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Laisvė pabaltiečiams II 
Politinė Ir ekonominė laisvė neatskiriama 

YVashingtonas. — Maždaug 
truputį daugiau kaip prieš me
tus pasirodė tokia pat antrašte 
žu rna l i s to Wil l iam Safire 
straipsnis didžiajame ,,New 
York Times" dienraštyje. Šiuo 
metu tas pats redaktorius tęsia 
antrąją dalį. 

Kiek vėliau ten pat pasirodė 
pranešimas iš Pabaltijo sostinės 
su provokuojančiu prie datos 
prierašu: „Ryga, Sovietų oku
puota La tv i ja" . Tai buvo 
iškėlimas reikalo, kurio vengia 
politikai. 

Ragindamas baigti Sovietų 
trijų tautų okupaciją, kurios 
neteisėtai buvo Hitlerio perduo
tos Stalinui, jis pasižadėjo to 
klausimo neapleisti, tad jį ir vėl 
iškelia. 

Sugrąžinant nepriklausomy-
bėn šias pavergtas tautas, būtų 
a t i t a i sy t a didelė moral inė 
klaida estams, latviams ir 
lietuviams. Bet būtų taip pat ir 
Rusijos imperijos pabaigos 
pradžia, kuri vadinasi „Sovietų 
Sąjunga". Tam yra pagrindas, 
nes pasauliui būtų nauda iš 
subyrėjusios galybės, kur i 
palaikė pasaulyje tiek daug 
blogybių. Tie žmonės, kurie 
dabar yra dar mirštančios 
Maskvos rankoje, padarytų 
geriau ateityje ir būtų mažesnė 
grėsmė taikai, jei būtų leista 
jiems eiti savo tautiniu, neko
munistiniu keliu. 

Išs iskyr imo p rocesas 
Šiandien, rašo šis žurnalistas. 

Sovietų išsiskyrimas jau vyksta. 
Pabaltiečiai vadovauja tam 
keliui, išleisdami suverenumo 
proklamacijas, protestuodami 
prieš Sovietų kariuomenės 
buvimą, paskelbdami jų gėdin
gus darbus. Busho administraci
ja pradžioje laikė pabaltiečių 
siekimus „korektiškai" tvar
koje, apsaugodama Gorbčiovą. 
Tik paskutiniu metu pradėta 
eiti su laisvės banga. Į ta i įeina 
ir Jelcino pripažinimas, kurį 
seka jau didelės minios ir kuris 

Antroji Lapkričio 
Sinoikija 

Vilnius, 1990 rugsėjo 18. 
(LIC) — Antroji religijos filoso
fijos studijų savaitė — Lapkričio 
Sinoikija vyks lapkričio 3-10 
dienomis Vilniuje, Kaune ir 
Marijampolėje. Ši savaitė ren
giama trijų Lietuvos organiza
cijų — Šalkauskio Fondo, 
„Katalikų Pasaulio" žurnalo 
tarybos ir Pasaulio Lietuvių 
Kultūrinio centro pastangomis. 

Savaitės sekcijos įskaito teo
logiją, religijos filosofiją, etninę 
kultūrą ir religinės muzikos. 
meno ir filosofijos istoriją ir 
teoriją Šios konferencijos tiks
las yra padėti Lietuvai įžengti 
į Vakaru pasaulio kultūrinį gy
venimą. Numatoma, kad daly
vaus svečiai iš JAV, Didžiosios 
Britanijos. Italijos, Lenkijos. 
Austrijos ir kitų šalių. 

Užsienio svečiai, galintys 
duoti pranešimus, yra kviečiami 
kiek galint greičiau susisiekti 
su rengėjais ir pateikti temos 
abstraktą sekančiu adresu arba 
faksu: D. Stančienė. Viršuliškių 
71-60. 232056 Vilnius. Lithu 
ania, tel. 41-36-23. FAX Vilnius 
22-48-90. Religijos Filosofijos 
savaitei. 

Dalyviai patys pasirūpina 
bilietus į Lietuvą ir atgal ir 
užsimoka 50 dol. (JAV) regis
tracijos mokestį. Rengėjai 
aprūpina prelegentus nakvyne, 
maistu ir dienpinigiais 

reiškia nepasitenkinimą Gor
bačiovui, norėdamas panaikin
ti komunistinę santvarką ir 
ekonominę jų sistemą. 

Dvilypė poli t ika 
Bet prez. Bushas, turėdamas 

nustatytą Amerikos užsienio 
politiką, veda dv igubą 
protavimą apie vidinį imperijos 
subyrėjimą. Iš vienos pusės jis 
pri taria, kad būtų ba ig tas 
„galingųjų pasaulis", nes šiuo 
metu tautos gali bendrai veikti 
prieš agresiją. Tačiau iš kitos 
pusės, Bushas bijo prarasti savo 
sudarytą junginį — Sovietų 
Sąjungą, nors šiuo metu silpną, 
bet dar veikiančią realybę. 

Tad Safire siūlo baigti vesti 
dviprasmišką pol i t iką ir 
pasisako už tvarkingą valdžios 
perdavimą — nepriklausomybę 
Pabaltijo respublikoms, auto
nomiją kokiam tuzinui Sovietų 
kitų respublikų, leidžiant Cen
t ru i kontrol iuoti a t o m i n ę 
energiją ir gynybą. Jis mano, jog 
eilės prie duonos gali privesti 
prie perversmo kariuomenėje ir 
saugumo daliniuose. Gorbačiovo 
improvizacija veda į anarchiją. 
Todėl daug geriau, kad įvyktų 
draugiškas atsiskyrimas, negu 
kad staiga sprogstančios sky
rybos. 

Reikia paša l in t i sąjungą 
Šią savaitę Sovietų ministeris 

p i rmin inkas N. Ryžkovas , 
priešindamasis pr ieš laisvą 
ekonomiją, pasakė: „Būti a r 
nebūti jungtinei vyriausybei, 
tai yra svarbus klausimas". 
Šiuo metu nėra laiko Hamletui, 
bet laikas Šatalino pasiūlytam 
500 dienų planui, kurį sovie
tams pasiūlė Jelcinas ir laikas 
išformuoti sąjungą. Šatal inas 
yra Jelcino ekonominių reikalų 
patarėjas. 

Minėtas k o l u m n i s t a s i r 
eseistas pabrėžia tą tiesą, jog 
Gorbačiovas per 5 metus atsisa
kė pripažinti, kad politinė i r 
ekonominė laisvė negali būti at
skirtos. Ekonomistas Šatalinas 
net išleido žodį perestroiką iš 
savo siūlomo priimti plano dėl 
to. jog jis žino, kad Gorbačiovo 
kalbose tebėra Centro kontrolės 
reikalas. Ir ta retorika tęsėsi j au 
5 metus. 

Realioji po l i t ika 
Baigdamas šį įžvalgų politinį 

straipsnį, Safire klausia, o ka ip 
mes galime padėti šiame klau
sime? Ir atsako — ne pakvieti
mu rusų į Vidurinius Rytus, ir 
ne pasiuntimu prekybos dele
gacijų, kad išgelbėtų Sovietų 
pasenusią sistemą, bet per 
spaudimą nusiginkluoti ik i 
mūsų lygio ir siunčiant kapita
listines pajėgas paruošti kelią 
investavimams ir pažadan t 
savo bendrada rb iav imą už 
laisvę respublikom. Ir v ienas 
dar paskutinių būdų. yra ragin
ti Centrą Maskvoje pripažinti, 
jog jų noras kontroliuoti jau yra 
pačių įvykių apeitas dalykas ir 
kad turi būti paskelbta nauja 
reali politika, suteikianti laisvę 
Pabaltijo respublikoms. 

Ukrainos rusifikacija 
buvo iš anksto apgalvota 

Čia ne Červenės kankiniai , bet Ariogalos partizanai, Lietuvos laisvės kovotojai. Rugpjūčio 
25 d. tūkstančiai ariogaliečių pagerbė 53 laisvės kovotojus perlaidodami jų palaikus, neseniai 
surastus Dubysos pakrantėse, o taip pat ir vieno tremtinio, parvežto iš Intos. Laidotuves vyko 
ant Dubysos kranto, senosiose kapinėse. Jas suorganizavo Raseinių rajono tremtinių klubas 
Karstų procesija sustojo prie buvusios „liaudies gynėjų būstinės", gaudžiant mašinų sirenoms. 
Čia laukė ateinant stribu su žvakutėmis, kad ir jie pagerbtų savo aukas, atsisakytų apdovanojimų 
ir privilegijų, bet nesulaukė... 

Ir vėl Maskva neišduoda vizų 
V i l n i u s . 1990 rugsėjo 19. 

(LIC) — Į Lietuvą turėjusiam 
išvykti kun. Kazimierui Puge-
vičiui neišdavė vizos. Pasak 
šal t inių Maskvoje, jo vizą blo
kuoja KGB. Kun. Pugevičius, il
gametis Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikų vertėjas bei 
skleidėjas, y ra New Yorke vei
k ianč ios L ie tuv ių K a t a l i k ų 
Religinės Šalpos vedėjas. J i s 
r uošė s i važ iuot i į Lie tuvą 
Car i t as kvietimu ap ta r t i to
lesnius labdaros darbus . Reli-

Kiti delegacijos nariai gavo 
vizas, o pasak sovietų ambasadą 
Washingtono, Čiuberkio atve
jų reikia „specialaus leidimo". 
Ciuberkis su Kauno ir Akade 
minio teatro aktoriais šį pra 
ėjusį pavasarį Vilniuje įdub-
liavo filmą apie Jėzaus gyve
nimą pagal Luko evangeliją. 
Filmas pagamintas 150 kalbo
mis. „Jėzaus" filfcįapremjera 
lietuvių kalba - rugsėjo 21 d. 
Vilniuje ir rūgs* jo 22 d. Kaune. 

