių redak 
torius „Commersanto" 
laikraštyje. Maskvoje sakoma, 
kad jų asmeniniai ryšiai 
šiuo metu yra geresni, negu 
anksčiau, tačiau jie tebėra 
opozicijos linijose. ..Jei Jelcino 
programa bus realizuota, tai 
nebus vietos krašte Gorbačiovo 
programai", rašo komentato
rius. Kitos respublikos paseks 
Rusijos keliu ir tada nebus ant 
ko begrįsti sąjungom vienybę", 
primena jis. Rusios politika 
pasipriešina Centro vyriausybės 
politikai kontroVuoti užsienio 
prekybą, net karinę paramą ir 
gynybos ginklų fabrikus. 

Jelcino siūlymas 
Pati didžiausia kova yra prieš 

naujos unijos sutarties sudary
mą, kuri turėtų būti konstitu
cinio pobūdžio sutart is ir 
nustatytų centro ir respublikų 
ryšius. Gorbačiovas pasisako už 
federalinę valstybę, kurios cent
ras yra Maskva bet daug lais
vesniais ryšiai? su respubli
komis. Per visa ašarą Krem
lius pasikviesda o respublikų 
atstovus diskutuoti tai naujai 
unijos sutarčiai :aruošti, nors 

pats Gorbačiovas ir atostogavo 
Kryme. 

Tačiau Jelcino vyriausybė 
pranešė kitą planą — tarp pačių 
respublikų, kurios pačios nu
spręstų, kokias teises pavesti 
centrui, arba kokių galių neno
rėtų tos respublikos pasilaiky
ti. Rusijos Respublika jau 
pasirašė abipusius susitarimus 
su Pabaltijo respublikomis, rašo 
Daniel Sneider, „Christian 
Science Monitor" koresponden
tas. Kitos respublikos pareiškė 
norą pasekti Pabaltijo ir Rusi
jos pavyzdžiu. Naujosios sąjun
gos sutartis gali kilti tik iš 
sutarčių tarp individualių res
publikų, pareiškė Rusijos Parla
mento tarprespublikinių ryšių 
komiteto pirmininkas Fiodoras 
Šelovas ,.Maskvos žiniose". „Jei 
Kremlius priešinsis Rusijai", 
įspėja jis, „tai Sovietų Sąjunga 
bus tik iš dviejų respublikų 
centrinėje Azijoje — Kazach
stano ir Azerbaidžano. 

Dvi p rogramos 
Labai greitai Jelcinas ir 

Gorbačiovas susitiks asme
niškai ir bendrose sesijose su 

Prezidento taryba ir Rusijos 
taryba. Tačiau čia pasitarimų 
centras yra ekonominių refor
mų planas. J au anksčiau Jelci
nas ir Gorbačiovas, dar prieš 
a tos togas , s u t a r ė sudaryt i 
bendrą grupę, kuri paruoštų ra
dikalių reformų programą, kuri 
turėtų būti įvykdyta per 500 
dienų. Bet tuo pačiu metu Gor
bačiovo vyriausybė, vadovauja
ma Ministerių tarybos pirmi 
ninko N. Ryžkovo, ruošia savo 
nuosavą reformų programą. 
Teorijoje šios dvi grupės dirba 
kartu, bet faktinoji padėtis rod<v 
kad jos yra prieš viena kitą. 
Kremlius bijo lenkų stiliaus — 
per vieną naktį perėjimo į laisvo 
verslo prekybą. 

Rusija nebijo tokio pobūdžio 
laisvosios rinkos programos, ta
čiau nori labiau apsaugoti 
žmones, kad nebūtų masinio ne
darbo. Paskutiniu metu visame 
krašte yra sustiprėjęs tautiš
kumo jausmas ir ta i gerai 
supranta Jelcinas ir kiti rusų 
parlamentarai, kurie su tauty
bėmis pradėjo turėt i daug 
didesnius ryšius, kaip sako 
Rusijos ekonominio plano komi 
teto narys S. Orlovas. 

„Knygos Lietuvai" pasiekė Kauną viesulas Chicagos 
pašonėje 

New Yorka- — Lietuvių 
Informacijos Centras iš Lietuvos 
sužinojo telefo 
Katalikų R. 
pasiųsta ,.K-
siunta rugp. 
Kauną. Tai d 
(7x7), kurią nu o 
į laivą, o pasiek J 
je, vėl iš laivo a 
Tai pirma " 
lietuvių s iu -

Krovinys susui 
knygų: lietuv 
kalbomis, reliK 
grožinės liter; 
rūšių: viso 1.01 

suaukojo lietu v 
pavieniai asm 
bibliotekos, 
aukštesnio m' 
Knygos buvo r 
bei Telšių seni 
bei Vilniaus 
Kretingos pra: 
lynui, ateitinin 
Krikščionims 
Lietuvos Min 
kitiems. 

Pavyzding 
Vežimą pe1 

sukrovė jauni n 
Šalpos durų. P1 

tūros Židinio k: 
Užplumbuota 
New Yorko lie; 

kad Lietuviu 
mės Šalpos 

rgoe Lietuvai" 
' d pasiekė 

: ulė, 40 pėdu 
itų visą įkelia 

-uostą Europo 
t ratų išveža 
ia išeivijos 

• s Lietuvai , 
iš 20-ies tonų 
bei kitomis 

ų, mokslinių, 
ros, bei kitų 
ėžės. Knygas 
ir nelietuviai. 

- s , leidyklos, 
ganizacijos, 
) Institucijos 
atytos Kauno 
rijom, Kauno 
iversitetams. 
konų vienuo 
ns, skautams. 
>mokratams, 
4 tarybai ir 

Hamburgą, turėjo laukti savaitę 
vizų vokiečiams vežikams. 
Lietuvos katal ikių moterų 
sambūris Caritas išrūpino, kad 
vežimas be didesnio trukdymo 
prie Lietuvos sienos, pasiekė 
Kauną, kur Caritas rado visus 
krovinius tvarkoje, ir šiomis 
dienomis skirsto kas kam pri
klauso. 

Sekanti siunta iš Nevv Yorko 
Religines Šalpos numatoma 
rugsėjo viduryje. Nor in tys 
pasiųsti knygų Lietuvos moks
lo institucijoms, organizacijom 
'tik ne pavieniems asmenims), 
kviečiami kreiptis į Religinę 
Šalpą pas lietuviškai kalbantį 
Andriu Adams arba pas Rasą 
Razgaitienę, kurios telefonas 
718-647-2434. 

aunimas 
ieną diena 
srie Religines 
ciškonųKul 
e Brooklyne. 
ta išplaukė iš 
13. Pasiekus 

— Illinois sen. Alan Dixon 
pasakė, jog galima tikėtis Irako 
teroristų puolimų Amerikoje. 

— Maskvoje maždaug 300 
žmonių protestavo ties viena 
krautuve, kuri nebeturi ciga
rečių ir tabako pardavimui. Jie 
reiškė nepasitenkinimą vyriau
sybe, kad neparūpina rūko
riams cigarečių. 

— Beiruto laikraštis rašo, jog 
visi 13 pagrobtųjų vakariečių 
Libane bus išleisti į laisvę iki 
šių metų galo. 

Chicago . — Antradienio po
pietę, maždaug 12 mylių pločiu, 
praūžė uraganas, užmušęs ma
žiausiai 20 asmenų ir daugiau 
kaip 300 palikęs sužeistų. Jų tar
pe daug sunkiai nukentėjusių. 12 
asmenų žuvo Plainfieldo mies
telio rajone ir 8 Crest Hill 
vietovėje, netoli Joliet miesto. 
Buvo sug r i au t a 20 namu, 
žmonės buvo nusviesti į laukus, 
apverstos ir sudaužytos maši 
nos, sugriauti mokyklų pasta
tai, katalikų bažnyčia ir jos mo
kykla bei klebonija. Užmušta 
mokyklos vedėja seselė Mary 
Keenan. Kiek žmonių žuvo ir 
kiek padaryta nuostolių, dar 
niekas negali pasakyti. Illinois 
gubernatorius Thompsonas pap 
rašė prezidentą Bushą dekla 
moti šią vietą nukentėjusią nuo 
gamtos įvykių ir paskirti fede
ralinę pagalbą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Saudi Arabijos alyvos rei
kalų ministeris H. Nazer pra
nešė, jog jo kraštas pasiruošė 
padidinti alyvos eksportą 2 mili
jonais statinių per dieną. 

— I r a n a s pranešė, kad atida
ro vakarinę sieną su I raku 750 
myl ių ruože , kad ga lė tų 
užsieniečiai juo pasinaudoti, 
norėdami per Iraną išvykti į 
namus. 

— Austrijos prezidentas Kurt 
Waldheim po pasimatymo su 
Irako prezidentu S. Husseinu 
sugrįžo į namus, kartu parsivež
damas 100 austrų iš Irako. J i s 
buvo pirmas vakariečių vadas, 
kuris po rugpjūčio 2 d. invazijos 
pasimatė su Irako Husseinu ir 
paragino ir kitus Vakarų vadus 
su juo susitikti. 

— Izrael io Gynybos minis
teris Mose Arens pareiškė viltį, 
kad JAV padės apsiginti, jei 
I rakas užpultų Izraelį. 

— Prez. G. B u s h a s įsakė 
visoms federalinėms įstaigoms 
drastišką savo programų su
mažinimą, pradedant spalio 
15 d., jei Kongresas ir Baltieji 
rūmai nepajėgs susitarti dėl biu
džeto sumažinimo. 

— Kroati jos respublika išrin
ko buvusį politinį kalinį Stepan 
Mesic į Jugoslavijos preziden
tinę komisiją, kurią sudaro 8 as
menys. J is pakeis veteraną 
komunistą S. Suvar ir bųs pir
mas nekomunistas prezidentū
roje. 

— Albanija pareiškė norinti 
atnaujinti diplomatinius ryšius 
su Amer ika , k u r i e b u v o 
nutraukti 1939 m. 

— Angolos laisvės kovotojų 
vadas Jonas Savimbi vėl paragi
no viešai vyriausybę pravesti 
pirmuosius laisvus daugpar-
tinius rinkimus ir užbaigti 15 
metų civilinį karą. 

— Italijos vyriausybė rei
kalauja, kad Europos Bendruo
menės ta ryba pa re ika l au tų 
sukvies t i J u n g t i n i ų T a u t ų 
posėdį, kuriame būtų aptar tas 
ir pasmerktas Irako diploma
t inio imuniteto pažeidimas 
Kuwaite, įsakant apleisti savo 
ambasadas. 

— Bagdade Irako vyriausybė 
pranešė, kad visi karo belaisviai 
iš Irano jau grąžinti ir paparše 
Raudonąjį Kryžių pranešti, jei 
k a s dar būtų užs i l ikęs ir 
nežinomas, kad galėtų ižvažiuo-
t i į namus. 

— Pak i s t an ieč ia i ir turkai , 
kurie sugrįžo iš Kuwaito ir 
Irako, pasakoja, jog didėja nepa
sitenkinimas kariuomenėje Ira
ko prezidento Husseino vedama 
krašto politika. 

— Popir/.iUs Jonas Paulius II 
prisiminė Motiną Teresę jos 
80-jame gimtadienyje ir ją pa
sveikino telegrama, pavadin
damas šią Calcuttos vienuolę 
„visų Dievo vaikų motina". J i 
praėjusiais metais pasitraukė iš 
vadovės pareigų dėl širdies 
ligos. Dar nežinoma, kas užims 
jos vietą. 

KALENDORIUS 

— Pasedenoje NASA inžinie 
riai vėl atstatė ryšį su Magelano 
erdvėlaiviu, kuris skrieja Vene
ros orbitoje. \ jų radijo signalus 
atsakė erdvėlaivio antenos ir tai 
reiškia, kad kompiuterių siste 
ma veikia, perduodama signa 
lus. Šis 744 milijonų dolerių 
erdvėlaivis rugsėjo pradžioje 
turėtų perduoti aiškias foto
grafijas iš Veneros paviršiaus. 

Rugpjūčio 30 d.: Adauktas, 
Augūna, Bytautas, Gaudencija, 
Kintenis. Vesta. 

Rugpjūčio 31 d.: Raimundas, 
Raimunda, Izabelė. Vilma, Vil
mantas, Vilmantė. 

O R A S CI I ICAGOJE 

Saule teka r>:13, leidžiasi 7:29. 
Temperatūra dieną 80 I., 

naktį 60 1 

» 
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TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Lietuvių tautos šventės mi
nėjimas sekmadienį, rugsėjo 11 
dieną, 12:30 v. p.p. ruošiamas 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre. Pagrindine minėjimo kalbė
toja bus Gintė Damušytė, Lietu
vių Informacijos centro New 
Yorke vedėja. Tautos šventės 
iškilmės prasidės pamaldomis 
10:30 ryto, Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje. Organizaci jos 
kviečiamos atvykti į pamaldas 
ir minėjimą su savo vėliavomis. 
Minėjimą rengia Lie tuv ių 
Bendruomenės Detroito apylin
kės valdyba. 

„ŽIBURIO" MOKYKLA 
PRADEDA MOKSLO 

METUS 

Žiburio lituanistinė mokykla 
mokslo metus pradeda šeš
tadienį, rugsėjo 8 dieną. 8:50 
vai. ryto iki 1 vai. p.p. Dievo 
Apvaizdos parapijos klasėse. Tą 
dieną į mokyklą kviečiami ir 
tėveliai susipažinti su mokslo 
metų programa ir t va rka . 
Detroi to i r apy l ink ių mo
kyklinio amžiaus j aun imas 
kviečiamas kiekvieną šešta
dienį lankyti „Žiburio" mokyk
lą. Informacijas apie mokyklą ir 
registraciją teikia mokyklos ve
dėja Rūta Mikulionienė, tel. 
561-4008. 

SIDABRO MEDALIAI 
LIETUVOS ATSTOVAMS 

1990 metų „Macabi" Šiaurės 
Amerikos jaunimo sporto pirme
nybės, vykusios West Bloom-
field, Michigan, pasibaigė 
rugpjūčio 26 dieną. Pirmeny
bėse pirmą kartą dalyvavo ir 
Sovietų Sąjungos delegacija, ku
rioje dominavo Vilniaus „Maka-
bi" sporto klubas. Vilniečiai 
a t i d a r y m o i šk i lmėse nešė 
Lietuvos trispalvę. Lietuvos 
delegacija la imėjo k e t u r i s 
sidabro medalius. Kaunietis, 
Danielius Rabinas laimėjo du 
sidabro medalius, pasiekdamas 
antrą vietą 15-16 metų amžiaus 
stalo teniso ir stalo teniso dve
jeto p i rmenybėse . Mykolas 
Grussmanas sidabro medalį lai
mėjo šachmatų 13-14 metų am
žiaus grupėje, o Jur is Sidlovskis 
sidabro medalį laimėjo 15-16 
metų grupėje. Šachmatų trene 
ris — Richardas Fichmanas. 