JAV gener dinei konsulei 
ginė Šalpa šiais metais pasiun- Maskvoje užklausus apie virš 
tė 40 tonų knygų į Lietuvą bei minėtųjų vizas. TSRS Užsienio 
pusę milijono JAV dolerių 
ver tės medicininės pagalbos ir 
techninės įrangos Lietuvai. Lie
tuvos Užsienio reikalu minis
terija nori kun . Pugevičiaus 
vizos klausimą išaiškinti su 
TSRS užsienio ministru Severd-
nadze. 

N ė r a v i zos a k t o r i u i 
Ki to newyorkiečio — Arūno 

Čiurberkio viza taip p a t įstrigo 
Maskvoje. J i s turėjo rugsėjo 14 
d. iškristi su „Campus Crusade 
for ChrL-č" delegacija į Lietuvą. 

Abu parlamentai 
ratifikavo paktą 

reikalų ministerija tvirtino, kad 
rugsėjo 18 d sovietu ambasadai 
VVashingtone buvo nurodyta 
išduoti vizą Čiuberkiui. Ligi šios 
dienos ambasada vizos neišduo 
da. 

Pasak konsulą, kun. Pugevi
čiaus vizą TSRS l"RM kol kas 
„neautorizuoja". 

Rusija turės savo 
saugumą 

Maskva . Rugsėjo 19 d. 
Sovietų žinių ag? 
sas" paskelbė, 
politiniai įvykiai 
Federacinės Resp 

tūra „Tas 
g keičiasi 
<ai Rusijos 
•likos prezi

dentas Boris J e l c i a s pranešė, 
kad gavo leidimą iš principo 
suformuoti savo s a u g u m o 
pajėgas respbi]'w e, jau nebe 
KGB žinioje. Jel< nas, kuris 
vienu metu buv; KGB agentų 
norimas pašalint 
susitarimą Rusįj' 
su KGB viršinin 
Kiručchovu. ku1: 

— Baltieji r ūma i praneša, jog 
vyriausybe yra patenkinta So
vietu bendradarbiavimu I rako 
klausimuose po įvykusios Hel
sinkio konferencijos. 

— Argentinos kariai pareiškė 
norą prisidėti prie Persų įlankos 
konflikto išsprendimo, pasiun-
čiant savo k a r i u s į S a u d i 
Arabija. 

B o n a . Rugsėjo 20. — Rytų ir 
Vakarų Vokietijų Par lamenta i 
šiandien ratifikavo susijungimo 
paktą ir formaliai nutarė , kad 
spalio 3 d. deklaruojama viena 
Vokietija, kur i pripažįsta dabar
t ines sienas su Lenkija nekei
čiamomis ir teisėtomis. Vakarų 
Vokietijos Pa r l amen tas patvir
t ino susitarimą 442 balsais Nebepriklauson 
pr ieš 47 ir tuoj spontaniškai zacijai atskira I 
pradėjo giedoti savo tautinį likos vidaus sau 
himną. Rytų Vokietijos Parla- pradės veikti la 
mentas Rytų Berlyne nubalsavo Tuo sulaužoma 7 
299 balsais prieš 80 pasirašyti monolitinė Sovi-
t ą patį d o k u m e n t ą ir č ia saugumo įstaig? 
prasidėjo pasisveikinimai ir Iš Komnistų par 
dainos. Pasirašyta susijungimo kusio Jelcino žyi 
su ta r t i s t u r i 1,000 puslapių, ir kitoms Sovi 
kur iame pareiškta , kad Rytų tebeesančioms 
Vok ie t i j a p r i s i j u n g i a p r i e Praeityje ši ore 
Vakarų Vokietijos. Taip pat šia virš įstatymu I 
s u t a r t i m i įsigalioja Vakarų S ta l ino ,,NKV 
Vokietijos pagrindiniai įsta- „KGB" —žmoni 
tymai ir panaik inama Rytų deja, ir Gorb? 
Vok ie t i j o s k o m u n i s t i n ė t e b ė r a virš 
konstitucija. Dar nėra išspręstas neliečiama. J e 
sostinės k laus imas . Bet darbi- įsigalėjusią tvark. ir atsisako 
n inkai atnaujina Reichstagą dešimtmečiais b šios prakti 
Berlyne pirmajai par lamen kos, tik kaip y<-~ seksis ben-
tarinei sesijai spalio 3 d. Tačiau draut i su dar • "^a Sovietų 
po iškilmių Parlamentas sugrįš Sąjungos KGB *, tui"a, pama 
į Boną, kol bus galutinai ofi- tysime ateityj' r•••stebi anglu 
ei aliai paskelbta sostinės vieta. Reuteno žinių »tūra. 

ranešė savo 
'arlamentui 
Vladimiru 

am pri tarė 
GB organ' 
os Respub-
io agentūra 
ičo mėnesį 
etų trukusi 
valstybinė 
jos veikla. 
s pasitrau-
urės įtakos 

„globoje" 
oublikoms. 
nacija buvo 
no „Čeką". 

ir dabar 
baisa, kuri, 
vo laikais 
a tymų ir 
įas keičia 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvoje , kaip vakar 
žinių agentūros pranešė, va
žiuojant į darbą Rusijos 
Respublikos prezidentui Borisui 
Jelcinui, įvyko nelaimė, kai jo 
automobilis susidūrė su kitu 
automobiliu. Buvo sužeistas jo 
šoferis, bet Jelcinas liko sveikas. 
Jis kitu automobiliu buvo nu
vežtas į savo darbo kabinetą. 

— Rusijos Respublikos prez. 
Boris Jelcinas teigia, kad 
Sovietu gyventojai yra 
pasiruošę sutikti su radikaliais 
gyvenimo būdo pakeitimais, 
kad tik būtų gauta daugiau 
kasdieninių prekių, ypač 
maisto, nežiūrint, kad Kremlius 
veda delsimo politiką, kuriai 
pritaria ir pats Gorbačiovas su 
savo ministeriu pirmininku 
Ryžkovu. 

— I rakas nutarė nusavinti 
visa nuosavybę bei kitą turtą tų 
valstybių, kurios „užšaldė Irako 
turtą savo valstybėse". 

— Sovie tų Aukščiausioji 
Taryba rugsėjo 21 d. turėjo 
nutarti, ką daryti su siūlomu 
planu per dvejus metus pereiti 
prie laisvo verslo ekonomijos. 
Tarybos pirmininkas Anatolijus 
Liukianovas pareiškė, jog 
deputatai turi suteikti prez. 
Gorbačiovui teise išleisti dek
retus--, kurie padėtų įvykdyti 
tuos planus 

— Ammane, -Jordano sos
tinėje. Jungtinių Tautų atstovas 
princasSadruddin kelias dienas 
laukė, kad Irako vyriausybė 
įsileistų jį pasiinformuoti 
maisto trūkumo reikalais, bet 
nesulaukė leidimo. 

Lvovas . — Praėjo maždaug 
pusmetis po rinkimų. Komunis 
tai , kurie pralaimėjo rinkimus 
„Demokratų blokui". Lvovo 
miesto taryboje nenori perduoti 
savo galių ir sabotuoja naujos 
tarybos sprendimus, praneša tos 
tarybos pirmininko pavaduoto
jas Ivan Hel. 

Praėjusio kovo rinkimuose 
daug kur laimėjo opozicijos kan
didatai, įskaitant ir Leningradą 
su Maskva. Bet labiausiai teko 
nustebti, kad „Demokratų blo
kas " laimėjo Lvovo rinkimus į 
Ukrainos Parlamentą, rašo 
„The Christian Science Moni-
tor" dienraštis rugpjūčio 28 
laidoje. To regiono rinkimuose 
demokratai laimėjo 186 vietas 
iš 200 vietų. Miesto tarybą 
sudaro 85% demokratų. Dauge 
lis politinių vyriausių figūrų yra 
buvę politiniai kaliniai, įskai
tant ir tą patj Hel. 

Komunistų sabo tažas 

Kalbėdamas iš įstaigos, ku r 
anksčiau tik komunistams pri 
klausė, Hel išminėjo visą eilę 
įvykių, kai komunistai nešis 
kaito su šios tarybos nutari 
mais. Vietinė slaptoji policija -
KGB, Vidaus reikalų ministeri
ja ir televizija neatsako į vie 
tinės tarybos klausimus ir ne 
vykdo jų nutarimų. Kolektyvi
nių ūkių direktoriai nenuomo 
ja žemės žmonėms, kaip kad 
jiems yra įsakyta daryti. Rusų 
Ortodoksų bažnyčių vadovybės 
neatiduoda turėtos nuosavybės 
Ukrainos Katalikų bažnyčioms, 
kaip kad taryba įsakė. Naujai 
vadovybei senieji komunistai 
išjungia iš įstaigų vandenį ir 

sudaro visokių mažesnių nema
lonumų. 

Mas in is pas i t r auk imas 
Lvovo miesto naujai išrink

tieji tarybos nariai neturi 
patyrimo daugelyje sričių ir tai 
sudaro kartais nepaprastai dide
lius nemalonumus bei nuosto
lius, nes senieji komunistai at
sisako patarti. Miesto tarybos 
narys ekonomistas Zinin Kotyk 
šiam korespondentui pasakė, 
jog esmėje partija nebevaldo 
Lvovo regiono, bet taip pat 
pilnai nevaldo ir naujoji ne-
komunistų vadovybė. Daugelis 
Lvovo miesto tarybos narių yra 
pasitraukę iš Komunistų parti
jos. Prak t i ška i dar policija 
tebeįsakinėja kasdieniniame gy
venime. J is sako, kad įvyko 
„masinis išėjimas" iš partijos, 
nes tūkstančiai valstybės įmo
nių darbininkų sugrąžino parti
jos korteles ir panaikino komi
tetus. Panašiai daroma ir kai
muose. 

Ukrainos rusifikacija buvusi 
gerai apgalvota ir vykdoma, 
sako Ivan Hel. Visur buvo 
paskirti ištikimi partijos nariai 
į svarbiausius postus ir kurie 
pasisakė už ortodoksus. Ypač 
kruopščiai buvo tai daroma 
Stalino prisijungtoje Lenkijos 
dalyje. Komunistai labai bijo, 
kad ukrainiečiai ūkininkai 
nepasidarytų savarankiški že
mės ūkyje ir neatsisakytų dirb
t i kolboze Bet tojau siekia ne 
t ik Lvovo regiono, bet ir kitų 
sričių tarybos. 

Praėjusį mėnesį Ukrainos 
Par lamentas paskelbė suve
renumo deklaraciją su savo 
finansine sistema 

Vilko pirmininko pokalbis 
„Tiesoje" 

V i l n i u s . Rugsėjo 15. — 
Šiandien „Tiesos" dienraštis 
skelbia dr. Kazio Bobelio, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto pirmininko, ilgą pasi 
kalbėjimą. Tarp daugelio atsa 
kymų. jis sako: „Esu nepapras
tai nudžiugintas ir labai lai
mingas, kad susidarė galimybe 
ir proga atvykti į Lietuvą, 
pamatyti kraštą, iš kurio išva 
žiavau daugiau kaip prieš 40 
metų. Pamačiau čia didelį prog 
resą, pamačiau ryškų visų 
lietuvių tautinį sąmoningumą, 
tautini nusistatymą. Taip pat 
džiaugiuosi dideliu lietuvių kul 
tūriniu, profesiniu išsilavinimu, 
aukšto lygio laimėjimais tiek 
kultūros, tiek specifiniu pro 
fesijų srityse. Be to, ir jūsų 
ekonominiu gyvenimu, gerės 

niu palyginti su kitomis respub
l ikomis . Apskr i ta i , č ia 
ekonominio gyvenimo lygis yra 
daug žemesnis negu Vakarų pa
saulyje, bet lietuviu pajė-
mas, darbštumas vis dėlto 
pakėlė tą lygį aukščiau". 

Jis dar papasakojo apie Vliko 
veikla, kuris dirbo visą laiką dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo. Pasveikino Lietuvos 
Komunistų partiją, kad atsis
kyrė nuo Maskvos, pagyrė par
tijos vadą Algirdą Brazauską už 
prisidėjimą ..prie Lietuvos žmo
nių, lietuviu tautos laisvės 
siekimo". Pažadėjo, kad Vlikas 
padės Lietuvos vystymuisi. 
Pasakė, kad operavo vieną 
ligonį ir susipažino su Kauno 
klinikomis ir pareiškė, kad 
gydytojai čia yra labai gerai pa
ruošti, gerai kvalifikuoti, bet 
trūksta moderniu instrumentu 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 22 d.: Tomas Vilano 
vietis. Emeritą. Kristoforas, 
Tarvin is. Virmante. 

Rugsėjo 23 d.: Linas. Tekle, 
dal intas, Galintė. 

Rugsėjo 24 d.: 
Ema, .Juodis, 
(it'dvine. Sara 

R u g s ė j o 25 d. 
Aureliu, Maldonė 
Vaigintas, Zelvė 

Gerardas, 
Gedvinas . 

Kleopas, 
R.tmvyde, 

Popiežių* .Joną* Pauliu* II sveikina buvusi JAV prezidentą Ronaldą 
Reaganą ir io žmona Nancy savo vasarvietėje Castel Gandolfo, Italijoje 
Popiežius juos pripme privačioje audiencijoje, kurie gr\to į.š keliones po 
Soviet-.j Sąjunga 

O R A S CH1CAGOJR 

Saule teka 6:36. leidžiasi 6:50. 
Temperatūra šeštadieni 6t> l . 

sekmadieni 5M 1.. pirmadienį 63 
l . a- 'i 67 1. 

. 
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I ateitininkų studijų dienų 
programą antruoju punktu buvo 
įtraukta Ateitininkų federacijos 
tarybos posėdis, kuriam suma
niai vadovavo jos pirmininkė 
Birutė Bublienė. Posėdyje daly
vavo arti trisdešimt asmenų, ar
ti trečdalis jų buvo ateitininkai 
iš Lietuvos. Posėdis plačiau ap
tartas kitoje korespondencijoje. 
Čia t ik paminėtina, kad atei
tininkai Lietuvoje nusprendė, 
jog ki tas ateitininkų kongresas 
— jubiliejinis — šaukiamas Vil
niuje 1991 metų vasarą. Kvietė 
visus a t e i t i n inkus jame 
dalyvauti. 

Studijų dienos vyko rugpjūčio 
31 - rugsėjo 3 dienomis Ameri
kos Dainavoje. Pasitaikė gražus 
oras, susikūrė darni, šeimy
niška nuotaika. Nors dalyvių 
buvo mažiau nei pernai, kai jų 
čia sugužėjusių buvo net du 
šimtai, bet atmosfera jautėsi 
darbinga. Ypač daug įvairumo 
įnešė ateitininkų delegatai iš 
Lietuvos. Amerikoje jie lankėsi 
kaip Fellowship for Reconcillia-
tion organizacijos svečiai ir 
viešnios, kurių po studijų dienų 
laukė įvairus maršrutas In
diana, Pennsylvania ir New 
Yorko valstijose. 

Penktadienio vakaro pro
gramoje matėme ir girdėjome 
architekto Algio Bublio iliust
racinį pokalbį apie Lietuvos 
architektūrą. Visos spalvotos 
skaidrės buvo jo pačio fotogra
fuotos ir šiam pokalbiui pa
r i n k t o s . P r i e š s k i r s t a n t i s 
poilsiui vis didėjanti grupė 
b ū r ė s i „Baltojo a v i n o " 
svetainėje, kurią aptarnavo 
detroitiškės (nors nė viena iš jų 
tame mieste nebegyvena). 

Rugsėjo 1 diena prasidėjo 
šventomis Mišiomis ir pusry
č ia i s . Sekė s impoz iumas , 
kur iam vadovavo dr. Petras 
Kaufmanas. Tema: „Ateiti-
ninkija naujų uždavinių aki
vaizdoje". Valandą trukusį Lie
tuvos Ateitininkų federacijos 
pirmininko dr. Arvydo Žygo žodį 
perskaitė kun. Stasys Kazėnas. 
Gana detaliai aptarti Lietuvos 
a t e i t i n i n k a i ir jų d a r b a i . 
Linkėjo sėkmingų tautinės dva
sios rekolekcijų. Priminė, kad 
kitais metais sausio 7 d. sukan
ka dveji metai nuo atei t ininkų 
a t k ū r i m o Lie tuvoje . Atei
t ininkai atsikūrė kaip sąjūdis. 
Kai kurie norėjo ne į atei
t ininkų sąjūdį jungtis, bet kad 
sąjūdis prie jų jungtųsi. „Atgal 
į vieną Lietuvą, atgal į vieną 
ateitininkišką šeimą... Nėra 
l ie tuv io išeivio ir l ie tuvio 
žemiečio. Visi esame vieni 
lietuviai. Esame vieni Kris
tuje". Lietuvoje t rūksta reli
gines, ideologinės literatūros. 
Antras is Vatikano suvažia
vimas atnešė tam tikrą pasi
metimą, disonentaciją. Norime 
suprasti tikėjimo prasme ir 
esmę. Esame tikintys krikščio
nys. Ateitininkų veikla yra 
paremta konkrečiais art imo 
meiles darbais. Baisioje niekšy 
bės naktyje mes daug prarado
me. 

Antruoju simpoziumo dalyviu 
buvo dr. Romualdas Kriaučiū
nas. Jo tema: „Ar galime rem
tis dabartine mūsų s t ruktūra?" 
Ateitimnkija, kaip organizacija, 
perėjo tris brendimo stadijas 

Esame struktūrinėje kryžkelėje. 
Galime toliau akcentuoti idėjinį 
konservatyvumą, organizacinį 
nelankstumą, ba imę naujai 
minčiai, iki su laiku mus 
pasivys rūdys ir kandys. Arba 
galime žengti į ketvirtąją — 
organizacinio atsinaujinimo — 
stadiją, charakterizuotiną atvi
rumu laiko dvasia, lankstumu, 
kūrybingumu, dvasiniu intymu
mu. Žmonės gimsta, gyvena ir 
mirš ta . Organizaci jos irgi 
gimsta kaip sąjūdžiai, klesti, 
gyvena, merdi ir miršta arba 
gimsta, klesti, gyvena, merdi ir 
atsinaujina. Kvietė pasirinkti 
dvasinių parašiutininkų, idė
jinių erelių organizaciją, kuriai 
garantuota ateitis. Prelegentas 
taip pat atvežė pundelį Atei
tininkų federacijos konstitucijos 
projekto egzempliorių, visus 
kviesdamas a rč i au su tuo 
projektu susipažinti. 

Trečiasis simpoziumo kalbė
tojas buvo dr. Vytautas Vygan
tas. Pastebėjęs, kad komunisti
nė ideologija griūna be bruta
lumo, klausytojams priminė, 
kad pa ts pagrindinis mūsų 
uždavinys šiandieną yra Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mas. Siūlė panaudoti mokyklų 
laikraštėlius, nelietuviškose 
bažnyčiose maldose prisiminti 
Lietuvos laisvę. Siūlė šio dien
raščio ateitininkų skyriuje kas 
mėnesį skelbti atliktinų darbų 
konkretų planelį. Reikia Kris
tų vėl įvesti į viešąjį gyvenimą 
Lietuvoje. Lietuvoje bažnyčia 
yra pastatyta į gynybinę rolę... 
Lietuvos katal ikų bažnyčios 
kronika reikalavo tik to, kas 

i konstitucijoje buvo garantuota. 
I Gal re ikėtų pradėti naują 
kroniką iš čia į Lietuvą? Joje 
galėtume skelbt i Vat ikano 

i suvažiavimo dokumentų iš
traukas Lietuvos įstatymda-
viams ir kit iems svarbiems 
visuomenės sluoksniams... Kita 
vieta — ūkis, rinka, turgavietė. 
Vatikano dokumentai čia irgi 
duoda aiškias gaires. Džiugu, 
kad Lietuvoje keršto labai 
mažai. Komunizmas įsigalėjo 
pavydo psichologijos dėka, kur 
buvo pažadėta duoti turtą jo ne
turintiems. Tuo tarpu katali
kams meilė yra jų požymis. 
Mums kažkodėl neįdomu 
juodųjų, benamių problema. 
Jaun imas tą nesidomėjimą 
pajuto ir nuo vyresniųjų nutolo. 
Ateitininkai turi persiorientuo
ti į elito galvoseną. Paminėjo 
Damušytę ir Naką, kaip koky
bės kėlimo pavyzdžius. Atei
tininkų sąjūdis visada buvo 
st iprus. Sąjūdis įpareigoja, 
įgalina tobulėti visą gyvenimą. 
Norim nenor im, t u r ė s i m e 
pereiti j mažumos rolės forma
tą. Su mažumos statusu iškyla 
kokybės pabrėžimas. Mums 
re ikės s t eng t i s perei t i į 
mažumą... Ar nelaikąs „Drau
ge" turėti puslapį anglų kalba? 