A. A. M A R I J A 
BAZILIAUSKIENĖ 

Rugpjūčio 28 dieną, po ge
dulingų šv. Mišių Dievo Apvaiz
dos bažnyčioj, kurias atnašavo 
giminaitis kun. Viktoras Kriš-
čiūnevičius ir kun. Alfonsas Ba-
bonas, Holy Sepulchre kapinėse 
buvo palaidota a.a Marija Ba-
ziliauskiene. Q4 m amžiaus. 
Velionė paliko dukrą Danutę ir 
žentą Stas) Geidžius, sūnų 
Vincą ir marčią Danutę Ba 
zius, marčią Marytę Baziliaus-
kienę, brolį Joną ir brolienę 
Mary tę O r a n t u s bei šešis 
vaikaičius ir 5 provaikaičius, 
bei daug kitų giminių ir pažįs
tamų. Laidotuves tvarkė laido
tuvių direktore Yolanda Zapa 
rackiene. 

RAGINIMAS VYKTI J 
VASARIO 16 GIMNAZIJA 

Rima Idzelyte praėjusiais 
mokslo metais mokėsi Vasario 
16 tos gimnazijoj. Vokietijoje 
Ji savo įspūdžius papasakojo 

Amerikos Lietuvių Radijo klu
bo valandėlės programoje, rug
pjūčio 26 dienos laidoje. Rima 
Idzelyte ragino ir kitus mokslei
vius vieneriems metams vykti 
į Vasario 16-tos gimnaziją. 

LAIMĖJIMAI 
AUTOMOBILIU 
LENKTYNĖSE 

Broliai Saulius ir Algis Pet
rul ia i , gyvenantys Livonia, 
Michigan, jau daug metų daly
vauja sportinių automobilių 
ketvirčio mylios greito važia
vimo (Drag Racing) varžybose. 
Po kel ių viet inių varžybų 
laimėjimų, Š.m. rugpjūčio 26 d. 
Nonvalk, Ohio, „IHRA" (Inter
national Hot Rod Association) 
World Nationals varžybose jie 
laimėjo pirmą vietą „Super 
Rod" klasėje ketvirčio mylios 
atstumą pasiekdami per 9.90 
sekundes. Algis ir Saulius Pet
ruliai buvo apdovanoti didžiuliu 
trofėjum ir stambia pinigine 
dovana. Linkime jiems daug 
laimės ir pasisekimo ateities 
varžybose. 

AGRONOMO J U R G I O 
BAUBLIO 10 METU 

M I R T I E S SUKAKTIS 

Šeštadienį, rugpjūčio 25 d., i 
žmonos Elenos Baublienės ir 
d u k r o s Rūte lės namuose , 
šeimos, artimųjų ir draugų 
tarpe buvo paminėta agronomo 
a.a. Jurgio Baublio 10 metų 
mirties sukaktis. 

Agr. Alfonsas Juška, agro
nomų ir susirinkusių vardu, 
prisiminė velionio nueitą gyve
nimo kelią ir jo kūrybą. Velio
nio meno darbai puošia Lietu
vių kambarį Wayne State uni
versitete Detroite, ta ip pat Lie
tuvių namus, Dievo Apvaizdos 
Kul tū ros centrą, „P i lėnų" 
šaulių stovyklą ir daugelį kitų 
namus. Velionis buvo Detroito 
jūrų skautų steigėjas, taip pat 
ir kitų organizacijų vadovas ir 
narys. 

A. a. Jurgio Baublio 10 metų 
mirties prisiminimui, dalyviai 
suaukojo 115 dolerių, o žmona 
Elena ir dukra — 500 dolerių. 
Aukos paskirtos „Lietuvos At
statymo fondui", ir įnešta į „Ka
s o s " įs taigoje a t ida ry tą 
sąskaitą. 

lm 

„Žiburio" lituanistinės mokyklos Detroitfc m >kiniai kvieč ia visus lietuvių k i lmės vaikus įsijungti 
į mokyklos veikla 1990-91 moks lo meta:- kur ie p ra s idės rugsėjo 8 d. 
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CHORAS PRADEDA 
DARBĄ 

Šv. Antano lietuvių parapijos 
choras Detroite pradeda repe 
ticijas sekmadieni, rugsėjo 9 d., 
tuoj po lietuviškų pamaldų — 
tuo pačiu laiku ir įprastoje vie
toje, kaip buvo daroma daug me
tų. Artėja dešimtmetis nuo cho
ro įsteigimo, kurį verta tinka 
mai atžymėti. Toliau darbuotis 
yra prasmės, nes parapija palik
t a tolimesniam gyvavimui. 
Spaudoje iškeltos priežastys, 
laidavusios tolimesnj parapijos 
gyvavimą, nebuvo pilnai moty 
vuotos. nes buvo nutylėtas 
parapijos tautiškumas, kuris iš
gelbėjo vieninte le l ietuvių 
parapiją Detroite. Mes nepra-
lenkėm uždarytų bažnyčių nei 
pastatų grožiu ar didingumu, 
nei finansiniu pajėgumu, nei 
žmonių skaičiumi, bet pralen 
kėm tautiniu grynumu, kuris 
iki šios dienos tebėra kiekvieno 
parapiečio sąmonėje ir širdyje 
Kariškų ir kultūrinių organiza 
cijų veikla čia tebėra gyva. pasi
reiškianti mūsų tautiniais ir 
religiniais minėjimais Parapi 
jos choras yra vyraujantis fak 
torius, vienijęs ir tebevienijąs 

mūsų parapijos narius, palai
kydamas tautinę ir religinę 
nuotaiką. Visa tai pastebi pas 
mus atsilankę iš Lietuvos bei 
svečiai iš kitų lietuvių telkinių. 

Po vasaros atostogų visi 
choristai prašomi sugrįžti dar
bui ir paskatinti draugus bei 
pažįstamus jungtis į chorą, 
papildant retėjančias eiles. Iki 
pasimatymo rugsėjo 9 d. 

S. Sližys 

MOKINIŲ TĖVELIŲ 
DĖMESIUI 

Pirmoji mokslo metų diena 
yra svarbi ne vien mokiniams, 
bet ir jų tėvams ir mokytojams. 
Visų nuoširdžios pastangos 
įgalins mokslo metų sėkmę, 
todėl visi tėveliai yra kviečiami 
(ir nuoširdžia i r ag inami) 
pirmąją mokslo metų dieną, 
kartu su savo vaikais dalyvauti 
mokykloje. 

„Žiburio" lituanistinė mo
kykla mokslo metus pradės šeš
tadienį, rugsėjo 8 d., 8:50 vai. 
ryto (iki 1 vai. p.p.) Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. Jei 
kurie tėveliai negalėtų daly
vaut i , p rašoma iš a n k s t o 
pranešti mokyklos vedėjai. 

Visi prašomi paraginti savo 
draugus ir pažįstamus, kurių 
vaikučiai nelanko lietuviškos 
mokyklos, įsijungti į „Žiburio" 
mokyklą. Kviečiami i r no
rintieji lietuviškai išmokti 3-5 
metų vaikučiai. Informacijoms 
kreiptis į Rūtą Mikulionienė, 
tel. 561-4008. 

Mokyklos vedėja 

„DIRVOS"SUKAKTIES 
MINĖJIMAS 

„Dirvos" 75-rių metų sukak
ties minėjimas įvyks rugsėjo 23 
d., 12:15 vai. p.p. Šv. Antano 
parapijos salėje. D e t r o i t e . 
Paskaitą skaitys Balys Gražulis 
iš Flinto, meninę dalį at l iks 
vvindsorietės Valė Tautkevi-
čienė ir Onutė Vindašienė. Po to 
vaišės, dovanų skirstymas ir kt. 
įėjimo auka — 10 dol. asmeniui. 
Bilietai gaunami pas komiteto 
na r iu s . Visi Detroi to ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti šiame svarb iame 
„Dirvos" minėjime. Komitetą 
sudaro: Eugenija Bulotienė, Al
bertas Misiūnas. Mykolas Aba 
rius. Vincas Tamošiūnas, Onutė 
Šadeikienė. Stasys Šadeika. 
Onu tė Pusdešr ienė , Lidija 
Mingėlienė. Algis Vaitiekaitis, 
Vladas Staškus. Eduardas Mil
kus ir Antanas Grinius. 

A. G r i n i u s 

SVEIKINO BŪSIMA 
MOTINA 

Būrys detroitiškių moterų 
turėjo progą susipažinti su iš 
Lietuvos atvykusiomis jau
nomis moterimis, joms susi
rinkus padėti iš Vilniaus atvy
kusiai Vilmai Kažukauskienei 
pasiruošti kūdikio gimimui. 
Sus i r inko ar t i t r i s d e š i m t 

iLiMBViiroroo 
Sale buvo papuošta dail. Rim-

gailės Zotovienės menu. Širdin
gas ačiū visiems, prisidėjusiems 
prie šios šventės pasisekimo. 

Konstancija 
ver tė 

Aleksandras Pakalniškis ,Jr . 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr . 1043 Fiah St.,St. Monica. CA 90403. 

VIDURIO A M E R I K O S 36-toji, Chicagoje veikianti 
A P Y G A R D O J E Lietuvos Vyčių kuopa, šiais 

m e t a i s švenčia 75 metų 
Pirmasis 1990-1991 veiklos jubiliejų. Šeštadienį, rugsėjo 29 

metų Vidurio Amerikos Lie- dieną, įvyks iškilmingos šv. 
tuvos Vyčiu apygardos posėdis Mišios Nekalto Prasidėjimo 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 8 d., 12 parapijos bažnyčioje. Kitą dieną, 
vai., Nekalto Prasidėjimo para- sekmadienį, vyks vakarienė su 
pijos salėje (44 ir Fairfield 
ga tv ių sankryža) Chicagoje 
36-toji kuopa šeimininkaus. 

šokiais Mart iniąue pokylių 
salėje. Vietas rezervuoti skam
binkite Evelyn Oželis, telefonu 

Posėdyje bus įteikiamos pre- '312) 254-7553. 
mijos nariu verbavimo vajaus 
laimėtojami Tai at l iks 3-ji vice-
nirmininkfe Ellie Kasput ienė. 
Siame susirinkime bus pradėta 
planuoti metų veikla ir renka 

Spalio 7 dieną 112-toji Chi-
cagos kuopa rengia pusryčius su 
šampanu Marquette Parko Švč. 
Mar i jos Gimimo parapi jos 
salėje. Pelnas skiriamas para-

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
" 243$ W. 71 Street. Chlcago 

Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai i 
Pirm . antr ketv penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. tet. (1-312) 471-3300; 
Rez (708) 442-0207 

VIDAS J. NEMICKAS. M.O. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chlcago. III. 00052 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ma valdyba. Kviečiama visus pijos remontų bei pagerinimo 
na r ius po vasaros atostogų 
grįžt i i pulsuojančią Vyčių 
veiklą! 

moterų - dešimt iš Lietuvos 
atvyku-iu ir dvidešimt vietinių. 
Atvyku.-ios iš Lietuvos nustebo, 
kad jų čia tiek daug! 

Taura l 'nderienė organizavo 
ir suruošė pobūvį. Visos mote
r y s susi r inko p a s V i k t e 
Jankut t Moss, su dovanomis 
Vilmos laukiamam kūdikiui 
Visos atnešė ir po lėkštę ska
naus maisto. Alma Jankiene ir 
R i t a G ied ra i t i enė pa ruošė 
įdomius žaidimus, o Nata Za
r anka i t e papuošė 
gražiomis gėlėmis. 

fondui. Bi l ie tus užs isakyt i 
skambinant Dolores VVainaus-
kis, telefonu (708)424-4119, ar
ba Julijai Zakarkienei telefonu 
(312)434-7785. 
P e t r a s ir J u o z a p i n a J u z ė n a i . 

V e r t ė 
A l e k s a n d r a s Paka ln i šk i s . J r . 

153-ČIOS KUOPOS VEIKLA 
F L O R I D O J E 

Kovo 4 dieną išaušo saulėta ir 
graži, puiki diena švęsti mūsų 
patrono šv. Kazimiero šventę! 

Sv. Mišias pradėjome procesi
ja. Amerikos ir Lietuvos vėlia-

v i e šn ia s vas nešė Juozas ir Jonas Bal-
Vakaras čiūnai. o šv. Kazimiero paveiks-

buvo praturtintas naujais lie- lą - Mykolas Yudishas. 153-čios 
tuviškais veidais! Viktė ir Lietuvos Vyčių kuopos nariai 
Taura yra dėkingos visoms bei svečiai juos sekė į bažnyčią, 
dalyvavusioms ir toms, kurios Celebrantas kun. V. Pikturna 
negalėdamos atvykti , mielai pamoksle iškėlė šv. Kazimiero 
prisidėjo prie dovanų Vilmai, nuveiktus darbus. Kuopos pir

mininkė Connie Scheibelhut ir 
i žd in inke Rože Z a k a u s k a s 
a tnešė aukojimo dovanas. Šv. 
Paul iaus (Kryžiaus! bažnyčia 
buvo pripildyta virtuoziška 
Louis Stuko vargonų muzika. 
..Dainos" choras atliko jo kūrini 
. .Viešpaties malda" (žodžiai 
Onos Ramaikienes). Apleidome 
šventorių ausyse dar skambant 
..Lietuva brangi" žodžiams. 

Po Mišių buvo pietūs, kuriuo
se dalyvavo svečiai iš įvairių 

Kab. (1-312) 735-4477: 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVvTORD MEDICAL BUILOING 

0449 So Pulaskl Road 
Valandos pagal susitartą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
M . (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 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 

6132 S. Kedzie Ave.. Chlcago 
(1-312) 925-2070 arba (1-312)489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
valandos pagal susitarsią 

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie Chlcago. III. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ave. . Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

»0S5 S. Roberto Rd.. Hlckory Hills. IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (700) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir Kraujo ligos 
Nectiirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel. (1 312) 585-2802 

Vaiandos pagal susitarimą 
Penkt antr . ketv > penk' 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomefistas (Kalba lietuviškai) 

TfKnna akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st SI. 