Simpoziumui buvo paskirta 
dvi valandos laiko. Vien trys 
p raneš ima i pa re ika l avo 
daugiau negu tiek laiko. Ne
beliko laiko nei diskusijoms, nei 
pašnekesiui. Moderatorius siūle 
vel susieiti po vakarinės pro
gramos, bet tokios progos nebe
buvo. 

Popietinę sesiją pradėjo Atei 
tininkų federacijos vadas Juozas 

Ateitininkų Studijų dienose, Dainavoje, r̂ch. Algis Bublys, AF tarybos pirmininkė Birutė 
Bublienė, Regina Valytė, dr. Algimantas Gelažius, dr. Marija Jankauskienė ir kiti klausosi 
paskaitos. 

Polikaitis. Jis trumpai padėkojo 
studijų dienų organizatorei 
Birutei Bublienei ir akademinės 
programos vadovui dr. Algiui 
Norvilui. Savaitgalio metu vyko 
keletas parodėlių — papuošalų, 
t apybos , Sibiro kel ionės 
nuotraukų, skulptūros ir gin
taro gaminių. Taip pat „Atei
ties" knygų leidykla ir „Atei
ties" žurnalas turėjo savo lei
dinių stalus. Kuraičio raštų 
knyga buvo ką tik atvežta iš 
spaustuvės ir čia pat platinama. 

Gytis Liulevičius apibūdino 
sekantį kalbėtoją ir kitus, 
studijų dienose skaičiusius pa
skaitas. Jis taip pat vadovavo 
diskusijoms ir prižiūrėjo, kad 
viskas vyktų pramatyto laiko 
ribose. Povilas Zumbakis, ad
vokatas iš profesijos, kalbėjo 
apie Amerikos liberalizmą ir so-
vietų nomenk la tū rą . Jo 
manymu, Amerikos liberaliz
mas y ra įsimylėjęs viską iš 
ka i rės . Amerikos l iberalai 
nepripažino pavergtųjų kraštų 
sąvokos. Ilgokomis citatomis 
anglų kalboje p re legen tas 
įrodinėjo, k a d Amerikos 
liberalai buvo ir tebėra labai 
nerangūs Rytų Europos laisvė
jimo pastangose. 

Dr. Vytauto Vardžio paskaita 
buvo akademiška, vispusiškai 
i šba lansuo ta . J is dalinosi 
apmąstymais apie kovo 11 
dienos prasmę. Išeivija negali 
atsipalaiduoti nuo Lietuvos 
reikalų. Ji Lietuvai gal dar dau
giau reikalinga. Nors esame iš 
tautos, kaip išeivija esame šalia 
tautos. Per daugelį metų viena 
išeivijos grupė — „tautininkai" 
— puoselėjo tautinį išsilaikymą 
Lietuvoje. Tuo tarpu kita grupė 
— „valstybininkai" — puoselėjo 
valstybine nepriklausomybę ir 
laisvę... Išeivių grįžimas Lie
tuvon egzistenciškai ir sociolo-
giškai nerealus... Mes nebuvome 
tremtiniai. Tremtiniai buvo 
Sibire. Mes esame išeiviai... Tuo 
tarpu Lietuva tur i dvigubą 
uždavinį: atgauti nepriklau
somybę ir sudaryti savo politinę 
sistemą. T rūks t a politinių 
partijų. Cenzūra tebeveikia. Pa-
stebimas t a u t i n i s funda
mentalizmas kaip vienas iš eks-
tremų. Lietuvoje kai kas bijosi 
dešiniosios diktatūros pavojų. 
Sunku gimdyti pliuralistinę 
v isuomenę. T r ū k s t a kom
promiso dvasios ir kompromiso 
noro. Tačiau be kompromiso 
dvasios nė ra demokratijos. 
Prelegentas arčiau nagrinėjo 
taut iškumo ir demokratijos 
santykį. Lietuva negali kurti 
tik tautinės valstybės. Tautiš
kumą (nacionalizmą^ turi ap
valdyti demokratija. Krikščio
nybė yra gelbėjusi apvaldant 
tautiškumą. Mūsų ypatinga 
pareiga yra sukurti visuomenę, 
kuri atneštu eerove dvasinga 
vertybes ir moralinį išsivys
tymą. 

Nuotr. Gražinos Kriaučiūnienės 

SVEČIAVOSI LIETUVOS 
ATEITININKAI 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams 4 metų 3 men. 
U S A $70.00 J40 00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A dol $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dolj $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis <Sešt. pried) $40.00 $25.00 

Po sėkmingos viešnagės Atei
tininkų namuose Lemonte ir 
Ateitininkų Studijų dienose 
Dainavoje, aštuoni ateitininkai 
iš Lietuvos keliauja po Ameriką 
ekumeninės grupės FOR (Fel-
lovvship of Reconciliation) glo
boje. Regina Valytė iš Utenos 
rašo: „Pirmasis susi t ikimas 
vyko 600 vi-rtų pilnoje salėje. 
Visi, atrodo, domisi Lietuva: 
klausimų labai daug ir jie rodo, 
kad jaunimas orientuojasi Lie
tuvos situacijoje. Tenka kalbėti 
apie ekonomines problemas. 
Esamus ir būsimus ryšius su 
Rusija ir kitomis valstybėmis, 
žmonių nuotaikas, socialines 
problemas, kultūrą, religiją ir 
t.t.... Siunčiu savo programą. 
Gal kur nor- būtų galimybė, 
kad prie mūsų renginių prisi
jungtų išeivijos lietuviai — 
būtų daug prasmingiau (ku
riame nors mieste..." 

Lietuvos an t in inka i jau ap
lankė N. Mincbester, IN , 
Columbus, u , Louisville, KY. 
Rugsėjo 12 d. jie lankė Pitts-
burgh, PA. rūgs. 15 d. jau į 
Bethlehem. PA, rūgs. 17 d. Cen-
ter City, PA. Rūgs. 19 d. vyksta 
į New Yorką kur bus iki rugsėjo 
24 d. 

Kelionių metu svečiai kalbasi 
su kolegijų ir universitetų stu-

<Bus daugiau) 

Yra dvi krikščionių rūšys: 
Jėzaus sekėjai ir pigioji laida — 
Jėzaus gerbėjai. 

S. Kierkegaard 

ATEITIES AKADEMINIS 
SAVAITGALIS 

Spalio 12-14 dienomis Chica 
goję ir Lemonte vyks jau metine-
tradicija tapęs Ateities aka 
deminis savaitgalis. Jis pra 
dedamas literatūros vakaru 
penktadienį, spalio 12 d. Jau 
nimo centro kavinėje. Vakaro 
programoje: poe tas J u l i u s 
Keleras ir poetė, dailininkė ir 
žurnaliste Edita Nazarai tė . 
Vakare bus sutikta Ju l iaus 
Kelero nauja poezijos knyga 
„Baltas kalėdaitis". 

Savaitgalio paskait ininkai: 
Stasys Lozoraitis, E d i t a 
Nazaraitė. Stasys Vanagūnas, 
Vytautas Vygantas, Povilas 
Zumbakis Taip pat vyks simpo
ziumas apie Kovo Vienuoliktąją 
ir vėliausius įvykius Lietuvoje. 

Ateitie* akademinio savait
galio paskintos vyks šeštadienį, 
spalio 13 dieną Jaunimo centro 
Čiurlionio galeri joje, o 
sekmadieni, spalio 14 dieną -
Ateitininkų namuose. Lemonte. 
Šeštadienio vakare Jaunimo 
centro d'džiojoje salėje vyks 
„Ateities" žurnalo vakaras, ku 
rio metu bus įteiktos jaunimo 
kūrybos premijos. 

..ATEITIES" KONKURSAS 

Šiemet taip pat skelbiamas 
kasmetini* „Ateities" žurnalo 
konkursas Kviečiame dalyvau 
ti su rašiniais, aprašymais, ko 
respondencijomis, g rož ine 
kūryba, eilėraščiais ir nuo
traukomis Dalyviai skirstomi į 
dvi grupts iki 18 m. ir nuo 19 
iki 25 m. amžiaus. Visa medžia
ga žurnalo redaktorę turi pa
siekti iki ruirsėjo 30 d. Siųsti: D. 
Bindokiene. 7155 S. Homan 
Ave., Chicago IL. 60629. 

dentais , lanko ligonines, susi
t i nka su įvairių miestų parei
gūnais ir su spaudos atstovais. 
Kai kur net planuojama, kad jie 
susi t iks su vietiniais lietuviais 
ar išklausys šv. Mišias lietuvių 
parapijoje. Atei t ininkai , gyve
nantieji Utenoje, Marijampo
lėje, Kaune , Vilniuje dirba su 
j a u n i m u , rašo ka ta l ik iškoje 
spaudo je , į jung ia sene l ių 
prieglaudų ir našlaičių namų 
lankymą į ateitininkiškosios 
veiklos darbą. Jų apsi lankymą 
JAV-se per FOR organizaciją 
padėjo išrūpinti Lietuvos Atei
t ininkų federacijos pirmininkas 
dr. Arvydas Žygas. Kelionių 
m e t u JAV-se jie palaiko ryšius 
su FOR atstovybe, su Ateiti
n inkų Federacijos vadu Juozu 
Polikaičiu ir Tarybos pirm. 
3 i ru te Bubliene, o New Yorke 
su Lietuvių Informacijos centro 
š tabu, n e s p lanuojama t e n 
lankytis viešnagės metu. 

R. Kubi l iū tė 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncobi Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Raida, III. 
Tol. (708) 748-0033 

, Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaaki Rd. , CMcafo , IL 

Raz. (1-312) 774-7678 
Kab. (1-312) 502-0221 

Valandos susitarus 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 6:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00, šeštadieniais nedirba. 

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

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Fr ik lauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, CMcago 
Tai. (1-312) 434-5040 (veikia 24 vai.) 

įPirm . antr . ketv.. penkt. n jo 12 iki 6 v.v 

, Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (700)246-6561 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILD1NG 

6440 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3*00 W. 95 St Tat. (7M) 422-0101 
valandos pagal susta'imą 

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v v . antrrJ 12:30-2 v p p 
Itrečd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p , penktd ir 

šešld. 9 v r -12 v.p p. 
6132 S. Kadzla Ava., Chicago 

(1-312) 625-2670 arba (1-312) 409-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGOS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marquette Medtcal 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 

Namų (700) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 8. Kadzla, Chlcaoo, IU. 
Tai. i 1 312)925-2670 

1185 Dundaa Ava., El0in, IH. 60120 
Tat. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0OS5 S. ftobsfts Rd., Hickory MHIa. IL 
1 myna Į vakarus nuo Hariem Ave 

Tat. (708) 598-40SS 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road 
Tai. (1-312) 585-2002 

Valandos pagal susitarimą 
P i rm, antr., penkt. 12-3 v p.p., ketv 2-7 v.v 

Re'kalui esant atvažiuoju ir \ namus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Wast Burlington, ta i . (700) 512-0004 
* n t m o n t , IL 

Valandos pagal susitanmą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

ligos r chirurg'ia 
Tai. (700) 857-4050, 425-6353 

4400 W 95tn St.. Oak Lawn 
2701 W. 68th St.. Holy Cross 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79t* Ave . Hickory Hills 
Tai. (708) 598-8101 
Vai parpi susitarimą 

L 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba hetuviškaij 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Patoa Vl»lon Cantar, 7152 W. 127th St J 
Palos Hgts, III Ketv. vai. 3-6 v v. 

Tai. (706)440-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistą 
Sherman ligonine. Elgin. IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

T. RAMA, M.D. 
Speoalybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434-1111; Raz. (706) 852-0089 
Vai. pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susita'US 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai . (1-312) 735-7700 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tai (708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roborta Road 
Hickory Hllls 

Tai. (700) 590-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Tai . kabtnato Ir buto: (700)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchloan Ava., Sulta 324 Ir 

5035 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 
81 St. ir Kean Ave.. Just ice. IL 

Tai. (1-312) 505-2060 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS O. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 00 OL 
Oak Lmm, IL 00453-2533 

T«4. 704-030-3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cermak Rd . 
VVastchsstar, IL 60153 

T e l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠE'VOS DAKTARAS :R CHIRURGAS 

r aMntry •»• #o^c • ' conK 
217 E. 127 St. — Lamom. IL «043t 
P'-mauso pak>s Community Hosp'tai " 

S'ive- Cross Hosp.tai 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (706) 2S7 2MS 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 t t Straat 

Kabtnato tai . (1-312) 737-1168: 
RazM. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71«t Straat 
(1-312) 434 2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGI3A 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabtnato tai. (1-312) 776-2000. 
Raz. (700) 440-5545 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . (1-312)707-7875 
5700 Archar Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ava.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR KENNETH J . VERKĘS 
DR. MAOOALCN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panalnlnkama nuotakia 

4007 W. 60 St. 
Tai. (312) 735-6550 

507 S. OHO art. LaOrsnap, l t . 
Tai. (700) 362-4407 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. :• e Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 565-7755 

Kab tai. (1-312) 545-0348; 
N « . (1-312) 770-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12-6. penkt 10-12 16 

Kab. tai. (1 312) 471-3300; 
Raz. (704) 442-0207 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadžio Ava.. 
Chicago M. 00052 

Pirm . antr . «etv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madtcai Cantar 

HaaarvIHo Camaus 
1020 E. Ogdan Ava.. Salto 310. 

M«jspsWlw# IL 90943 
Tai. 1.704-5274000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1 312) 564-3144; 
Nam«t (700) 341-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Waat 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

< 



Deimantinis jubiliejus 

DARBININKUI 
SEPTYNIASDEŠIMT 

P E N K E R I 

KALBA K. P R U N S K I E N Ė S DUKTĖ Rimties valandėlei 

Daug lietuviškų laikraščių 
Amerikos lietuviams buvo leis
ta , daug jų numirė. Net vardai 
jų užmiršti. Išsilaikė tik keli 
laikraščiai ilgesnį laiką, tik keli 
laikraščiai atšventė ar švenčia 
savo deimantinius jubiliejus — 
75-rių metų sukaktis. Vienas iš 
tokių laikraščių yra „Darbinin
kas" , pradėtas leisti Bostone 
1915 m. rugsėjo 19 dieną ir te-
betesiąs savo veiklą Brooklyne. 
Šiuo metu jis y ra lietuvių 
pranciškonų globoje. Tik sutelk
tos jėgos ir sukoncentruoti dar
bai lengviau gali ištesėti. 

„Darbininką" įkūrė buvęs 
„Draugo" redaktorius kun. Fa
bijonas Kemėšis, to meto didelis 
organizatorius ir lietuvių visuo
menininkas. J is kūrė naują 
laikraštį, katalikišką ir tau
tišką darbininkams, kuriuos 
viliojo svetimieji ir svetimos 
ideologijos. Kun. F. Kemėšis, 
matydamas, kad Atlanto pa
kraštyje susispietę lietuviai 
neturi savo spausdinto žodžio. 
kuris kalbėtų į jų širdis ir pro
tus suprantama kalba, ryžosi 
dėti visas savo jėgas tokį spau
dos žodį jiems duoti „Darbi
ninko" pavidalu. 

Jis nebuvo didelis laikraštis, 
bet ėjo tr is ka r tu s savaitėje, 
vėliau du kartus. Jį redagavo ir 
d a u g i a u s i a i p r i rašydavo 
visuomeniniais, religiniais ir 
tautiniais reikalais pats redak
torius, pamažu telkdamas bend
radarbius. Paskiau jis atidavė 
redaguoti Amerikoje žinomam 
laikraščių bendradarbiui, rašy
tojui ir poetui prel. K. Urbona
vičiui, J is ir buvo ilgiausiai re
daktorius. F. Kemėšis studijavo 
ir po pirmojo karo grįžo į 
Lietuvą su naujais pastoracijos 
būdais ir nauju mokslu. Jis jau 
buvo t apęs v i suomenin ių 
mokslų daktaru. 

Prel. Urbonavičiui pagelbėjo 
jau du kar tus savaitėje einantį 
laikraštį redaguoti A. Kneižys. 
Nuo 1950 m. sausio 5 d. atėjo 
Simas Sužiedėlis, istorikas, žur
nalistas, švelnaus ir meniško žo
džio rašytojas. „Darbininkui" jis 
davė naują kryptį, nes ir skai
tytojai jau buvo nauji ir su nau
jais reikalavimais. 

Nors prel. Prano Juro remia
mas ir Sv. Juozapo draugijos lei
džiamas, „Darbininkas" jau 
buvo pertoli Bostone nuo lie
tuvių centrų. Tiek anksty
vesnieji lietuviai ateiviai, tiek 
naujieji buvo susitelkę dides
niuose miestuose, o ne tik Bos
tone ir jo apylinkėse. 1950 birže
lio 5 dieną laikraštį leisti, reda
guoti ir finansiškai atsakyti 
pasiėmė lietuviai pranciškonai, 
nors jie dar neseniai buvo 
įsikūrę Amerikoje ir neseniai 
pradėję dirbti lietuvių sielova
doje. Po metų „Darbininką" 
nauji leidėjai perkėlė į pato
gesnę vietą — į Brooklyną su jo 
pagrindiniu redaktorium S. 
Sužiedėliu. 

Brooklyne buvo leidžiamas 
nuo 1933 m. s ava i t r a š t i s 
„Amerka", kuris buvo Kunigų 
Vienybės laikraštis. Pradžioje jį 
redagavo prel. J. Balkūnas, vė
liau J. Laučka, A. Vaičiulaitis. 
Pittsburghe buvo leidžiamas 
kitas lietuvių laikraštis „Lietu
vių žinios'* nuo 1937 m. Susi
tarus su šių dviejų laikraščių 
leidėjais, 1951 m. pranciškonų 
buvo sujungti visi trys laikraš
čiai į vieną ir paliktas tik „Dar
bininko" vardas. 

J is turėjo būti pritaikytas dar
bininkams, nors jau tuo metu 
buvo ir nemaža lietuvių intelek
tualų. Bet daugumas dirbo tik 
fabrikuose, įmonėse ar mažose 

įstaigose. Pasikeitė ir pats „Dar
bininkas", kai jis turėjo prisi-
taikyti prie visų laikraščių po
būdžio ir skirtingų skaitytojų 
meitaliteto. 

, Darbin inkas" Brooklyne. 
susijungęs su kitais dviem laik
rašč ia is , pradėjo savo pa
siuntinybę plačiau skleisti, pra
dėjo giliomis mintimis pasi
reikšti tarp Atlanto pakraščio ir 
visos Amerikos lietuvių. Jis 
jau rodėsi tikrai naujai su
brendęs, aktualus savo politi
nėmis apžvalgomis, savo 
straipsniais ir informacija tarp 
visų skaitytojų, nors jie buvo iš
siskirstę po visą Ameriką, 
Kanadą ir daugelį kitų kraštų. 