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitar ma 

Palos Vision Center 7152 W. 127th St 
Palos Hgts IM Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S 79lh Ave . Hickory Hills, R 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS- M.D. 
Gydytojas ir ctiirurgas 

Anestezijos ir siausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine Eigm 'L 

Tel. (708) 837-0005 
S>^a".b.n! g a ' ^ a 24 vai 

T. RAMA. M.D. 
SpecaiyDe - Ch rurgija 
2454 West 71 st Street 

rel (1-312) 434-1818. Rez. (708) 852-0889 
Vai 0* a-t' «e:v • De"«' 
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Regina P u š k o r i e n ė 

DETROITO S K A U T U O S 
D Ė M E S I U I 

„Gabijos" skaučių ir ,.Balti
jos'* skautų tuntai Detroite nau 
juosius veiklos metus pradės 
sekmadienį, rugsėjo 9 d., po šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos parapi 
jos bažnyčioje. Visi broliai ir 
sesės, kviečiami uniformuoti 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
•šskyrus treč Sešt t Z M O s e l popiet 

dalyvauti 1030 v.r. šv. Mišiose Jungt inių Amerikos valstijų. 
ir po jų sueigoje. Sueiga vyks Prelegentė Loretta Stukienė 
klasėje. Kultūros židinyje. iškėlė Lietuvos Vyčių vaidmenį 

Kviečiami ir labai laukiami mylimos Lietuvos praeityje, 
skautiškon veiklon įsijungiant dabartiniuose sūkuriuose bei 
nauji vilkiukai i r paukštytės, galimybes ateityje. Publika en-

Turmtiems klausimų prane
šame, kad tunt ininkė iki rug 
sėjo 1 d. gyvens Floridoje. Ji 

t u z i a s t i n g a i p r i ėmė jos 
pasiūlymus. Be to. L. Stukienė 
pristatė pirm. K. Scheibehut 

pasiekiama rašant: Vida Meilu Centro valdybos išduota įgalio-
viene. 623 — 73rd A v e . St. j ima kuopai veikti organizacijos 
Petersburg Beach. FL. Tel. r ėmuose . P ie tų me tu Ona 
813-360 1364- Po rugsėjo 1 d. Ramaikiene. akompanuojant 
— 2306 (rolfview #206, Troy. MI Louis Stukui. dainavo tradiciš 
48084. Tel. 313—643-7079 kas dainas. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDVVIAS BEI CHIRURGIJA 
15S N Michigan Ava.. Sulte 324 Ir 
5035 S Pulaskl Rd.. Chlcago. IL 

81 St ir Kean Ave. Justice. IL 
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Mokykla 

TAUTOS ATEITIS 
Kiekvieneriais metais reikia 

kalbėti apie mokyklą, nes šį 
mėnesį ji prasideda. Gal vienos 
mokyklos prasideda anksčiau, 
kitos vėliau, bet visos turi tuos 
pačius uždavinius — išmokyti 
naujus ar senus mokinius 
reikalingų mokslų, paruošti 
juos siekti aukštesnių mokslų ir 
prisitaikyti prie gyvenimo rei
kalavimų. Mums mokyklos yra 
taip paprastas dalykas, kad apie 
jas net daug negalvojame. Bet 
jauni tėvai turi apie jas galvoti, 
t u r i jomis rūp in t i s . Nuo 
mokyklų mokymo ir auklėjimo 
daugeliu atvejų priklauso jauno
sios kartos ateitis. Tuo pačiu 
priklauso ir tautos ateitis, jos 
laimė ar nelaimės. 

Kai kurios mokyklos jau pra
dėjo savo metinius darbus. Kai 
kurios pradės tik kitą savaitę. 
Lietuviškos mokyklos pradės 
mokslo metus tik dar už vienos 
savaitės, kai jau nusistovės 
mokslo eiga ir išsispręs laiko 
klausimai. 

kyklose, kurios neišmoko net 
taisyklingai rašyti ar skaityti . 
Tokios mokyklos tikrai yra įtar
tinos, nes jose dirba mokytojai, 
kad jie turi sutartis, bet nesi
stengia atiduoti, ką tu r i ir ką 
gali mokiniui duoti. 

Teisybė, kad mokykla yra tik 
tėvų pagelbininkė. Tėvai turi 
duoti pagr ind in ius p r a d u s 
auklėjimo, kuris reikalingas 
jaunuoliui, juoba jau suaugu
siam. Ką jaunas pames, tą su
augęs ras, kaip kalba posakis. 
Bet tėvai turi turėti laiko, lais
vų valandų, vakarų, kai vaikai 
grįžta iš mokyklų ir kai jau 
gyvena šeimos gyvenimu. Jie 
namie turi rast i tai, ko neran
da ar negauna mokyklose, ko 
negauna iš mokytojų, t ik dir
bančių, kad jų sutartis to rei
kalauja. Vaikas namie turi rasti 
jį mylinčius tėvus, šeimos 
darnumą ir šilimą, kad jis jaus
tų bent čia gyvenąs namie, o ne 
svetur, kaip mokykloje. Apie tai 
turi galvoti ne tik tėvai, bet ir 

AKTUALUS ATGIMSTANČIOS 
LIETUVOS KLAUSIMAS 

Mokyklose daugeliu atžvilgių seneliai, nes jie visi atsako už 
pasikeis mokymas ir auklėji- vaikų ir tautos ateitį, 
mas, nes tai priklausys nuo 
mokytojų ir vadovybės. Pasikeis * 
ir mokinių sudėtis — vieni jau 
baigė mokslą ar išėjo į kitą 
mokyklą, jų vieton ateina kiti ir 
vėl pradeda tą patį darbą — 
mokymąsi. Bet nesikeičia pačios 
mokyklos —jos stovi savo vieto
je, kaip amžini stulpai, ir ati
duoda viską ką gali jaunam 
mokiniui ir savo tautai. 

Jei tik tai galvotume, tai la
bai klystume ir klaidintume 
savo jaunąją kartą. Daugelis 
mokyklų šiame krašte visiškai 
nesirūpina auklėjimu, o tik 
žinių per teikimu, tik savo 
žiniomis pasidalinimu ir parei
gos pagal sutartį atlikimu. Apie 
šeimą, tautą, ateitį daugelis net 
negalvoja ir negali galvoti ar 
perduoti. 

Tai daro privačios mokyklos, 
kurios įsipareigojusios tėvams 
grąžinti vaikus ne blogesnius, 
kaip gavo. o dargi geresnius, 
kiek jos ar jų mokytojai pajėgia. 
Tuo ir turi jauni ir vidurinio 
amžiaus tėvai susirūpinti. Jie 
augina vaikus ne tik sau ar savo 
šeimos paguodai, bet ir tautai, 
kurioje gyvena, kurioje kuria 
savo ir vaikų ateitį. 

Negalima kasmet kritikuoti 
tik mokytojus ir mokyklas, ku
rios nes i rūpina auklėjimu. 
Tokia mokyklų sistema, kaip 
politinė sistema, kurios pakeis
ti negalima, kol pats gyvenimas 
jos nepakeičia. Šio krašto 
mokyklų mokymo sistemą tepa-
keis tik gyvenimas, tik nauji 
reikalavimai, tik tautos ir pa
galiau valstybės nepajėgumas 
kovoti su nus ika l t ima i s , 
nusikaltėliais, narkomanais ir 
iškrypėliais. 

Negalima sakyti, kad mokyk 
los gamina tik nusikaltėlius. 
Negal ima sakyt i , kad tik 
mokyklos ar mokytojai, neduo
dami ir nesirūpindami auklė
jimo pagrindais, kalti dėl tau
toje įsikerojusių nusikaltimų. 
Kalta aplinka, santvarka. Bet 
prie to prisideda ir mokyklinė 
sistema, kuri neatitinka žmo
giškos prigimties pagrindų. 

Ne be reikalo sakoma, kad 
jauni tėvai turi susirūpinti savo 
jaunimo mokymu ir auklėjimu. 
Jie pirmoj vietoj turi pareigą 
žiūrėti i mokyklos išlaikoma 
drausme, į aplinkos įtaką, j 
mokytojų pasiaukojimą savo 
dalykui ir į bent paviršutinišką 
auklėjimą Kitaip niekas negali 
priversti — net teismai — žudyti 
savo vaikus netinkamose mo-

Būtina pamąstyti ir apie pri 
vačias, katalikiškas mokyklas, 
kurios bent daugiau duoda 
auklėjimo pavyzdžių ir pamokų. 
Jei ir katalikiškos mokyklos 
kartais yra pasidavusios sis
temai, kuri gadina visą šį 
kraštą, tai vis dėlto jos mažiau 
pasiduoda, daugiau pasiaukoja 
auklėjimui ir paruošimui jauno 
žmogaus naujo gyvenimo rei
kalavimams. 

Nenuostabu, kad ir katali
kiškose mokyklose kartais pasi
taiko tik mokytojų, o ne auklė
tojų. Ir jie išėję tuos pačius 
mokslus ir dažnai pasidavę 
klaidingai sistemai. Bet čia 
daugiau yra pasiaukojimo, dau 
giau mokymo ir auklėjimo, 
daugiau atsidavimo auklėjimo 
metodikai, kaip viešose kai ku
riose mokyklose. Tik visuomet 
jaunieji tėvai ar seneliai tur i 
galvoti, ar, leisdami į šias ge
resnes mokyklas, ištesės fi
nansiškai, nenuskr iausdami 
savo šeimos ir savo ateities. 

Ta pačia proga visiems reikia 
pagalvoti ir apie l i tuanist ines 
mokyklas. Prieš kelerius ar 
keliolika metų lituanistinės mo
kyklos vos sutalpino mokinius. 
Jiems trūko vadovėlių ir mokslo 
priemonių. Tėvai nesigailėjo nei 
laiko, nei išlaidų, nei pasiauko 
jimo vežti šeštadieniais į li
tuanistines mokyklas ir duoti 
jiems bent pradinių žinių apie 
savo tėvų ar senolių kraštą, 
išmokyti bent susikalbėti lietu
viškai, žinoti savo kalbos pradus 
ir kaip ją galima ateityje tobu
linti. 

Dabar mokyklų yra perdaug, 
o mokinių maža. Jaunieji tėvai, 
kurie lankė tas mokyklas, ku
rie dar moka sava kalba dalin
tis idėjomis, savo vaikams ne
duoda net to, ką patys tur i ir 
gali duoti. Tai ypač sunku 
žvelgti, kad jaunieji tėvai yra 
profesionalai ir netrūksta lėšų. 
kaip jų t rūko jų tėvai, bet jie jų 
nesigailėjo. 

Apie mokyklą mąstyti, giliai 
permąstyti ir padaryti spren 
dimus priklauso jauniesiems tė
vams. Jie atsako už savo vaikus, 
už jaunosios kartos paruošima 
profesiniam ir žmogiškam gyve
nimui. Taip pat nuo jų priklau
so, kad mokyklos būtų pajėgios 
atiduoti viską, ką jos turi ati
duoti — mokslo žinias, auklėji 
mą ir pagalbą tėvams. Tai 
būtina visose mokyklose — 
valdiškose, katal ikiškose ir 
lietuviškose. P r . Gr . 

Palengvėjus gyventojų judėji
mui Lietuvoje, vis daugiau tau
tiečių lankosi Vakarų kraštuo
se. Nemaža jų dalis norėtų čia 
visam laikui pasilikti gyventi. 
Ypačiai Amerikoje. Kiti nori 
užsidirbti pinigų ir vėl sugrįžti. 

Lietuvoje rengiamasi įsteigti 
vykstant iems į užsienį darbi
ninkų biurus . Manoma, kad 
tok ius e m i g r a n t u s p r i imtų 
Skandinavijos valstybės ir ki t i 
Europos kraš ta i , kurie t u r i 
didelį pareikalavimą statybos 
darbininkų. Norinčių emigruoti 
iš Lietuvos esą tūkstančiai. 
Pasigirsta daug balsų, kad ši 
emigracija Lietuvai ne tik nerei
kalinga, bet ir žalinga. Spaudo
je skaitome Lietuvoje paskelb
tus organizacijų atsišaukimus, 
kad n e p a l i k t u m e Lie tuvos 
dabar, kur i ateityje bus visų 
reikalinga padėti atstatyti jos 
Nepriklausomybę ir ekonominį 
gyvenimą siekiantį gerovės. 

Ankstesnių emigracijų duo
menys rodo. kad daug tūks
tančių lietuvių ištirpo savo 
tauta i , išemigravę į svetinius 
kraš tus . Lietuva palyginus su 
Vakarų kraš ta is nėra t i rš tai 
apgy venta. Atgavus Nepriklau 
somybę visiems užteks darbų ir 
gerų atlyginimų. Dabar iškilo 
nauja problema. Dar Lietuvai 
neatgavus pilnos Nepriklau
somybės, ją mėgina užplūsti iš 
Sovietų Sąjungos tūkstančiai 
rusų, ukrainiečių ir kitų tauty-

Emigracija ir imigracija 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Vokietiją ir kitus kraštus dabar 
Lietuva pasidarė labai pagei
daujamas kraštas, kuriame jie 
norėtų apsigyventi 

Kokie motyvai buvo pasi
rinkimui, norint apsigyventi 
Lietuvoje? Vieni sako. kad 
Lietuva greitai bus nepriklau
soma ir tik čia bus galima turėti 
moralinę ir dvasina laisvę. 

Sovietų Sąjungoje kalbama 
apie reformas, bet mažai kas 
t ik i . kad tos reformos bus 
įgyvendintos su ekonominiu ir 
moraliniu pagerėjimu. Kitokia 
padėtis yra Lietuvoje. Ji jau 
nusikratė komunizmo ideolo
gijos. Tuo tarpu Sovietų 
Sąjungoje ir ateityje bus daug 
sunkiau. 

Daugumas šių naujųjų imi
g ran tų nori pradėti naują 
gyvenimą Lietuvoje. Jie jau 
dabar nori ten vykti, nors ir 
Lietuva dar nėra nepriklau
soma. Nusiskundžiama, kad po 
penkerių Gorbačiovo valdymo 
metų, jo reformos neveikia ir 
Sovietų Sąjunga niekada netu
rės tikros demokratijos. Todėl 
jie nori apsigyveni i Lietuvoje, 
kurioje yra efektyvios reformos 
ir geresnė ekonomine būklė. Su 
lietuvių tautos darbštumu ir 
veržlumu, turint laisvas rankas 
ir iniciatyvą, jie greitai pasivys 
Vakarų Europos kraštus. 