Kaip pradžioje, taip ir dabar 
jis užėmė vadovaujantį vaidme
nį lietuviškos katalikiškos spau
dos tarpe. Savo brandumu ir 
aktualumu neatsiliko nuo gyve
nimo ir vis iškylančių naujų 
reikalavimų. Tai priklausė ir 
nuo to, kad „Darbininko" lei
dėjai sugebėjo pasikviest i 
kompetentingus redaktorius ir 
bendradarbius. 

Buvusių „Darbininko" redak
torių negalima išskaičiuoti. 
Vieni jau yra mirę, kiti pasi
traukę. Tik dalis dirba iki šiol. 
skleisdami savo mintis ir prisi
taikydami prie naujo laiko 
aplinkybių. Jau mirę redakto
riai visiems buvo žinomi Simas 
Sužiedėlis ir Juozas Brazaitis, 
kur ie savo s t ra ipsnia is ir 
visuomenine veikla buvo pir 
maujantieji lietuvių išeivijos vi
suomenėje. Trumpiau dirbo jau 
amžinybėn iškeliavusieji A. Gra-
žiūnas. kun. J. Petrėnas, pran
ciškonas kun. M. Stepaitis. dar 
gyvas, bet spaudoje nedirbąs 
kun. Viktoras Dabušis. 

Visiems yra žinomas ilgame
tis redaktorius, rašytojas ir vi
suomenininkas Paulius Jurkus 
ir paskiausiai atėjęs vyriausiu 
redaktorium kun. Kornelijus 
Bučmys. O kiek buvo per tą 
laiką uolių ir ne taip uolių bend
radarbių, išsikėlusių dėl pensijų 
ir išėjusių į amžinybę, dabar net 
suskaičiuoti neįmanoma. Tai 
tik istorijos reikalas — pro tokj 
laikraštį negalima praeiti negir
domis. 

Laikraštis savo jubiliejų nu
kelia į metų pabaigą. Tai yra 
patogiau New Yorko ir apy
linkių gyventojams ir skaity
tojams. Bet šią sukaktį praeiti 
negalima. Tai labai svarbi 
sukakt is lietuvių išeivijoje, 
pačioje laisvėjančioje Lietuvoje 
ir visur, kur tik yra lietuvių, su
sirūpinusių lietuviškais reika
lais. 

„Darbininkas" savo uždavi
nių dar neatliko ir nesiruošia 
keliauti amžinybėn. Jo dar 
reikia daugeliui lietuvių ne tik 
Atlanto pakraštyje, bet ir visoje 
Amerikoje, kur tik gyvena susi
pratusių tautiečių, besirūpi
nančių dabartiniais tautos rei
kalais. 

Visi žino, kad lietuviška spau
da svetimoje žemėje gali tarpti 
t ik tam tikrą laika, tiktai 
remdamasi iš savo tėviškių prie
varta ar savanoriškai pasi
traukusiais tautiečiais. Antra 
ir juo labiau trečia karta jau 
yra suaugusi su savo gimtine ir 
savo krašto reikalais. Ja is 
lietuviška spauda remtis negali 
ir, jeigu remiasi, tai tik laikinai. 
Visa lietuviška spauda gyvena 
viltimi ir praeitimi. Ji džiau
giasi, kad atliko savo misiją, 
kada turėjo ir kaip galėjo. Ir 
„Darbininkui" reikia palinkėti 
tą misiją dar tęsti, kol jis yra 
reikalingas tautiečiams. 

Pr . Gr. 

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s 
Europo je 

Trumpai esu minėjęs, kad 
prof. K. Prunskienės duktė buvo 
pakviesta pasikalbėj imui į 
Pietų Vokietijos radijo stotį, 
a t saky t i į eilę pranešė jos 
klausimų. 

Susidomėjo 19 m. lietuvaite 2 
mil. egz. leidžiamas Vakarų 
Vokietijos ,.Quick" žurnalas, 
atspausdindamas gegužes 23 d. 
ilgą straipsnį apie motinos ir 
dukters gj venimą. įdėdamas ir 
dvi nuot .kas. 

Daivita Prunskytė gyvena 
pramoningame Mannhe imo 
mieste (nuo lietuvių gimnazijos 
tik 20 km) ir čia ruošiasi bran
dos atestatui, kadangi Vakarų 
Vokietija Lietuvos a tes ta to 
nepripažįsta. 

Blondinė mėlynakė Daivita 
(teko su ja susitikti prof. K. 
Prunskienės pranešime Huet-
tenfeldei apsiverkė iš džiaugs
mo, pirmą kartą pamačiusi 
motiną Vokietijos televizijoje. 
Gyvena ji labai kukliai, gal net 
vargingai, studentiškoje „bū
doje" ' taip vokiečiai vadina 
studento gyvenamą kambarį — 
K.B.). skirtingai nuo aukštų 
diplomatų vaikų: kambarys ne 
kiek didesnis už mažą sandė
liuką, „nišoje" įrengta vir
tuvėlė, sena sofa ir medinis 
stalas, ant kurio stovi televizijos 
aparatas. 

Žurnalo bendradarbis, pava
dinęs prof. K. P r u n s k i e n ę 
„Eiserne (geležine) lady" rašo, 
kad ji vairuoja mažą kraštą 
nepr ik lausomybės l i n k m e , 
pastatydama M. Gorbačiovą į 
labai sunkią padėtį. J is pyksta, 
širsta, gąsdina raudonąja armi
ja, mėgindamas „nusausint i" 
Lietuvos ekonominį gyvenimą. 

„Tikiuosi, kad mamai nieko 
neatsitiks", susirūpinusi sako 

NESIRŪPINIMAS 
ŽEMIŠKAIS DALYKAIS 

Daivita Prunskutė su savo motinos. 
Kazimieros Prunskienės plakatu. 

Lietuvos ministeres pirmininkės 

Kazimiera Prunskienė, ministerė 
pirmininkė su savo anūke 

Daivita, jauniausia iš prof. Ka
z imieros P runsk ienės trijų 
va ikų . Lietuvos min. pirm. 
nuolatos saugoja sargybinis su 
revolveriu, kadangi pavojus yra 
nuo rusų ir lenkų priešingai 
nusistačiusių Lietuvos nepri 
klausomybei. 

N a m u o s e j i negali daug 
padėti : Rasa ir Vaidotas suku 
rė savo šeimas, motina nuolatos 
kelionėse. Ir tėvas po skyrybų 
sukūrė naują šeimą. 

Prof. Kazimiera Prunskienė 
20 metų išgyveno kartu su 
inž. Povilu Prunskumi. „Ko
dėl tėvai išsiskyrė'7" — klausė 
žurnalo bendradarbis. „Tėvas 
negalėjo ištverti („ertragen" pa
kelti), kad mamos atlyginimas 
buvo didesnis už tėvo. Buvo 
daug ginčų, nesusipratimų. 
Pr ieš dešimt melų tėvai oficia-
iai išsiskyrė. 'Gyvendama su 
tėvu,motin? šiandieną tikrai ne
būtų Lietuvos min. pirmininkė" 
— atsake žurnalistui Daivita 

Vokietis jai sako, kad jau 
pr ieš trejus metus motina pasi
r inko diplomatinę karjerą. 

„Nieko panašaus" — protes
tuoja duktė — taip negalima 
sakyti . Santuoka ir taip būtų 
iširusi , nes tėvas visuomet 
norėjo pirmauti, viską nusverti 
(„entscheiden" — nulemti), tuo 
tarpu mama mus vaikus auklėjo 
d e m o k r a t i š k a i , e idama j 
kompromisus Ji nėra „geležinė 
lady", kaip visuomet tokia pri
s tatoma" — atsakė duktė 

Nusivylimas matomas Daivi-
tos akyse. Jai skaudu, kad 
draugės daug au domisi maka
ronais kaip Lietums reikalais. 

Nedaug ji turi draugų, savo 
laisvalaikį praleisdama dau
giausia su lietuviais arba vaikš
čiodama Reino pakrante. Tėvų 
skyrybos buvo gera gyvenimo 
pamoka savistoviam gyveni
mui. 

„Aš buvau penktokė", — sakė 
Daivita, — o motina kelionėse. 
Pradžioje galvojau, kad ji mūsų 
nemyli. Vėliau pastebėjau, kad 
ji taip daro del mūsų, atveždama 
džinsus, saldumynus. Vėliau pa
stebėjau, kad aš turiu žymiai ge
resnius santykius su motina už 
tuos visus vaikus, kurių tėvai 
yra namuose". 

Motina buvo labai gera 
šokėja. Keturių kambarių bute 
jos šokdavo tango, valsus. 
Motina mėgsta klausyti Julio 
Iglesias, duktė linkus prie Ri-
chard Markso ir Bonnie Tyler. 
Apsirengimą, „make u p " , 
plaukų spalvą ir kirpimą pa
tardavo duktė. Kovo ir balan
džio mėn. atostogas Daivita 
praleido Vilniuje. Ji ten turi 26 
m. draugą, automašinų me
chaniką Marijų. 

Po studijų Daivita norėtų 
grįžti į nepriklausomą Lietuvą. 
Laikraščio bendradarbiui pa
sakė: „Ponas Gorbačiovas kada 
nors turi pastebėti, kad bloka
dom negalima palaužti tautos 
laisvės norų. Nusivylusi esu po
nu Gorbačiovu. Netekau pasi
tikėjimo juo. Jeigu 3.5 mil. 
tauta siekia laisvės — juk tai 
lašas okeane. Mums — tai mūsų 
svajonių tikslas. Todėl,mama. 
nepasiduok Gorbačiovui" — 
užbaigė savo pasikalbėjimą 
prof. K. Prunskienės duktė. 

Praėjusį kar tą aiškinome 
K r i s t a u s pa lyg in imą apie 
neišmintingą turtuolį, kuris 
rūp inas i , ka ip sunaudo t i 
padaugintus turtus, kaip jis juos 
naudoja ir rengiasi sunaudoti 
tik sau. o tuo tarpu užklumpa JJ 
netikėta mirtis, ir jis turi vis
ką, ką sutaupė, sukrovė palik
ti nežinia kam. Kristus tame 
palyginime papeikia tuos, kurie 
krauna turtus, bet nesirūpina 
tapti turtingais pas Dievą. 