Prieš metus laiko Lietuvos 
atstovybė Maskvoje pradėjo bių. Iš norinčių emigruo t i 

Sovietų Sąjungos gyventojų į gauti daug užklausimų apie 
A m e r i k ą , Izrael į , V a k a r ų norą važiuot i i Lietuvą 

nuolat iniam apsigyvenimui. 
Lietuvių atstovybės tarnautoja 
Birutė Nenartavičiūtė sudaro 
norinčiųjų vykti sąrašus. Dalis 
jų yra žydai, kurie bijo gyventi 
Sovietų Sąjungoje dėl didėjančio 
antisemitizmo. Kiti bėga iš 
neramių etninių centrinių Azi
jos respublikų. Daug rusų ir 
ukrainiečių. Jaunesnio amžiaus 
žmonės motyvuoja, kad Lietu 
voje bus galima žmoniškesnė 
karinė tarnyba. Visi mano, kad 
Lietuva bus greitai suvereninė 
valstybė. Daugelis norinčiųjų 
vykti nusivilia, ka i sužino 
emigracinius sunkumus. Svar
biausia reikia jiems surasti 
gyvenvietes ir darbus. Lietuvos 
valdžios pareigūnai nenori, kad 
kraštą apgyventų svetimtau
čiai. J a u dabar 20 procentų 
Lietuvos gyventojų yra rusai, 
ukrainiečiai, gudai, lenkai ir 
kiti. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos pare igūnas A. 
Cekuolis užsienio spaudos 
atstovams pareiškė, kad per 50 
metų Sovietų Sąjunga stengėsi 
rusifikuoti Lietuvą, siųsdami į 
ją savo gyventojus. Todėl ir 
dabar lietuviai skeptiškai žiūri 
į dar didesnio skaičiaus svetim
taučių norą čia apsigyventi. 

Tačiau tie, kurie nori vykti 
gyventi, nežiūri į negatyvias 
pasekmes ar diskriminaciją. 
Juos vis vien vilioja geresnės 
Lietuvos ekonominės sąlygos. 
Lietuva visoje Sovietų Sąjun
goje jau yra žinoma kaip Ame
rikos Beverlv Hills. 

MAŽO ŪGIO 
DIDELIS ŽMOGUS 

Narkotikų savybė yra. kad at- Eisenstaedt) gabumus. įtraukė 
siranda nenumalšinamas noras jį į bendradarbių eiles. Naujas 
dar kartą pabandyti. Tai pagun- iliustruotas žurnalas, pavadin-

Daktarai, atvažiavę iš Lietuvos su lietuviu stovais ir universiteto vadovybe. Is kairės: adv. 
R. Domanskis, St. Baras. Lietuvos sveikat.- ninistens dr. A Laucevičius, dr. M Žekonis, B. 
Jasaitiene, dr. M. Krištupaitis. dr. A. Marcn evičius, dr. R Chodosevičiūtė. Illinois universi 
tcto kancleris dr. James J. Stukel, dr. R M< kauskaitė ir dr N Stankevičiūte. 

dai nugalėti reikia labai stiprios 
valios, kurios daugeliui trūksta. 
Daug švelniau pergyvena kitų 
pomėgių bandytojai. Vieni, pra 
dėję kuo nors užsiimti, meta. 
Kiti nesiskiria iki amžiaus galo. 
Kiekvienas pomėgis yra suriš
tas su išlaidomis. Ar tai būtų 
pašto ženklų rinkimas ar meš
keriojimas. Pradžioj kiekvienas 
ženklelis patenka į rinkinį. 
Vėliau atsiradę duplikatai ne
praturtina rinkinio. Prasidėjęs 
pirkinėjimas, aiškinamas pini
gų investavimu. Greit paaiškė
ja, kad galui nėra galo. Tuo tar
pu yra ir tokių, kurie lieka 
ištikimi savo pomėgiui iki 
amžiaus galo. Yra ir tokių, 
kurie pradėję mėgėjiškai, išsi
vysto į žymius profesionalus. 

Paskutinis ,,Life" žurnalo 
numeris paskyrė net 10 pusla
pių 91 metų foto žurnalistui A. 
Eisenstaedt. Be 12 nuotraukų, 
du puslapiai apima didžiojo foto 
meisterio gyvenimo aprašymą. 

Dar paaugliu būnant, dėdės 
dovanotas su dumplėmis Kodak 
aparatas pririšo jaunuolį prie 
fotografavimo, kurį jis vėliau 
išvystė iki tokio laipsnio, kad 
liko pavyzdžiu kitiems. Sužeis
tas pirmajam pasauliniam kare. 
besigydydamas lankė meno mu
ziejus, studijuodamas meno 
kūriniuose šviesos ir šešėlių 
derinius, kas vėliau buvo pa
naudota jo nuotraukose, įsigijus 
tų laikų modernišką foto apara
tą, jam pavyko padaryti Euro
pos diplomatų nepozuotas nuo
traukas. Prieš tai tokios rūšies 
nuotraukos buvo nežinomos. 
Būdamas penkių pėdų aukščio, 
jis galėjo nepastebėtas sukinėtis 

I tarp kartais ir didžių asmeny
bių. Jo paties pasakymu. į mažą 
žmogelį, dar su mažu aparatu, 
tais laikafs niekas nekreipė 
dėmesio. Žvalios akies nukreip
tas a p a r a t a s užfiksuodavo 
smulkmenas, kurios likdavo 
kitų nepastebėtos. Iš jo buvo 
galima tikėtis, kad pasiųstas į 
Italiją fotografuoti išgarsintas 
vestuves, begaudydamas daly 
vių nuotaikas, užmirš nuloto 
grafuoti jaunuosius. 

1935 metais, nujausdamas ar
tėjančią katastrofą, turėjo 
apleisti savo gimtąją Vokietiją. 
Atsidūręs New Yorke, išvengė 
rasinio naikinimo. Kaip tik tuo 
laiku Henry Luce galvojo apie 
naują žurnalą, kuris nuotrauko
mis užpildytų turinį. Žinodamas 
Eisie (populiariai vadinamas 

tas „Life", jau antrame numery
je turėjo Eisies viršelį. 

Laike ka ro Eisie fiksavo 
amerikiečių karo naštos pri
spaustą gyvenimą. Jo žinomiau
sia nuotrauka buvo padaryta 
New Yorko Times Square. Kai 
J o e Rosenthal nuo t rauka , 
marinams Ivvo Jimoj keliant 
vėliavą, simbolizavo pergalę, 
iš Eisie nuotraukos tryško 
džiaugsmas ir normalaus gy
venimo pradžia. Karo laivyno 
jūreivis, pagriebęs nepažįstamą 
gailestingąją seserį, bučiavo ją 
savo glėbyje. Kas buvo tas 
jūreivis ir kas buvo ta mergina, 
ir šiandien nėra žinoma, nors 
dešimtys tvirtina, kad jie buvę 
vieni iš tų. Nematant besi
bučiuojančių veidų, negalima to 
nei patvirtinti, nei paneigti. 

Šiandieną iš foto žurnalizmo 
reikalaujama daugiau ir dau
giau. Reikalavimus palengvina 
aparatūros patobulinimai, apie 
kuriuos dar prieš kelerius me
tu s nebuvo nė svajojama. Vis
kas yra suautomatinta taip. kad 
fotografui belieka tik laukti 
įvykio svarbiausio momento. 
Motoriukai aparate įgalina 
padaryt i keletą nuotraukų 
vienos sekundės laikotarpyje. 
Bet kelios Eisie nuotraukos, 
darytos be motoro, pasako dau
giau, nei motorizuoto fotografo 
visa virtinė. Kada daugumas, 
esant nepalankiai šviesai, grie
biasi pagelbinės elektroninės 
šviesos. Eisie naudodamasis 
esama šviesa gauna įspūdingus 
efektus. J am esama šviesa yra 
Rembrandto šviesa. 

Ir dabar, atšventęs savo 91 
gimtadienį, kiekviena rytą 
žingsmuoįa 5 n\okus j savo dar 
bo patalpas. ..Life'.' žurnalo 
leidykloj. Kartą pamėgęs, ir 
dabar neišleidžia foto aparato iš 
rankų, sakydamas: ,,Aš vis 
galvoju, kaip dvidešimtmetis". 

Paruošęs ir išleidęs 13 knygų, 
spaudai ruošia naują nuotraukų 
rinkinj. pavadintą ..Remem 
brances ". Užt ikr intai bus 
įdomus leidinys ne tik foto 
mėgėjams, bet ir istorikams 

E d m u n d a s Jakai t i s 

Tikrą kilnu didvyriškumą 
galima ir dabar atrasti, kaip ir 
visada, tik reikia jį pažinti ir 
nemanyti, kad jisai težydi tik 
kautynių laukuose. 

Gotthelf 
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ny tuoj jį priglaudžia prie apnuogintos krūtinės ramin
dama lyg išdykusį vaiką. 

— Nekreipk dėmesio, Vito... Niekas iš tavęs nesi
juokia, niekas netardo! O man patinka jautrios širdies 
vyrai! Zinai, aš jau pradedu tave įsimylėti! Ak, tu mano 
gražuoli... Teisingai! Aš tave taip dabar vadinsiu... 

— Ei, Caruso! Padainuok mums dar ką nors! 
Žinai, širdžiai nuraminti... Tik taip smarkiai negriebk 
už širdies... — Stella iš tolo šaukia Čarliui ir jis vėl kuž
dasi su Ar a. 

— Je! Aš taip pat gal noriu apsižliumbti!.. 
Dikas prasižioja ir tuoj susipranta įgėlęs Vytui. 

Jeigu kituose reikėtų mums 
pakęsti tai, ką leidžiame patys 
sau, gyvenimas pasidarytų ne
pakenčiamas. G. Courteline 

Religingas žmogus yra lyg 
paukšt is : jis čiulba ir an t 
lūžtančios šakos, nes žino, kad 
turi sparnus. T. Tnth 

Čia pat Čarlis l inksmai prasišiepia. 
— Ar kalbi lietuviškai, Vito? Aš esu Vanaeas.. 
Bet Vytas nelauktai pasiunta . Išsitiesęs visi snu Penny piktai dėbteli į šeimininką, tuo pat metu stipriai 

vienu judesiu, tarsi bitės įgeltas, apverčia stalą Knnta 
butel ia i , iš pastatytų puodelių išsidriuokia degtinė, 
pabyra servetėlės, tušt i puodeliai ir lėkštės su v • gio 
l ikučiais. 

— Eikit jūs visi po velnių! Ar aš neturiu teisės pa
verkt i , išgirdęs graudžią melodiją? Kurių vi ūų 
pristojote? 

priglausdama Vyto galvą, lyg neleisdama jam vėl iš
trūkti iš jos ir daužytis. 

— Prašau neįžeidinėti! Atsirado, mat, gožėlis... 
Dikas pakelia nuverstą stalą. Stella padeda 

surinkti pabirusius daiktus. Abudu dėlioja vėl ant 
stalo. 

— Nieko čia nėra... Tik truputis degtinės išvar 
Trankosi ištiestomis rankomis, lyg norėd ">as vėjo... O čia butelis buvo užkimštas, tas viskas liko. 

visus ištaškyti nedideliame kambaryje. Kiti susu' žia nesudužo nė porcelanas... Gerkim toliau! Ei, Čarli, Ara! 
pasieniais. Tik Dikas drąsiai prieina prie įtūžusi -ėb- Judu dabar galite išgerti! 
ro, stveria glėbin iš užpakalio, užgniauždamas rep • mis — Ne, Dikai, mes jau eisime... Norėjau su tavim 
r a n k a s virš alkūnių. pasikalbėti tokiu reikalu... — Čarlis nedrąsiai žvilg-

— Nežiovaliok, vaike... Niekas tau blogo Ho teri Dikui į akis. 
nepasakė! Jei nesi lietuvis, ta i nesi! Kas kam 

Tuo metu Penny išsiima cigarete ir užsirūk 
pat įkiša suimtajam į apkepusias lūpas. 

— Te tau... Užsirūkyk! 
Vytas nesipriešina. Kaipgi šitaip? Pats 

pi! 
uoj 

i no 

— Pabūkit dar! Kur judu skubat? 
— Ne, mielas Dikai... Negalime. — Ara taip pat 

pakyla. 
— Koks gi reikalas, sakyk? 
Sally paima visų užmirštą gitarą. Derina stygas. 

negerai pasielgęs. Kaip staiga įsiuto, lygiai taip pat atsargiai atsisėdusi į vienišką kėdę. Čarlis nusiveda 
staigiai nurimsta. Pajutęs cigaretės dūmus godžiai Diką prie pat durų. 
čiulpia. Netrukus pajunta malonų svaigimą. Dar s. rtą - Negaliu čia. prie visų... Be to, jau per daug 
pa t raukia , net žandai įdumba. Griūva atgal į ><•'• •> it triukšmo... 
bulvių maišas nuo vežimo numestas ant žemes r'en- įgėręs Dikas neįsijaučia į Čarlio reikalus. 

— Nesąmonė! Mes čia visi draugai. Kokios gi čia 
paslaptys? 

Dikas garsiai kalba, nustelbdamas Stellos 
stygavimą. Vytas net pro Penny plaukus, užkritusius 
ant jo veido, girdi pokalbį. Dikas staiga atsimena. 

— Ei, Čarli! Jau žinau, vaike.. Tu vėl pinigų pri 
trūkai, ar ne? Tai še tau... — Išsitraukia savo kiek 
apmažėjusią banknotų krūvą. - Kiek Tau reikia, 
sakyk! Laikyk delną... 

Čarlis pralinksmėja pamatęs, kad Dikas ketina jį 
sušelpti. Ara taip nudžiunga, kad lieka atvira burna 
stebėti Diko veiksmus. Tik Penny su Vytu ir Stella 
vaidina nekreipiančius dėmesio. Stella lyg pradeda 
kažkokią elgetišką melodiją, bet viena akimi seka 
derybas. 

— Cba, cha... Žinai, Dikai. man visada reikia, daug 
reikia!... Bet matai, Ara būtinai turi važiuoti į Italiją 
lavinti balsą pas gerus profesorius... O kelione juk 
brangiai kainuoja... 

— Nagi, nenorėk tik to! Aš vienas negaliu 
apmokėti tolimą kelionę! Galiu tave tik paremti, tai 
yra Arą... Tik kodėl tu man anksčiau nieko apie kelionę 
neminėjai? Kol turėjau daugiau pinigų... Būčiau tiek 
daug neprašvilpęs! Juk žinai — pinigai iš mano kišenės 
greit išgaruoja, cha, cha, cha!.. Dabar galiu tau tik 
tiek... 

Dikas dėlioja ant Čarlio kaulėto delno kelis bankno
tus. Ara suskaičiuoja penkias dvidešimkes. Jos akyse 
godus džiaugsmas. Dikas lyg svyruoja ar duoti daugiau. 
Paskui prideda dar vieną žalsvą dvidešimtinę 

— Te' Tai judviem už tokį gražų dainavimą! 
Vadinasi, už programos atlikimą... Cha, cha! Tai buvo 
koncertas mano bute!.. 

— Labai tau ačiū, Dikai... 

(Bus daugiau) 
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Angele Nelsienė, JAV LB tarybos prezidiumo pirmimnk< su kongr. Wi!liam 
Dannemeyer , pas kuri buvo apsilankiusi Lietuvos reikalais. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

VAKARŲ 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 
Humanitarinė 10 mil. dolerių parama 

Lietuvai 
[S 

Rugpjūčio 12 d. Šv. Kazimiero skyriumi — Vasario 16 minė-
par . salėje jvyko LB Vakarų įima. Šiaip Lietuvos laisvės rei-
a p y g a r d o s suvaž iav imas , kalais parašyta daug laiškų įta-
Daugel į pa t r aukė aktualus kingiems šio krašto politikams. 
Angelės-Nelsienės, šios apygar- Užmezgus k o n t a k t u s su 
dos valdybos pirmininkes ir Amerikos spaudos atstovais. 
J A V LB tarybos pirmininkės buvo parašyti 8 vedamieji, 
p raneš imas apie jos veiklą kuriuose keliamas Lietuvos 
W a s h i n g t o n e , r ū p i n a n t i s nepriklausomybės re ika las , 
humanitarine pagalba Lietuvai. Palaikomi ryšiai su televizija, 
nukentė jus ia i dėl Maskvos kad Lietuvą liečiantieji įvykiai 
blokados. būtų joje pagarsinti. Lankantis 

Dalyvavusieji suvažiavime Vytautui Landsbergiui, buvo 
apylinkių pirmininkai pain- suorganizuotas su spaudos 
formavo apie atliktus darbus jų atstovais pokalbis. Su kun A. 
apylinkėse: Jurgis Joga — Los Svarinsku teko apsilankyti pas 
Angeles apylinkės, Juozas Koje 
lis — Santa Monica apyl. ir An 
tonia Petrulienė — Phoenix apy 
linkės. Iš pranešimų buvo ma 

buvusj JAV prezidentą Ronald 
Reaganą. Nijolei Sadūnaitei 
sudaryta proga susitikti su 
spaudos atstovais. Susisiekta su 

ty t i , kad kultūrinė ir politinė Los Angeles arkivyskupijos 
veikla apylinkėse buvo labai 
gyva. Net tokioj nedidelėj lietu 
vių viensėdijoj kaip Phoenix, 
k u r daugiausia susitelkė senes 
nio amžiaus lietuviai, atlikta la 
bai daug. Minėjimai, demonst 
racijos, kontaktai su senatoriais 
ir amerikiečių spauda — tai tik 
d a l i s a t l i k tų darbų. Apie 
Jaunimo sąjungos veiklą pra 
nešėjos pirm Daiva Venckutė 
Veikla gyva. kaip ir dera jau 
nimui. Lietuvos reikalais palai 
ko ryšius su kitataučiais, rašo 
peticijas, dalyvauja demonstra 
cijose. Sovietų Genady Gera 
simov lankantis San Diego, 
važiavo ten su plakatais. 

Vakarų apygardos veiklą per 
teikė jos pirm. A Nelsienė. Ji 
sake. kad kai kuriuos darbus iš 
apygardos yra perėmusi Los 
Angeles apylinkes valdyba, kuri 
paskutiniaisiais metais reiškia 
si plačios apimties veikla. Nors 
LB Seattle apyl pirm. Ina Bray 
negalėjo šiandien j suvažiavimą 
atvykti ir pasidalinti su mumis 
veiklos patirtimi, bet jos vado 
vaujama apylinke yra labai 
aktyvi , ką pi- 'ebime dažnai 
spaudoje Esame įsteigė Las Ve 
gas apylinkę, kuriai priklauso 
dažniaus ia mišrios šeimos. 
P i r m i n i n k e yra Mary Ya 
nauskiene, Amerikos indėne, iš
tekėjusi už lietuvio iTarp kita 
ko ji moka gerai krupniką iš 
virti!). Iš žymesnių apygardos 
valdybos atliktų darbų - su 
Fronto bičiuliais suruošė poli 
tiniu studiin savaitgali su Altos 

administracija — parašy tas 
arkivyskupui R Mahony memo
randumas, kad Lietuva būtų 
įtraukta į šelpiamųjų kraštų 
sąrašą. Sudaryti ryšiai su „Na
tional Cathohc Register" redak
toriais, kurių atstovas lankėsi 
Lietuvoje ir paskelbė savo laik 
raštyje pasikalbėjimą su kar
dinolu Sladkevičium ir ki tais 
žymiais asmenimis . Tol iau 
numatoma ta kryptimi tęsti 
darbą, palaikant ryšius su toli
mesnėmis apylinkėmis, kad jos 
išvystytų judresnę veiklą. 

Svarbiausias suvažiavimo rei
kalas buvo A Nelsienės pra 
nešimas apie jos pastangas 
gauti humanitarine pagalbą 
Lietuvai Atvažiavusi į JAV sos 
tinę tik dalyvauti demonstra 
cijose. susitinkant VVashingtone 
Gorbačiovui su prez identu 
George Bush. susisiekusi su V 
Landsbergiu sužinojo, kad Lie 
tuvoje padėtis blogėja tik 
Amerika galėtų pagelbėt i . 
Gautu iš Lietuvos parlamento 
p i rmin inko manda tu pas i 
rėmusi, ji ryžosi atkakliai įsi
traukti į politinį darbą dėl Lie 
tuvos. Ir šie reikalai ją ati 
trauke nuo šeimos, nes Wa 
shingtone reikėjo išgyventi savo 
lėšomis apie tris mėnesiu^ Rei 
kėjo apsišarvuoti didele kan 
trybe, par ink t i re ikal ingos 
informacijos (padėjo Estijos kon 
sulas) ir be atvangos surasti 
kelius susitikti su senatoriais, 
kongresmanais ir Valstybės 
depar tamento valdininkais . 

Senatorius Pete Wilson prašo
mas parašė M. Gorbačiovui 
laišką, vėliau jis sakė Lietuvos 
reikalu kalbėjęs su Grobačiovu 
asmeniškai. Kapitoliuje susiti
kusi senatorių Alan Cranston, 
k u r i s Washingtone esąs 
įtakingas asmuo. Prikalbėjusi, 
kad jis važiuotų į Lietuvą. De
ja, jo planai pasikeitė: važiuo
siąs į Maskvą, o iš ten į Sibirą. 
Davusi jam sugestiją, kad 
aplankytų ten žuvusių lietuvių 
kapus... Senatorius manąs, kad 
Lietuvos byla galėtų būti iškel
ta Tarptautiniame teisme. 

Kalbėdama apie pabaltiečių 
delegacijos susitikimą su prezi
dentu George Bushu, kurioje ir 
ji dalyvavo, A. Nelsienė sakė, 
kad tada su prezidentu buvo visi 
svarbieji jo patarėjai. Tačiau ji 
pastebėjo, kad naivu būtų buvę 
tikėtis, kad delegacija pakeistų 
prezidento nuomonę dėl jo paža
dų Gorbačiovui Maltos susi
tikime. Bet nauda buvo ta, kad 
nebuvo ,,įkalta vinis į Lietuvos 
Aukšč. tarybos pirmininko Vy
tauto Landsbergio karstą". 

Besirūpinant 10 mil. dolerių 
humanitarine pagalba Lietuvai, 
teko atkakliai senatoriams įro
dinėti, kad reikalas yra gyvy
binis. Iš pradžių būdavo su
tinkama šaltai, o su kai kuriais 
net atsitiktinai susitikus (net 
traukinėlyje) mėginusi įtikinti, 
kad re ika las t e i s i n g a s ir 
neatidėliotinas. Šių pastangų 
dėka senatorius Daniel P. 
Moyniham pateikė įstatymo 
projektą. Šiek tiek skirtinga 
projektą tuo reikalu įteikė sena
torius William L. Amstrong. Šie 
projektai suderinti bendroje 
rezoliucijoje įstat. 2757. Huma
nitarinės paramos Lietuvai įsta
tymą Senatas priėmė, nežiūrint 
nepalankaus Valstybės departa
mento nusistatymo. Skirtingą 
rezoliuciją dėl paramos Lietuvai 
pasiūlė kongresmanas Richard 
Durbin su kongresmanu Wil-
liam Broomfield. Bet kongresas 
išsiskirstė atostogų. Tenka 
laukti reakcijos rudenį. Tam 
tikslui mums reikalinga parū
pinti tiksli informacija. Tada 
galima tikėtis, kad reikalas bus 
išspręstas teigiamai. 

A. Nelsienė pasakojo dalyva
vusi Senato kavutėje pagerbiant 
Lietuvos ministerę pirmininkę 
K. Prunskienę, kuri tikrai pa
darė gerą įspūdį. Buvo atvykę 
24 senatoriai. Jie pripažino, kad 
K. Prunskienė esanti protinga 
ir žavi. Paskutiniuoju metu 
„Chicago Tribūne" parašė, kad 
esanti trintis tarp V. Landsber
gio ir K. Prunskienės. Pirm. A. 
Nelsienė buvo susitikusi A. Bra
zauską, kuris irgi esąs susirū
pinęs dėl šio nesutarimo. 

„Šiuo metu mes turime telkti 
visas jėgas Washingtone. neatsi
sakant net profesionalų sam
dymo - reikia siekti Lietuvai 
laisvės, žiūrint per ekonominę 
prizmę" — taip ji kalbėjo baig
dama savo pranešimą. 

Nežiūrint A. Nelsienės įtemp
to trijų mėnesių darbo Washing-
tone. kur ji veikė kaip JAV LB 
tarybos pirmininke ir Baltijos 
Laisvės lygos pirm., tuo labai 
daug pasitarnaudama Lietuvos 
laisvės re ika lams , girdint i 
priekaištų, kaip šis ,,su kokia 
kepure ten eini?" 

Kai A. Nelsienė baigė savo 
pranešimą, visi dalyviai, kurių 
salėje buvo apie 200. pareiškė, 
jai padėką už pastangas ne tik 
plodami, bet ją pagerbė ir atsi
stodami. Iš tikrųjų ji to nusi
pelnė kaip t ik ra Lietuvos 
reikalų ambasadorė. Būdama 
elegantiška, natūralių manierų, 
greitos orientacijos puikiai 
sugeba atstovauti Lietuvai. 

Pabaigoje buvo pr i imta 
humanitarinės pagalbos Lietu
vai reikalu rezoliucija, kuri bus 
pas iųs ta valdžios ir įsta-
tymdavys tės insti tucijoms. 
Sugiedotas Tautos himnas. 
Suvažiavimui pirmininkavo M. 
Šilkaitis. sekretoriavo M. Mikė-
niene. 

Ig. Medžiukas 

ILGA DIENA 
Iš mokytojų studijų savaitės (8) CLASSIFIED GUIDE 

* V -

JUOZAS M A S I L I O N I S 

Rašytoja Alė Rūta yra para
šiusi romaną „Tr_mpa diena". 
J i , matyt nebuvo mokytojų 
studijų savaitėje :r ne ją, o ką 
kitą aprašo. Čia a:ena buvo il
ga, nors per diera tebuvo tik 
trys paskaitos. 

Dar saulė neteka, dar ji 
kažkur už mergaičių namelio 
miškelio, o jau kc r.endantas Br. 
Keturakis didžiu balsu šaukia: 
„Labas rytas , abas ry tas , 
keliamės, keliamės!" Gal ir 
užteko r a m a u s balso, nes 
mikrofonas rastinėje veikė 
gerai , gars iakalbia i balsą 
nunešdavo toli, toli. Visi išgirdo, 
ne visi kėlėsi, dar niurzgėjo, kad 
anksti. 

Neniurzgėjo sporto entuzias
tai. Jie tuoj rinkosi kieme, 
vienas su kitu iš tolo labavosi, 
grupavosi, šnekučiavosi. Vienas 
kitas, tikriausiai nelegaliai, dar 
prieš 7 vai. ryto atsikėlęs, 
būdavo sutinkamas pavieniai 
atsportuojąs nuo anapus ežero. , 
O sportininkai, šuoliuojančio 
sporto vadovo vedami, 7:15 lėk
davo ligi Dainavos vartų. Jei 
kas vadovą užkalbindavo ir dar 
ko paklausdavo, jei jis sustodavo 
ir kokią sportinę figūrą imdavo 
rodyti, ir nevikrieji galėdavo 
pas ivy t i . Sporto a ik š t ė 
kryžkelėje, kur iš seno stovi 
kryžius, o nuo šių metų jam 
pr i e šp r i e ša i s nauji J . 
Bugailiškio išpjaustyti stulpai, 
suolelis, viršuj parašas Dainava. 
Gera vieta pailsėti. Tik ne 
sportininkams: čia ir prasideda 
visokių raumenų tampymas. 
Bet gyvi grįžtame, dar turėdami 
15 minučių ligi Mišių. 

8 vai. Mišios, atnašaujamos 
savai tės kapeliono kun. J . 
Duobos ir stovyklautojo kun. P. 
Dauginčio. Trumpas kapeliono 
pamokslas, D Udrio vadvau-
jamos giesmės. 

Po Mišių einame prie vir
t uvės , kur 8:40 vėl iavų 
pakėlimas ir himnas. Dar buvo 
ir šiais metais mėgėjų šildyti 
saulutėje nugarą, negu spiestis į 
glaudesnį vienetą, kad geriau 
skambėtų ryta himnas, o vaka
re „Marija. Marija". Alkanieji 
rungtyniaudavo, kas pirmas 
į eilę prie patiekalų stalo. 
Quorum Deu> venter est. Val
gome, pranešimas nr . pirmas. 
9:30 lietuviu k. pamoka. Šiais 
metais J. Masilionis aiškino 
veiksmažodį Tik penktadienį 
pamoką užleido pratęstai pa
skaitai. 

Nuo 10 ligi 12 — paskaitos. 
Jos jau aprašytos. Nuo 12 salė 
skamba nuo dainų. Pamokas 
lanko „kas tur gerą kakarinę ir 
myl damą ir tėvynę". Moko jau
nasis Darius Udrys. Kas nedai
nuoja, turi valandą laisvalaikio. 
Niekas nepražiopso 1 valandos: 
pietūs. Vėl pranešimas nr. pir
mas. Tik pietums pasibaigus, 
pirmasis į paežerį skuba Darius 
Udrys: jis — vandens sargas. 
Ne, ne vandens, o besimaudan-
Čiųjų. Savaites pradžioje, kol 
oras buvo šaltokas (o vanduo 
vistiek šiltas), maudymosi 
entuziastų buvo nedaug. Nie
kad nepasidavė klevelandietė O. 
KavaliūnieVie Vėliau, orui atši
lus, atsirado daugiau besi
maudančių ir nuo lentos ( t ramp 
lino) šokančiųjų. Keletą dienų 
paežeryje šuto būrelis mokytojų, 
svarstydami aktualiuosius lit. 
mokyklų reikalus. 