Tai labai aiškus ir katego
riškas Kristaus pamokymas, 
kaip reikia naudotis žemiškais 
turtais. Savo pamokymą Kris
tus pratęsia, sakydamas kad 
nereikia per daug rūpintis 
žemiškais, kad ir labai reika
lingais, dalykais užmirštant 
Dievo apvaizdą. 

Šta i tasai pamokymas ir 
įspėjimas „Tada Jėzus kalbėjo 
savo mokiniams: .Todėl aš jums 
sakau: per daug nesirūpinkite 
gyvybe, — ką valgysite, — nė 
savo kūnu, — ką vilkėsite. Gy
vybė svarbesne už maistą, o 
kūnas už drabužį. Pasižiūrėkite 
j paukščius. Jie nesėja ir nep
jauna, neturi nei sandėlių, nei 
kluonų, bet Dievas juos maitina. 
Jūs nepalyginti vertesni už 
paukščius! Kas gi iš jūsų galėtų 
savo rūpesčiu bent per sprindį 
prailginti savo gyvenimą!? Jei 
tad jūs nesugebate padaryti net 
mažmožio, tai kam rūpinatės 
kitais dalykais? įsižiūrėkite, 
kaip auga lelijos. Jos neverpia 
ir neaudžia Bet aš Jums sakau, 
nė pats Saliamonas visoje savo 
didybėje nebuvo taip pasi 
puošęs, kaip bet kuri iš jų. Jeigu 
Dievas ta ip aprengia laukų 
gėlę, šiandien žydinčią, o rytoj 
metamą į krosnį, tai dar labiau 
pasirūpins jumis, mažatikiai! 
Tad neklausinėkite, ką valgysi
te ar gersite, ir nebūkštaukite! 
Visų tų dalykų labai vaikosi šio 
pasaulio pagonys. O jūsų Tėvas 
žino, kad viso to jums reikia. 
Verčiau ieškokite jo karalystės, 
o visa tai bus jums pridėta" (Lk. 
12. 22-31). 

Sie Kristaus žodžiai yra pra 
tęsimas ir pritaikymas anksčiau 
pasakyto pa lyg in imo apie 
neišmintingą turtuolį. O drauge 
pamokymas, kad reikia pasi
tikėti Dievo apvaizda. Ka 
tegoriški Jėzaus žodžiai — aš 
jums sakau. — ką reiškia? Jėzus 
nori pasakyti, kad gyvybė, 
moralinė mūsų gyvenimo verte 
nepriklauso nuo pinigų. Gyvy

bė, apie kurią kalba Kristus. 
yra kūno gyvybe, kuriai reikia 
maisto. Paprastai žmonių k; 
dieniniai rūpesčiai sukasi â  
maistą ir drabužį: ką valgyt., 
kuo apsirengti. Tačiau prie sa
vaime suprantamo rūpesčio 
neužmirštinas pasitikėjimas ir 
Dievu, nes gyvybė — dvasinė 
gyvybė yra svarbesnė už maistą, 
o kūnas už drabužį. 

Taigi visuose tuose rūpes
čiuose — yra tam tikra gra
dacija, vertybių skale. Kristus 
nori pasakyti , kad tasai, kuris 
davė gyvybę, duos ir tų dalyku, 
ku r i a i s gyvybė pala ikoma: 
maisto ir drabužių. Šią mint} 
gražiai išreiškia lietuviškas 
priežodis: „Dievas davė dantis, 
duos ir duonos". 

Savo pamokyme Kristus ra
gina pažvelgti į paukščius I grai
k i š k a m e teks te į varnas) . 
Paukščiai nesielgia, kaip tas 
neišmintingas turtuolis: nesėja, 
nepjauna, neturi sandelių, nei 
kluonų, nesudarinėja atsargų. O 
vis t i k Dievas tuos savo 
tvarinius globoja, maitina. Tad 
juo labiau aprūpinamas žmogus, 
kuris yra daug vertesnis už 
paukštį. Bet gali kilti klau
simas: Dievas nedalina maisto, 
jį reikia sunkiu darbu užsi
dirbti. Tad kur čia ta Dievo ap
vaizda žmonėmis ma i s to 
atžvilgiu"7 Reikia vieno ne
pamiršti: jei ir darbu įsigyjama 
kasdieninė duona. ji. palaikan
ti mūsų gyvybę, yra Dievo 
dovana, kurios Jėzus maldoje 
r a g i n a prašyt i : . .Kasdienės 
mūsų duonos, duok mums šian 
dien..." ir už ta i Dievui dėkoti, 
kaip visu žemiškų gėrybių su 
tvėrėjui ir davėjui. 

J . V. 

PRANCIŠKONAS 
MENININKAS 

Meno Institute Chicagoje dar 
buojasi pranciškonų kun. Jerry 
Bleem. Platų aprašymą apie j \ 
įdėjo dienraštis „Sun Times" 
rugsėjo 17 d. numery . Jo 
kūrinių paroda bus Šv. Petro 
bažnyčioje. 110 W. Madison. 
Chicagoje. spalio 2-4 d. ryšium 
su Šv. Pranciškaus diena. Šalia 
kūrinių iš molio, iš medžio.ša
lia meniškų a tspaudų ant 
d robės , bus ir jo s u k u r t i 
liturginiai drabužiai bei indai 

D U O B E 
R o m a n a s 
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— Sakoma, negalima pataisyti žmogų sur; - inant 

jj su sukčiais! Aš taip pat niekad netikėjau ka • mais, 
kaip pataisymo priemone. Tai tik bausme, ne- k žmo
gui atimama asmeninė laisvė, jis pasijunta nu'h; Jstas. 
Užtat tada gali apgalvoti ką padaręs.. Dažnai 
gyvenime pasitaiko, kad kalėjimuose sėdi n< , kas 
ten turėtų sėdėti... O tie, kas tu rė tų pak!: įžnai 
sėdi aukštai visuomenėje. Tai taikoma ne t nūsų 
kraštui, bet daugeliui svetimų valstybių, ypač mūsų 
pavergėjų valstybei. Bet tai j a u politika. >s aš 
vengiu... Tik vieną politiką žinau — savo 
sąmonės išlaikymą. Bet, štai, prisimenu vi< 
profesoriaus pasakymą: „Kas pasisako ne 
politika, jau užima valdančios partijos pusę' 
manau, yra t iktai anekdotinė frazė. 

— Grįžtant prie kalėįimo, prie įstatymu Aš 
visada tikėjau, kad nusikal tė l ių nereikia c ežtai 
bausti. Pabauda visada tur i būti iš meilės žm -:•'<• Tik 
tada ji teisinga! Todėl niekad nemėgau k ūmų! 
Verčiau bausdavau jaunimą pataisos narnai 

Marija tai žino, atsimena. J i nusišypso • - gar
sas apie jos vyro bylas, apie jo teisingumą ir - i>mą 
buvo pasklidęs kone visame kraš te . 

— Taip pat visada siekiau, kad įstatymą, n- būtų 
per griežti. Ypač jų vykdymas. J u k įstatymą. <*ami 

tinės 
T1ŪSU 
>inąs 
t ta i , 

tam, idant žmonės per daug neįprastų nusikalsti. Bū
damas teisėjo kedeje buvau neretai priverstas 
panaudoti ir griežtumą. Tačiau labiau tik pagąsdi
nimui arba autoriteto palaikymui... 

- Iš viso, įstatymai niekad nėra buvę šventi! 
Dažniausia tik paprasti, bet sykiu nuodėmingi, nes jie 
siekia baudos. O tuo pačiu jau neteisingi! Jau nebe 
krikščioniški. Juk ar ne paradoksas9 Žmogaus laisvė 
prasidėjo įstatymų laužymu! Mūsų kraštas atsisakė 
vykdyti ruso ir vokiečio uždėtus į s t a tymus . 
Amerikiečiai pralaužė britu uždėtus įstatymus... Ir taip 
toliau. Taigi, galima sakyti. įstatymas yra nuoga jėga, 
jeigu jis neparemtas šarvuota kumštimi. Nes juk įsta
tymas yra visada valstybės pusėje! Dažnai net netei
singas įstatymas, tačiau vykdytinas... Čia ir yra visa 
teisininko tragedija: būti teisingu, bet vykdyti 
neteisybę. . 

- Taigi, kalėjimas žmonių nepataiso Dažniausia 
nubaustasis klimpsta vis gilyn į nusikaltimų srovę. 
Kaip t ik toji prielaida mane pastaruoju metu vis 
kankindavo, juoba, nieko apie Vytą negirdime, 
nežinome jo adreso 

patekti į kalėjimą! Bet tai tik vienai minutei mintis 
buvo atėjusi!... Netikiu, kad jis būtų doroviniai kritęs... 

— Neduok Dieve! Neduok Dieve! Prikaišiočiau sau 
visą gyvenimą!... 

— Kodėl gi sau prikaišiotum9 Argi jis nėra 
subrendęs? O kiekvienas subrendęs žmogus yra savo 
paties gyvenimo kūrėjas. Manau, kiekvienas stengiasi 
gyvenimą susidaryti galimai gražesnį, lengvesnį ir 
patogesnį! Kodėl gi Vytas turėtų elgtis neprotingai ir 
nelogiškai? 

Marija mato Jurgį susinervinus. Pati pergyvena min 
tyse sūnaus kritimą ir nežinią apie jį, todėl užjaučia 
vyrą. Sunkiai atsikelia. Ju rg i s lėtai veda ją besirams-
čiuojančią lazdele, silpstančios sveikatos, nykstančios 
energijos. Virtuvėje Stasė jau tarškina indus, nes saule 
prie laidos, laikas vakarieniauti . 