3:30 pavakariai atvilioja visus 
iš visų kampų ir „pasviečių", 
kad, išgėrę puoduką pieno ar 
suvalgę koki vaisių, galėtų vėl 
tęsti darbą Nuo 4 ligi 5:30 
tautinių šokių pamoka, vado
vaujama Jadvygos Matulaitie
nės. Iš tolo girdi garsias jos ko
mandas ir akordeonisto Dariaus 
Udrio taut šokių muziką. O jei 
kyšteli nosį j *alę pažiūrėti, kaip 
šokėjai kankinami, pamatai , 
kaip drauge su šokėjais kanki
nasi i r įų mokvtoia. pat i 

rodydama, kaip reikia kokias 
figūras iššokti. Iš kur t iek ir 
energ i jos , negi iš t i k ką 
suvalgytų pavakarių? O čia pat 
prie salės esančioje virtuvėje 
St. Stasienė moko moteriškes 
kulinarijos. O vyrams nešokė-
jams ir moteriškėms nešokė-
joms bei nesidominčioms kuli
narija — pusantros valandos 
laisvalaikis. Kai kurios kuli-
naris tės , tur inčios čia savo 
vyrus, ka r tas nuo kar to iš
sprunka iš virtuvės ir neša tik 
ką iškeptą skanėstą saviesiems. 
Ir čia tas pats dėsnis: savieji pas 
savus. 

5:30 paskutinė dienos paskai
ta , po jos vėliavų nuleidimas ir 
vakarienė. Vėliavų pakėlimą ir 
nuleidimą tvarkė komendantas 
Br. Keturakis. 

Valgį gamino prityrusi šeimi
n i n k ė O n a N o r v i l i e n ė su 
padėjėja Elena Pajėdiene ir 
jaunimo štabu. Valgis buvo 
tikrai geras, o priedo dar turėjo 
skanių lašiniuočių, dovanotų 
Chicagos Kupcikevičių, Talman 
delikatesų krautuvės savinin
kų. Ačiū jiems! O maistą vir
tuvei p r i s t a tė du darbš tūs 
ūkvedžiai: Petras Kaunas iš 
Clevelando ir Wilham Kurnėta 
iš New Yorko. Sako, draugą 
pažinsi suvalgęs kar tu šaukštą 
druskos. Valgiai nebuvo sūrūs, 
bet ir be to galėjai matyti, kad 
niekais nebadavo, o keletą svarų 
pridėjo. Oi bars, bars daktarai, 
kai nulipsim nuo svarstyklių ir 
kai pamatuos cholesterolį... 

Kalbant apie daktarus, tenka 
paminėti, kad sveikatos rei
kalais čia rūpinosi iš Chicagos 
dr. E. Vižinas su savo žmona 
Gražina. Didesnių susirgimų 
nebuvo . Ga i l ė s i s , kas dėl 
pernykščių susirgimų šiais me
tais pabijojo važiuoti. 

8 vai. vakarinės programos, 
kurioms sumaniai vadovavo 
Baltija Udrytė . Sekmadienį 
susipažinimo vakaras , pirma-
dienį patriotinis — Lietuva, tu 
man viena, antradienį talentai 
pasirodo, trečiadienį žaidynių 
arba taškų r inkimo vakaronė. 
Minėjau, kad tą vakarą daugiau 
teko bėgioti, negu per rytinę 
mankštą. Dabar pasakysiu,, kas 
laimėjo: mano grupė. Ačiū, kad 
padėjote mano viltyje. Bet pas
kui atsirado ki ta grupė, kuri 
surinko tiek pat taškų (ir čia 
reikėjo perskaičiuoti!). Bet jei 
būtų reikėję persirungti. būčiau 
pasidavęs. Ketvirtadienį savo 
krauju maitinome uodus: turė
jome paežeryje laužą. Penkta
dienį — susikaupimo vakaras, 
kalbant rožinį, meldžiantis už 
Lietuvą, buvo aplankyti Daina 
vos kryžiai. 

Bet ir to negana. Vakaronės 
baigdavosi mažomis vaišėmis, 
atšvenčiant kieno nors esamą ar 
buvusį ar būsimą gimtadienį. O 
čia V. Kučas kviečia į antro 
aukšto salę pasižiūrėti įvai
riausių video juostų. Jų žiū
rėtumei „ligi gaidelių'", jei rytoj 
niekas 7 vai . ryto nežadintų, 
jei 11 vai. vadovas gražiuoju 
neprašytų vakaronę baigti. 

Taip praėjo savaitės viena il
ga diena. O jų pilnų buvo šešios. 

V 
REAL 6STATE REAL EST ATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312)586-5959 (708)425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti. Kad esate arba/>onte būti 
Rimo Stankau* Klijemais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

H Mis KOMPIUTERIŲ 
pagalDa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ m.este ir priemiesčiuose Sąž>-
" : ica patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
I I laKT HEA^TORS 

INCOUC TAX - INSURANCE 
6629 S KECZ'E 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui1 

Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautoiai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine jstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago. IL 60629 
(312)767-6655 

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

B AUS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Reaitor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

59S3 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7876 

Parduodamas 9 butų pastatas 
prie Pulaski ir 59 St. Virš $40,000 
pajamų įmetus. Skambinti Juozui 
SL Corp. 312-438-7100 

MISCELLANEOUS . ' 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
* - • 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
: .—: ' j y 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREITAI IR GERAI atliekame 
namų remonto darbus. Skambinti 
Juozui vakarais nuo 6 v.v. 

Tai. 312-436-7639 

Onturfc KMIEC1K REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
ZA 4365 S. Archer Av«. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Parduodama* namas North Palm 
Baach, Floridoj*; dviejų aukštų, 3 
mieg., 24 vai. apsauga, vertas 
$185.000; kaina $155.000, nes reikia 
greitai parduoti Skambinti: 
313-478-9322. 

Parduodamas „Capa Cod* stiliaus mū
rini* gražus namas St Turibius pa
rapijoje; 4 mieg . 2 vonios; ištisas rūsys; 2 
auto garažas; centralinis oro šaldymas: 
naujas stogas, nauja šild. sistema; naujai 
..tuckpointed". Galima tuoj pat užimti 
Skambinti Laslla 312 767-030«. Kalbė
ti angliškai. 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai JIS buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų mimsteris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes. Knyga gražiai išleista. 164 psl. 
Kama su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

P A D I D I N T A LIGONINĖ 
įtempti santykiai Artimuose 

Rytuose privertė JAV kariuo
menes l igoninę Wiesbadene 
padvigubinti lovų skaičių iš 250 
į 500. Didžiausia Europoje 
JAV Aviacijos ligoninė viena 
sk. pr i ta ikė nuodingų dujų 
ligoniams, kadangi Irakas jas 
panaudojo kare su Iranu. 

Paskutiniais metais Wiesba-
deno ligonine aptarnaudavo ne 
t ik lakūnus, bet taip pat ir JAV 
įkaitus. Paskut inis žinomas 
įkaitas buvo 56 metų moksli
ninkas F rank Reed. berods ke
letą savaičių praleidęs toje 
ligoninėje. 

Česlovas Grincevičiu* 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurj kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais 

Išleido LK klubas Chicago. 1985 
Kama su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 03rd St. 
Chicago, IL 60620 

C'hcck <»tV.ill thc namcs 
on your git't list bv giving 
U.S Savings Bonds, thc 
gitt that grouv RomK are 
bacfeed b\ thc L'.S. 
Ciovcrnmcnt, pav conv 
pctitivc intercst ratcs, and 
havc ta\ advantagcs. 

Bronius Jonušas 
LITHUANIAN MARCHES 

AND SONGS 

Naujai įrekorduota plokštelė. 
Atlieka Lietuvos televizijos ir radi
jo choras. Raimondas Katinas, 
direktorius, Irena Milkevičiūtė, 
sopranas Okestracija simfonijos 
orkestrui paruošė Stasys 
Domarkas Rekordavo Lietuvos 
filharmonijos orkestras. Vilnius 
1989 m Dirigentas Juozas Domar
kas. Išleido AG Rakorda. EmHI 
)a Jonuias mecenatė 

Maršai — Ei. pasauli! Suaidės 
vėl laisvės dainos Graudžia trimi
tai. Kur bakūžė samanota, šėriau 
žirgelį. Laukų daina. Leiskit į 
Tėvynę ir kitos. 

Plokštelė su persiuntimu 
kainuoja 12 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 80 et. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti. 

DRAUGAS 
4S48 Waat 83rd St 
Chlcaoo, IL 00020 

I 



Demonstracijos už Lietuvos nepriklau.-onnbe dabar, o ne kada nors... 

DEŠIMT METŲ BE 
DIPLOM. AGR. 

JURGIO BAUBLIO 
Diplom. agronomas Jurgis 

Baublys staiga mirė 1980 m. 
rugpjūčio 11d. Detroite, kur jis 
praleido beveik 30 visaip pro-
duktingų gyvenimo metų. Šia 
proga priminsiu nors keletą 
svarbiausių jo gyvenimo faktų 

Jis gimė 1910 m. lapkričio 16. 
tad šį rudenį būtų šventęs ir 
80-tą amžiaus sukaktį. Vilkijoje 
baigė progimnaziją, o Kauno 
Aušros berniukų gimnazijoje 
1931 m. įgijo brandos atestatą. 
Aukštajam mokslui pasirinkęs 
Dotnuvos Žemės ūkio aka
demiją, nuo 1932 m. joje stu
dijavo gyvulininkystės sekcijoje 
ir bene 1936 m. baigė agronome 
diplomu. Keletą prieškarinių ir 
okupacijų metų sėkmingai dar 
bavosi Kauno apskrities agro
nomo įstaigoje. Veterinarijos 
akademijoje, valstybiniuose 
ūkiuose ir kitur. 

Sovietams antrukart Lietuvą 
okupuojant, 1944 m. Jurgis su 
šeima pasitraukė į Vokietiją, o 
1949 m. pasiekė Ameriką. Ke 
l iol ika mėnesių padirbėjęs 
Michigano ūkiuose, ten jokios 
ateities nematydamas, persikė
lė į Detroitą, pradėjo dirbti 
General Motors Fisher Body 
inžinerijoje ir tapo pirmaeiliu, 
gerai apmokamu modelių spe
cialistu, juo liko iki pensijos. Tik 
kažin ar dinamiškoje automobiliu 
pramonėje, kur viskas keičiasi 
ne metais o mėnesiais, jį dar kas 
prisimena? 

Bet mums. lietuviams, tebe 
šviečia velionio Ju rg io 
visuomeniniai ir dailės darbai. 
Nebegausūs likę jaunystės kole 
gos jį prisimena kaip Jaunosios 
Lietuvos korporantą. vėliau tau 
tininkų veikėją. Detroite jis įkū 
rė Jūrų skautų Šarūno vie 
tininkiją, kuriai,eilę metų vado
vaudamas, išaugino būrį geru 
lietuviukų. Nors keletą metu 
prieš jo mirti buvome ir asmeniš
kai suartėję, tad matydavau ji 
visokiuose apdaru"=e. bet Jur 
gis mėlynoje Jūrų skauto uni
formoje mano akyse stovės iki 
pats jas amžinai užmerksiu. 
Darbavosi dar kelione organiza
cijose, bet jų nebeminėsiu. 

Kaip dailininkas iš Dievo 
malonės, velionis daugelį iš 
mūsų pragyvens toli į 21 mą 
šimtmetį. Detroito Lietuvių 
namų ir Dievo Apvaizdos kul
tūros centro sienas jis išpuošė 
kruopščiai sukurtomis Lietuvos 
miestų herbų, vyčių, kitokios 
Lietuvos a t r ibut ikos mozai
komis. Nežinau, ar visur jos ant 
sienų tebėra, kur aš prieš keletą 
metų palikau, bet žinau, kad 
niekas tokių vertybių nedrįs 
sąmoningai sunaikinti. Tarp 
kitų jo kurinių didžiausias še
devras — per keletą metų lais
valaikiu sukur tas Lietuvos 
reljefinis žemėlapis, kuriame, 
specialistų teigimu, esą tiksliau 
šiai išlaikytos visos proporcijos. 

Šis jo kūrinys ne kartą buvo 
rodomas lietuvių bei ta rp
tautinėse parodose, ir priėjo bū
riuodavosi daugiausia žiūrovų. 

Gaila, kad palyginti jauną, nė 

70-jų neužbaigusį, sutrikusi šir
dis Jurgį Baublį nusivedė į 
kapą. Lietuvis patriotas iki 
sielos gelmių, kaip jis būtų 
džiaugęsis įvykia is atgims
tančioj tėvynėje! Tuo džiaugsmu 
tegyvena likusi našlė Elena, 
duktė Rūta su šeima ir dar ne
mažas būrelis draugų. Tik velio
nio Jurgio Amžinybėn išėjimo 
deš imtmet į m i n i n t , visų 
džiaugsmą pri temdo gedulo 
šešėlis... Al fonsas N a k a s 

DRAUGAS, ketvirtadienis, J1990 m. rugpjūčio mėn. 30 d. 5 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus, jo žmonai BRONEI, dukroms DANGUOLEI , 
RAMUNEI ir VINCUI LUKAMS, RŪTAI su še ima 
ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Nijolė ir Liudas Kairiai 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus, liūdinčią žmoną BRONE, d u k r a s RŪTĄ, 
RAMUNE su šeimomis ir DANGUOLE nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Kapačinskų Šeima 

Mylimam Vyrui ir Tėvui 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

netikėtai mirus. p. BRONEI KVIKLIENEI . dukroms 
RAMUNEI. DANGUOLEI ir RŪTAI bei visiems 
artimiesiems reiškiame užuojautą ir da l inamės 
skausmu. 

Danutė ir Rimantas Dirvoniai 
Danutė ir Raimundas Korzonai 

r 
Brangiam Tėvui 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukroms. Lei
dyklos bendradarbėms. RAMUNEI ir DANGUOLEI 
bei visiems giminėms ir a r t imies iems. 

Akademinės Skautijos Leidyklos valdyba: 
R. Dirvoms. D. Eidukienė, 
D. Korznnienė. M. Pleškys. 
T. Remeikis, B. Vaškelis. R. Viskanta 

Giliai liūdėdamos nepri lygstamo l ietuviškos ir 
skautiškos spaudos kūrėjo 

A.tA. 
v.s. BRONIAUS KVIKLIO 

reiškiame seserišką užuojautą kernav ie tėms: DAN
GUOLEI KVIKLYTEI. RAMUNEI L U K I E N E I su 
šeima ir poniai BRONEI KVIKLIENEI . 

..Kernavės" skaučių tuntas 

A.tA. 
Dr. PETER T. BRAZIS 

Gyveno Pake Heights. 1L. 
Mirė 1990 :U. rugpjūčio 24 d., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Ch cagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Cecilia Adamski, 

dukterys Bor. ••..,-. žentas dr. Daniel J. McCarthy, Betty, žentas 
Thomas HofYend: sūnūs; dr. Peter T., marti Betsy, dr. Paul 
W., marti Ehzabeth. John T., marti Donna; šešiolika anūkų 
ir du proanūkai. pusbrolis Algerd Brazis su žmona Aldona ir 
pusseserė Olga Schulfer. 

Velionis buvo žymus ir mylimas asmuo lietuvių 
visuomenėje Medicinos mokyklą jis baigė Loyolos universi
tete. 193" m birželio 9 d. Velionis darbavosi Šv. Kryžiaus li
goninėje 50 m. kaip vyresnysis chirurgas; taip pat buvo il
gametis tos joninės medikų direktorius; II Pas. Karo 
veteranas. Priklausė klubams ir draugijoms: Chicago Medical 
Society, Mino s Medical Society. American Medical Associa-
tion, International College of Surgeons, American Society of 
Abdominal Surgery. American Geriatric Society; Lithuanian 
Chamber of Commeree, Knights of Columbus. 4th degree. 
Mundelein Council; taip pat dirbo kaip savanoris gydytojas 
Šv. Šeimos Viloje: buvo Tėvų Marijonų ir Šv. Kazimiero 
Seserų rėmėjas. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 31 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Beverk Ridge Chapel koplyčioje. 7020 W. 127 St., Palos 
Heights. IL 

Laidotuves Įvyks šeštadienį, rugsėjo 1 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į St. Alexander parapijos bažnvčią. 
12530 S. 70 Ave . Palos Heights, IL. kurioje 10 vai . ryto įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly 
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, dukterys, sūnūs, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. James Melka. Tel. 312 779-4411. 

PENKERIŲ METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Inž. 

RAIMUNDAS 
V. MIŠAUSKAS 

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mir
t is iš mūsų tarpo atskyrė mylimą vyrą ir sūnų, kurio 
netekome 1985 m. rugsėjo mėn. 1 1 d . 

J is visada yra ir pasiliks mūsų mintyse bei 
maldose Tegul ilsisi Amžinoje Ramybėje. 

Už a.a. Raimundo sielą šv. Mišios bus atna
šaujamos š.m. rugsėjo mėn. 11 d. Tėvu Pranciškonų 
koplyči- je, Kennebunkport, ME. Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. ( kagoje ir Šv. Marijos bažnyčioje. 7:30 vai. vak., 
New Euffalo, MI. 

Ma! įiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
artimu* -ms dalyvauti šv. Mišiose už velionio sielą. 

Žm<aa Sofija ir t ėva i Teofilė ir Zigmas 
Ališauskai . 

Bu šiam „Draugo" redaktoriui. Liet. Kat. spau
dos di .ugijos d i r ek to r iu i i r nuo la t in i am 
bendrad rbiui 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirus. |o žmonai BRONEI, dukterims RŪTAI ir 
RAMI 'N SI su šeimomis, DANGUOLEI ir kitiems ar
timiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kar
tu liū- e 

Draugo redakcija, administracija 
ir spaustuvės personalas 

Mylin Mamytei 

A.tA. 
MARIJAI BAZILIAUSKIENEI 

mirus, idintį sūnų VINCĄ BAZI, jo žmoną DANĄ 
ir art • -uos ius nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu 
liūdinr 

Elena ir Adolfas Švažai 

I 

A.tA. 
BRONIUS KVIKLYS 

Gyveno Chicagoje, Gage Parko apylinkėje Mirė 1990 m. 
rugpjūčio 28 d Gimė Lietuvoje, Daugailių vis . Utenos aps. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė, dukterys Rūta, 
Ramunė, Danguolė, žentai Edmundas Kulikauskas ir Vincas 
Lukas, anūkai Andrius. Rima ir Jonas Kulikauskai ir Daina 
ir Rimas Lukai, sesuo Elena Gaidienė, daug kitų giminių Lie
tuvoje ir daug jį mylinčių draugų 

Nuo jaunystės priklausė skautams ir buvo Akademinio 
Skautų Sąjūdžio garbės narys. Visuomenininkas, žurnalistas, 
ilgus metus buvęs DRAUGO dienraščio redaktorius, daugelio 
knygų, įskaitant MŪSŲ LIETUVĄ ir LIETUVOS 
BAŽNYČIŲ autorius. Už savo nuopelnus buvo Popiežiaus 
Jono Pauliaus II apdovanotas Šv. Sosto auksiniu žymeniu 
„Augustae Crucis Insigne pro Ecclesia et Pontifice". 

Lankymas koplyčioje penktadienį rugpjūčio 31 d. nuo 4-9 
v. v. Atsisveikinimas penktadienį 7:30 v.v. 

Laidotuvės įvyks rugsėjo 1 d., šeštadienį. Iš Petkaus Mar-
ąuette koplyčios 8:45 v.r kūnas bus atlydėtas į Švč Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 
v.r. įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukterys, žentai, anūkai, sesuo ir kiti 
giminės. 

Vietoje gėlių, prašome aukoti Bishop Baltakis Fund 
(Lietuvos Bažnyčioms). 361 Highland Blvd.. Brooklvn, NY 
11207. 

Laidotuvių direktorius Donald A. 
312-4762345. 

Petkus . Tel 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette FuneraI Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago, Illinois 60624 
l-(312)-476-2345 

Hills FuneraI Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus FuneraI Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s gali te pas iek t i 
skambindami l-(312)-47fc-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. rugpjūčio mėn. 30 d. 

x „Draugas" dėl Darbo die
nos pirmadienį, rugsėjo 3 d. ne
dirba, o antradieni neišeina. 
Antradienį, rugsėjo 4 d., visa 
įstaiga dirbs kaip paprastomis 
dienomis iš išleis trečiadienio, 
rugsėjo 5 d. „Draugo" laidą. 

x i A t e i t i n inkų s tud i jų 
d ienas , kurios bus Dainavoje 
rugpjūčio 31 - rugsėjo 3 die
nomis, iš Lietuvos atvyko aš
tuoni delegatai — Lietuvos Atei
tininkų federacijos ar vyskupijų 
atstovai. Jie, lydimi Jadvygos 
Damušienes ir ses. Margaritos 
Bareikaitės, aplankė „Draugo" 
redakciją, administracija ir 
susipažino su spaudos darbais. 

x Iš Vilniaus tautinių šo
kių, liaudies dainų ir liaudies 
muzikos instrumentu pedago
ginio instituto ansamblis „Švie
sa", gastroliavęs su dideliu 
pasisekimu Vokietijoje, Ispa
nijoje. Italijoje ir kitur, atvyks 
į Chicaga ir linksniai trepsės 
spalio 14 d., sekmadienį, ir 
spalio 15 d., pirmadienį. Jau
nimo centre. Jie šoks „suktine" 
ir ..kepurėle su savo bernu
žėliu. Visus maloniai kviečia 
,,Grandis". 

x G e n o v a i t ė ir V i n c a s 
A n k a i per Sofija Piemenę 
užsisakė „Draugo" renginių 
komiteto rengiamai vakarienei 
bilietus visam stalui. Stalas yra 
dešimčiai asmenų. Vakarienė 
bus rugsėjo 23 d., sekmadieni. 
Martinique restorano pokylių 
salėje. 

x P o 20 dol. atsiuntė a u k ų 
ir grąžino laimėjimų šakneles: 
kun. J Tamulis, Cadil lac, 
Mich.. P. Vilaitienė, Dovvners 
Grove, III. Gedas-Elviea Žemai
čiai. Cleveland. OH. Valeria Ga-
Siūnas. Brooklyn. N.Y., Vladas 
Velža. Santa Monica. Cal.. Bo-
race Žibąs. Cincinnati. Ohio. La 
bai dėkojame. 

x Vincas Šmulkštys , Chica-
go. 111., Egle Turuta-Templeton. 
Grand Rapids. Mich.. O. Kreme-
ris, La Grange. 111., R. Predke-
lis, Huntington Beach. Cal.. Ma-
ry-Felix Kriščiūnai. O'Fallon. 
111.. A. Varnelis. Dovvagiac. 
Mich. gražino laimėjimų šakne
les su 20 dol. auka. Nuoširdus 
ačiū. A. Varnelis dar palinkėjo 
ir geros sėkmes lietuviškame 
spaudos darbe. 

x J ū r a Gvidionė. patvinsi 
nekilnojamo turto brokerė. sąži
ningai jums patarnaus perkant 
ar parduodant namus vakari 
niuose Cfeicagos priemiesčiuose. 
Prašau skambint CF.N'H'KY 21 
CLARK & HOl.M. <708> 120-
1000 arba (708)852-9817. 

(sk i 

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

(skl 

x JAV Jaunimo sąjungos 
Chicagos skyriaus va ldyba 
p r a n e š a , kad šiais metais 
neįvyks Darbo Dienos savait 
galio šokiai, nes nebuvo galima 
gauti jokios salės Union Pier 
apylinkėje dėl jaunimo elgesio 
per kelis praėjusias metu v 

• sk' 

A R A S 
D*ngl*m« I' UU0lP> vte*| rūtlų 

S T O G U S 
Su <ld»»u patyrimu. 

PmtM prttJūrto 4**ą 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717 

x JAV LB kraš to va ldybos 
posėdis vyksta rugsėjo 1-2 d., 
šeš tadienį ir s ekmad ien į . 
Posėdyje dalyvauja visi valdy
bos nariai . Tai pasku t in i s 
krašto valdybos posėdis prieš 
JAV LB tarybos sesiją, kuri 
įvyksta spalio 5, 6, 7 d. Detroi
te. Tarybos sesiją šaukia JAV 
LB Tarybos p r ez id iumas , 
kuriam pirmininkauja Angelė 
Nelsienė, o sesiją globoja Michi-
gano JAV LB apygarda, kuriai 
pirmininkauja Vytautas Kut-
kus. 

x „Šiandieninės Lietuvos 
par lamento ir Lietuvos proble
mos" — tai vakaronės tema 
rugsėjo 6 d., trečiadienį, Sekly
čioje. Kalbės ir į klausimus 
atsakinės Viktoras Makovec-
kas, Lietuvos parlamento užsie
nio reikalų komisijos patarėjas. 
Visi kviečiami. 

x J a u n i m o t a u t i n i s an
samblis „Grandis" po vasaros 
atostogų renkasi registracijai 
rugsėjo 6 d., ketvirtadienį, 7:30 
v.v. Seklyčioje. Tą dieną tuo 
pačiu laiku bus priimami ir 
nauji šokėjai. Buvę šokėjai, 
nauji bei veteranai šokėjai 
prašomi užsiregistruoti. An
sambliui vadovauja I rena 
Smieliauskienė. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Delegatai iš Lietuvos į Ateitininkų studijų dien.:- ..Drauge" su palydovais. Iš kairės: Česlovas 
(Jrinceviėius, Jonas Žadeikis. Regina Valyte, se^ Margarita, Vyt. Gluoksnis. Birute Ruzgienė, 
Alf. Pargauskas, Jadv. Damušiene. Arvydas Gimt)-:* is, dr. Danutė Kaminskaitė. Juozas Baužys, 
dr. Almantas Geležius. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Paul Zogas, Midland Sa 
vings and Loan Association pre
zidentas, paėmė visą dešimt 
asmenų stalą į „Draugo" dien
raščio vakariene, kuri bus 
rugsėjo 23 d. Martinique poky
lių salėje. 

x Grąžino laimėjimų šakne
les su 25 dol. auka: Msgr. Krank 
Bulovas. Maspeth, N. Y., dr. Ma
rius Laniauskas, Richmond 
Hts., Ohio, Pedro Dapkus. Chi-
cago. 111.. Bronia Bartkus. Rich
mond Hill. N.Y. ir St. George's 
Church, Rocherster. New York. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

x P o 20 dol. a t s iun tė i r grą
žino laimėjimų šakneles: Mar
tynas ir Dalia Trakiai . Palos 
Hills. 111., L. Kikilas, Kenosha, 
Visc. Laimutė Tornau, Stella 
Skiris, Eleonora Rastenis ir A. 
ir E. Markuliai, visi iš Chicago. 
111., Vytas A. Vilčiauskas, Ros-
well. N.M., Joe Plečkaitis, Ra-
cine. Wisc . Pranas Jonelis, 
Rockford, 111., Rimas Chesonis, 
Fishers, Ind., A. ir V. Marcher-
tai, Dovvners Grove, 111., L Bi-
kneris. Chicago, 111. Už aukas 
visiems nuoširdus ačiū. 

x Amer ican Trave l Serv. 
Bureau kelionė į Lietuvą spa
lio 5 iki spal io 20; Čikaga Ko 
penhaga-Ryga-Vilnius. Vilniu
je 14 naktų, Kopenhagoje 1 nak
tis. Kaina iš Čikagos $1,895.00, 

SU ŽYMIAISIAIS 
LIETUVOS REIKALAIS 

Karštą, drėgną sekmadienio 
popiete, rugpjūčio 19 d., pobūvis 
gražioje Bar r ing ton Hil ls 
rezidencijoje, kurios šeiminin
kai yra Sheila ir Bill Hurley. 
Bill Hurley yra senatorius Paul 
Simon svainis. \ vakarus nuo 
Barrington prasideda privatūs 
keliukai apsupti iš abiejų pusių 
baltomis tvoromis aptvertais di
džiuliais vešlios žolės laukais, 
kuriuose ganosi puikūs arkliai. 
Erdvu, tylu, ramu... 

G. Lazausko malone atvykau 
pasinaudoti proga susirinku
siems „įtakingiesiems" primin
ti, kad Lietuva nepraradusi 
savo pasiryžimo toliau siekti 
teisėto tikslo. Apie 50 žmonių 
susirinko priešpiečiams, kurie 
buvo tiekiami lauke švedišku 
stiliumi. Buvo gėrimų ir maisto, 
kuris nepasižymėjo nei gausu
mu, nei kokybe. Tarp svečių 
buvo vienas suomis ir vienas 
latvis. Buvo žurnalistas iš 
„Courier News" ir fotografas iš 
..Pioneer Press". 

Atvyko Jeanne ir Paul Simon. 
Ji aukšta, plona, o senatorius 
vidutinio ūgio su mums jau 
pažįstama ..varlyte". Išlipė iš 
automobilio tuoj plačiai šypso
damiesi pradėjo sveikintis. Kai 
prie manęs priėjo, pastebėjo, 
kad atstovauju lietuvių laikraš
čiui, o aš jiems padėkojau už 
parama Lietuvai ir priminiau, 
kad susitikome Lemonte. Jie 

smulkaus sudėjimo, graži mote- sisegė ir visą popietę dėvėjo tą 
ris. Senatorius trumpai pakai- sagutę. Jeanne Simon sakė. jog 
bėjęs pristatė Ft-raro, kuri taip norėtų, kad suruoštumem jai 
pat pajuokavo, padėkojo rėmė- „kavutę", kurioje ji galėtų pa
jams ir siūlė visiems pradėti už- kalbėti. Ji yra advokatė, išrink-
kandžius. Kėdžių buvo nedaug, t a 1956 m. i Illinois General 
tik kokie du staliukai. Šiaip visi Assembly septinto distr ikto at
stovėjo, o tie, kuriems teko sto- stove. Ten ji susitiko Paul Si-
vėti ant žolės vis klimpo (ypač mon, uš kurio 1960 m. ištekėjo, 
moterys su aukštais kulnių- J ie turi advokatę dukrą ir įsū-
kais), nes praėjusią naktį Ii- nytą sūnų, kuris yra fotografas, 
jo. Tuo tarpu k i t . e namo pusėje Jeanne Simon priklauso prie 
rinkosi kiti žmones. Čia įėjimo Peace Links organizacijos, kuri 
kaina buvo po 25 dol., o maistas informuoja moteris apie karo ir 
— dešrelės su priedais. Buvo taikos klausimus ir, keliauda-
pasamdytas dainininkas. Jis mos į Sovietų Sąjungą, palaiko 
dainavo liūdna- airių liaudies ryšius su sovietų moterimis. J i 
dainas, pritardamas gitara. Iš ir vaikai yra katalikai, senato-
viso buvo susirinkę gal 100 r ius yra liuteronas. Žmonės po 
žmonių. Garbės svečiai su visais truputį skirstėsi, buvo labai 
šnekučiavo, pavieniui ilgai su drėgna ir apie 6 v .v. jau nebuvo 
nieku neužtrunkant. Nebuvo nė žymės, kad čia t iek žmonių 

maloni nuo- būta. jtampos, jautėsi 
taika. 

Kalbėdamas su manim sena
torius Simon paminėjo, jog se
natas susirūpinęs dėl nesutari
mo Lietuvo- valdžioje. Paaiški
nau, jog didelės nesantaikos 
nėra, tikslą- visų bendras, o 
nuomonių skirtumas vra de-

I n d r e 

DAIL. DOMŠAITIS 
P A R O D O J E 

„John G. Blank" meno cent
re Michigan City, Indiana.rug
sėjo 15 d. 6:30 v. iki 8:30 v. bus 

mokratiškas procesas. Jis su tuo atidaroma „The Spirit of Lithu-
sutiko ir pahrežė, kad iš komu- ania" lietuvių menininkų meno 
nizmo išsilaisvinusios tautos darbų paroda, 
turi išmokti toleruoti nuomonių „John G. Blank" Meno centro 
skirtumus. Pasakiau jam, kad galerijose, Michigan City, In 
Lietuva ir Rusija pasirašė diana, „Lubeznik" galerijoje bus 

iš New Yorko $1,745.00. ATSB, komentavo, kad Lemonte buvo 
9727 S. Western Ave., Chica- smagu ir buvo susirinkę daug 

žmonių. Nuėjom į kiemą, kur 
Bill Hurley pristatė savo sese
rį, kuri pasakiusi kelis padėkos 
sakinius, pristatė savo vyrą. 
Tuo tarpu, šalia manęs, truputį 
pavėluotai atvykusi, atsistojo 
Geraldine Eeraro. buvusi kandi 
date į viceprezidentus. Ji žema. 

go, IL 60643. tel. 312-238-9787. 
(sk) 

x Lietuvių ekskur s i j a į Ar 
gent ina , Brazi l i ją ir Čilę 
organizuoja „ D r a u g a s " š.m 
lapkričio 20 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip 
tis; American Trave l Service 
Bureau , 9727 S. Wes te rn 
Ave., Chicago. IL 60643. Tel. 
312-238-9787. 

(sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r G e n e Belec
kus , 540 A m b a s s a d o r Ct. 
Sunny Hills, H a . 32428. tel. 
904-773-3333. 

(sk> 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garant i ja 
VIDEOaparatūrai , TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir 1.1 Viską galim pers iųst i 
apmokėtu muitu ir pr is tatyt i 
į namus Lietuvoje. TRANS
PAK 263* W. 69th St„ Chica
go, IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

ekonomine sutartį, priminiau, 
kad Illinois neturėtų praleisti 
progos užmegzti ekonominius 
ryšius su Lietuva. 

Geraldine Eeraro sakė, jog ji 
nusivylusi prezidento silpna 
laikysena Lietuvos atžvilgiu. 
Politiškai ji gal 1992 metais 
kandidatuos i senatą. 

Jeanne ir Paul Simon ir Ge
raldine Feraro padaviau po 
sagute ir lipinuką ant automo 
bilio lango su trispalve kregždu
te ir užrašu ..Freedom for Lith-
uania" Jeanne Simon tuoj pri-

i šs ta tyta da i l i n inko P r a n o 
Domšaičio daugiau kaip 20 
darbų. 

Kitoje galerijoje su savo meno 
darbais dalyvaus Michigan Ci
ty apylinkės menininkai: Jurgis 
Daugvila, Magdalena S tankū 
nienė, Marytė G a i ž u t i e n ė , 
Janina Marks. Ada Su tkus . 
Marija Ambrozaitienė ir Vikto
ro Petravičiaus darbai . 

„Area Artists" galerijoje savo 
darbus išstatys dail ininkė Van
da Balukienė. 

Parodą ruošia: „ J o h n G. 

ARGENTINA 
— Kun. A n t a n a s Švedas lie

pos mėnesį lankėsi iš Rosario, 
ku r jis nuolat gyvena, Marijonų 
vienuolijos namuose Avellane-
doje ir Aušros Var tų parapijoje. 
Rugpjūčio mėnesį j is Rosario at
šventė savo 81 metus amžiaus 
ir savo darbus da r labiau suin
tensyvino. Ta proga jį sveikino 
jo artimieji marijonai, Šv. Kazi
miero seserys ir Rosario Lietu
vių jaunimo organizacijos. 

— Lie tuv ių Sus iv ieni j imo 
salėje amžiaus sukaktį šventė 
Rosana Patricia Bany lyte. Su
kakties šventę ja i surengė tėvai 
Jonas Carolo ir Ester Banyliai, 
dalyvavo visos keturios sesutės 
ir daug svečių. J i priklauso tau
tinių šokių ansambliui „Dobi
lui" . 

— A r g e n t i n o s organizac i jų 
i r s p a u d o s tarybos posėdyje 
buvo pranešta, kad gavo stipen
dijas ir šiais metais išvyksta į 
Vasario 16 gimnaziją Gaidi-
mauskai tė , Banylis ir Pundytė 
iš Rosario. Taip pat taryba nu
tarė pasveikinti arkiv. Antonio 
Quarracino, buvusį La Platos 
arkivyskupą, anksčiau Avella-
nedos vyskupą, didelį lietuvių 
draugą, perkeltą į Buenos Aires 
arkivyskupu. 

— A.a. A n t a n a s Masiulio-
n i s , 46 metų amžiaus, gimęs 
Argentinoje, po kelių operacijų 
mirė Aldo Bartzi mieste. Buvo il
gametis Šv. Cecilijos choristas. 
Palaidotas San Justo kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona, sūnus ir 
duktė, uošvė Monica Baltrūnie-
nė ir ki t i artimieji. 

— A.a . R i š a r d a s Šeš tokas 
mirė Lanus mieste. Buvo kilęs 
iš Šakių apskr. Nulūdime liko 
žmona ir dvi dukros su šeimo
mis. 

— A.a. Konstanci ja Kalėdai-
tė Kr i auč iūn ienė mirė Rosario 
mieste, sulaukusi 85 metų am
žiaus. Buvo ki lusi iš Marijam
polės. Pr iklausė lietuviškoms 
organizacijoms ir buvo jų rėmė
ja. Nuliūdime liko duktė Silvi
ja ir daug ar t imų giminių Ar
gentinoje ir Lietuvoje. 

— Lie tuv ių J a u n i m o kong
r e s o p i r m i n i n k ė A r i a n a 
Rastauskai tė ir ižd. Alfredas 
R u p l ė n a s l a n k ė s i Š i a u r ė s 
Amerikoje ir taręsi su įvai
riomis komisijomis dėl kongre
so. Atidarys Jul ius Mičiūdas. 
pažįstamas Argentinos lietu
viams ir kitų kraštų jaunimui. 

— I. G a i d a m a u s k i e n ė ir J . 
G a i d a m a u s k a s rūpinasi nak-

Blank Center For Arts". Paroda 
veiks iki spalio 23 d. 

Paroda a t idaryta antradie
niais-šeštadieniais nuo 11 iki 4 
vai. po pietų. Meno centro 
adresas: 412 West 8-ta gatvė., 
Michigan City, Indiana. 

Lietuvių visuomenė kvie
čiama parodos atidaryme daly
vauti . 

x Dail. Vytas Saka las kvie
čia visus lietuvius aplankyti jo 
parodą, kuri įvyks rugsėjo 
5—spalio 13 d. Lannon Galery. 
119 N. Peoria St.. Chicago, IL 
60607, tel . 312-829-4541. 
trečd.-šeštd. 11 v . r . -"v .v . . Ati
d a r y m a s rugsėjo 8 d„ šeš td . 
8 v . v . - l l v.v. 

(sk> 

x P i rks ime ge ram stovyje 
sunkesn į automobilį . Skam
b i n k i t e vaka ra i s . te l . 
708-857-7281. 

(sk) 

x J a u n u č i o Puodž iūno ba
leto studija rudens sezoną pra 
dės rugsėjo 5 d. Pamokos vyks 
Jaunimo centre trečd. 5:30 v. 
p.p. ir 8:00 v.v.. šeštd. 2 v. p.p. 
ir 4:30 v. p p. Naujus mokinius 
p r a š a u reg is t ruot i s te l . 
312-778-7182. 

(sk) 

Pl.B Y - Į,.meniniu reikalu komisija posėdžiauja Washir.gtono pasiuntinybėj Iš kaires: dr Tomas 
H.m. .k - Arvydas Barzdukas. Gaile Klimaite, Gabija Petrauskiene. Algimantas Gureckas — 
pirmininkas. Gintė Damušyte, dr Romas Vaštokas, Alg imantas Gečys ir Rimas Česonis. 

Nuotr M. S a m a t i e n ė s 

vynėmis ir v ie ta studijų 
dienoms. Kartu su komisijos 
nariais jau aplankė daug šeimų 
ir tinkamų kongresui vietų. 
Abu yra pažįstami lietuvių 
v i suomenei ir r ū p e s t i n g i 
visuomenininkai. 

— Lietuvių Jaunimo kong
reso vakaru ir Kūčiomis rūpi
nasi Birutė Daratėnienė. Turiz
mu ir transportu rūpinasi su 
padėjėjomis Maria E. Usonytė. 
Registruos A. Vezbickas ir V. 
Barzdžius. V. Daratėnas numa
to jaunimą supažindinti su įdo
mesnėmis vietomis. 

— Lietuvių Susivienijimas 
Argentinoje atšventė savo 76 
metų sukaktį šv. Mišiomis Auš
ros Vartų Bažnyčioje Avellane-
doje ir menine dalimi savo 
salėje Lanus mieste. Programai 
vadovavo Laima Levanavičiūtė 
ir Leonardas Stukas. Sveikino 
Julius Mičiūdas Lietuvių Cent
ro vardu, Valentina Bukaus
kaitė Persico Berisso Mindaugo 
vardu. Taip pat pasveikino kun. 
A. Steigvilas, P. Ožinskas, J. 
Gaidamauskas, Adomas Burba 
ir kt. Meninėje dalyje gražiai * 
da inavo „ Ž i b u t ė s " , vado
vaujamos dr. J o n o Sima-
nausko, p i an inu pa lydin t 
Arianai Rastauskaitei. Nelida 
Zavickaitė paruošė iš „Dobiliu
k ų " vaidinimą , .Gegužinė 
Lietuvoje". Pašoko tautinius 
šokius „Dobilas", vadovaujamas 
Enriko Čikotos, akompanuojant 
P. Galan. Pabaigoje padėkojo ir 
dovanėles įteikė Susivienijimo 
pirm. R. Stalioratis. 

— Aldona Jablonskytė buvo 
pagerbta Lietuvių Centre už lie
tuvių kalbos mokymą ir jai pa
linkėta laimingos kelionės Vo
kietijoje ir Lietuvoje. 

URUGUAJUJE 
— A. a. Ramutis Antanas 

Mačanskas , 51 metų amžiaus, 
mirė birželio 5 d. Montevideo 
mieste. Palaidotas Cerro kapi
nėse. Nuliūdime liko žmona Bi
rutė Žukaitė-Mačanskienė, duk
tė su šeima, brolis su šeima ir 
kiti giminės. 

— Šiame laikotarpyje Uru-
guajuje mirė Teklė Linkutė 
Pratašienė, Vytautas Stendelis, 
Jonas Zieliovas, Jane Dobilevi-
čienė, Emilija Brazienė-Bielie-
nė, Edvardas Grebliūnas, Vilma 
Stendelytė, Ona Račiūnienė, 
Marija Vadeikienė ir Juzė Mi-
kalonienė. Visi mirusieji jau 
buvo geroko amžiaus, tik Vilma 
Stendelytė 35 metų. Jane Dobi-
levičienė, 53 metų amžiaus. 

J. A. VALSTYBĖS 
— Prel. Algimantas Bart

kus, Šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje rektorius, iš Romos at
vyko į New Yorką aplankyti sa
vo sesers ir svainio Nijolės ir 
Petro Baltrulionių ir taip pat 
aplankyti pažįstamus, ypač savo 
senojoje darbo vietoje Pennsyl-
vanijoje. 

— Kun. Stasys Raila, jau 
išėjęs į pensiją ir kurį laiką per
traukęs religines valandėles per 
Romo Kezio radijo valandą, da
bar vėl pradėjo kas sekmadienį 
skelbti Dievo žodį. 

— Dr. Juozas Kazickas, gy
venąs netoli New Yorko, vėl iš-
vvko į Lietuvą su keliais bend
rovių vadovais dėl ekonominio 
susitvarkymo. Jie aplankys Lat
viją ir Estiją. 

— Rytinio Atlanto pakraš
čio skautai įprastoje Bolton. 
Mass., vietovėje stovyklauja ir 
gėrisi oru ir aplinka. Tikisi ir 
svečių iš Lietuvos. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenu* 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

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