Jurgiui išeinant pasivaikščioti pajūrin. arba ki
tokiais reikalais, Marija lieka su savo mintimis. Visada 
jos liūdnos, nelinksmos, niūrios ir bauginančios. Ypač 
nuo ano karto, kai vyras lyg prasitarė manąs apie Vytą, 
jog j is galįs būti kalėjime... Bent pagalvojęs. . Argi tik 

i. Iki šiol Marija nieko nežino apie Vyto pagalvojo? Gal tiksliai žino? Tik slepia nuo jos! Bet jis 
bausmę už pasikėsinimą pasmaugti Nancy ir apie jo jai visada toks atviras! Nejau tokį šeimos reikalą 
sėdėjimą kalėjime. Sykiu su Nijole Jurgis kruopščiai slėptų? 

Mintys apie Vytą ir jo likimą neišeina nei dieną, 
nei naktj . Kur jis9 Iš viso, ar dar gyvas tebėra? Kai 
išėjo tada atsisakęs jų, taip jo nebematė, nebegirdėjo... 
Kiek jau metų? Bus jau kokie penkeri... Jau tiek! Visą 

slepia tai nuo žmonos. Tačiau iš burnos žodis išėjo ir 
jo nebesugausi... 

- Jurgi, sakyk man: aš klausiau tavęs ką dabar 
veikia Vvtas, ar jis jau pasitaisęs? O tu pradėjai kalbėti 
apie kalėjimus! Gal tu manai, kad Vytas galėtų patekti tą laiką ilgėjosi savo vienturčio, paskutinio šeimoje, 
į kalėjimą'* Sakyk! Koks jis buvo geras, švelnus, būdamas visai mažytis! lej 

Jurgis kiek laiko tyli Bet Marijos užduotas Visiškai toks, kaip dabar Linukas. 
klausimas beveik pats duoda atsakymui mintį! 

- Taip, Maryte... Galvojau, kad Vytas galėjo 
patekti blogų žmonių įtakon... O tada juk nesunku 

(Bus daugiau^ 
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HORIZONTAI 
J ANTRAŠTES IŠKILĘS 

PAVASARIO ĮVYKIS 

Baigdamas praėjusios savai
tės Horizontus pastebėjau, kad 
dabar Lietuvių Bendruomenės 
Washingtono apylinkės val
dybai prieš akis stovi vienas iš 
svarbiųjų uždavinių — lietuvių 
demonstracijos ir Mišios pre
zidento Busho svečio M. Gor
bačiovo apsilankymo Washing-
tone birželio 1 ir 2 d. proga. 

LB Washingtono apyl. valdy
bos pirmininkė Audronė Pakš
tienė apie tų darbų, ypač Mišių 
suorgan izav imą Amerikos 
katalikų tautinėje Nekalto Pra
sidėjimo šventovėje, to įvykio, 
kurio didžioji našta krito ant va-
š ingtoniškių pečių, š i taip 
papasakojo. J i paprašiusi 
buvusį Amerikos Balso parei
gūną, dabar j au pensininką ir 
žinomą sost inės ka t a l i kų 
veikėją Joną Vaitkų, tarpi
n i n k a u t i su šventove bei 
vyskupu P. Baltakiu. Buvo 
gauta data bei laikas, o vysk. P. 
Baltakis mielai sutiko daly
vauti ir būti pagrindiniu lietu
viškų Mišių celebrantu. Dėl 
„Čiurlionio" ansamblio at
vykimo iš Clevelando giedoti 
Mišiose pirmininkė asmeniškai 
tarėsi su ansamblio valdybos 
pirm. V. Plečkaičiu. Po to į Wa-
shingtoną pasimatyti bei pasi
tarti su šventovės vargonininku 
specialiai buvo atvykęs tuome
tinis dirigentas G. Purlys. 

Lietuvių katalikų misijos 
valdybos pirm. Joe Simanis 
buvo paprašytas paruošti de
monstracijų ir Mišių reklaminį 
pranešimą diecezijos laikraščiui 
„Catholic Standard" ir pasi
rūpinti, kad Mišiose dalyvautų 
amerikietis karinės apygardos 
vyskupas Olivier. Tik vėliau pa
aiškėjo, kad paskelbta reklama 
šventovės vadovybės akimis 
buvo per daug politinė. 

Šventovėje pasakyti pamokslą 
dar jam tebebūnant Lietuvoje 
buvo pakviestas kun. Sigitas 
Tamkevičius. Lietuvių Informa
cijos centras New Yorke iš 
anksto parūpino jo pamokslo 
tekstą ir Kristina Vygantaitė 
bei Arvydas Barzdukas jį iš
v e r t ė į anglų kalbą, nes 
pamokslu susidomėjo ameri
kiečių masinės informacijos 
priemonės. Mišių procesijoje 
dalyvauti pirm. A. Pakštienė 
telefonu ir asmeniškai pakvie
tė šiuos mūsų organizacijų vado
vus: PLB pirmininką dr. V. 
Bieliauską (negalėjo dalyvauti). 
JAV LB pirmininką dr. A. 
Razmą (nespėjo procesijoje daly
vauti), Vliko pirmininką dr. K. 
Bobelį (buvo išvykęs į Helsinkį, 
jo vietoje dalyvavo Vliko vice-
pirm. dr. D. Krivickas). Altos 
pirmininką G Lazauską (raštu 
įgaliojo dr. J. Genį), taip pat 
ateitininkų, skautų, Lietuvos 
vyčių ir Jaunimo sąjungos 
vadovus bei atstovus. 

Šių garbingų organizacijų at
stovai kar tu su giedančiu „Čiur 
lionio" ansambliu per šventovę 
prie didžiojo altoriaus lietu
viškoms Mišioms už Lietuvą 
procesijoje palydėjo du vyskupus 
ir kitus dvasininkus. Procesijos 
priekyje Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos pirm. V. Landsber
gio sūnus Vytautas, Jr.. nešė 
Baltimorės Lietuvių muziejaus 
paskolintą originalų rankų dar
bo kryžių. Mišių metu da
bartinio Kauno kunigų semina
rijos dvasios vado, buvusio 
Gulago kalinio kun. S Tam-
kevičiaus pasakytas puikus 
politinio atspalvio pamokslas 
vėliau buvo plačiai cituojamas 
bei komentuojamas ne tik 
katalikiškos, bet ir pasaulie 
tiškos spaudos. 

Aplamai Mišios už Lietuvą 
Amerikos katalikų tautinėje 
šventovėje, kuriose pirm A 
Pakštienės apskaičiavimu re

miantis dalyvavo apie 4,000 
žmonių įmano apskaičiavimu jų 
galėjo būti per 2,000), kaip 
atrodo, ir buvo centrinė birželio 
1 ir 2 įvykių, kai čia lankėsi 
Gorbačiovas, dal is . Apie 
demonstraci jas pr ie Kapi-
toliaus, prie Sovietų Sąjungos 
ambasados ir rytojaus dieną 
Arlingtono kapinėse bei vėl prie 
Kapitoliaus amerikiečių spauda 
ir TV labai trumpai ar beveik 
nieko neminėjo. Jų vietoje į ant
raštes iškilo Mišios, kurių šūkis 
buvo „Freedom and Justice for 
L i tbuan ia" . Už šį renginį 
nemažai pagarbos bei padėkos 
nusipelno LB Washingtono 
apyl. valdyba ir ypač jos pirmi
ninke A. Pakštienė. 

JUDĖJIMAS VYKSTA 
IR TOLIAU 

Lietuviams išvažinėjus iš sos
tinės į savuosius miestus JAV 
ir Kanadoje, LB Wasbingtono 
apyl. v-bos pirmininkei ir na
r iams teko rašyti padėkos 
la i škus , suvesti įvairias 
sąskaitas ir jas apmokėti. De
monstracijoje ir Mišių su
rengime vienokios ar kitokios 
talkos susilaukta iš šių va-
šingtoniečių: D. Sužiedėlio, A. 
Banionytės , S. Lavicko, 
Baltimorės Lietuvių muziejaus 
kuratoriaus A. Grintalio, spaus
tuvės savininko A. Buto, V. 
Butienės, D. Čampienės, O. 
Adomaitienės, L. Garsienės, dr. 
D. Harmon, T. Landsbergienės, 
D. Lukienės, M. Mickienės, E. 
Vadopolienės ir kitų. 

Liepos 2-5 d. sostinėje lankėsi 
Vilniaus Pedagoginio instituto 
rektorius Saulius Razma. Jį po 
įvairias įstaigas vežiojo A. 
Pakštienė ir A. Banionytė. Lie 
pos 12 d. Lietuvos pasiuntinybės 
rūmuose įvyko Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio A. 
Saudargo ir deputato Gedimino 
Šerkšnio - Lietuvos atstovo 
Washingtone St. Lozoraičio sve
čių — sutikimas. Priėmimui 
talkininkauti buvo paprašyta 

LB Washingtono apyl. valdyba 
ir jos talkininkės. Šiame svečių 
iš Lietuvos pagerbime dalyvavo 
daugiau kaip šimtas amerikie
čių ir lietuvių. 

Liepos 19 d. JAV Kongreso 
nariams buvo išdalinta adv. P. 
Žumbakio knyga „Lithuanian 
Independence, The Re-establish-
ment of the Rule of Lavv". Išdali
nant talkininkavo A. Dundzila, 
S. Lavickas, V. Svotelytė, P. 
Baltakis ir T. Viesulas. 

Liepos 25 d. Baltųjų rūmų 
Rožių sodelyje paminėta Pa
vergtųjų T a u t ų s a v a i t ė . 
Ceremonijoje dalyvavo A. Pakš
tienė ir LB Washingtono apyl. 
v-bos narys dr. J. Laukaitis, Lie
pos 26 d. pirmininkė A. Pakš
tienė Dulles aerouoste pasitiko 
šiauliečius Jane ir Kęstut į 
Sauliūnus, po kelių valandų 
juos išleisdama širdies operaci
jai į Texas valstiją. Čia labai 
įdomi tema ir jai teks paskirti 
ateities Horizontus. 

Rugpjūčio 7-9 d. pirmininkė 
pasitiko iš Lietuvos atvykusius 
ke tu r i s cuk r ine l iga ser
gančius jaunuolius, kurie daly
vavo d iabe t ikų va ikų sto
vykloje. Šiuo metu vyksta pa
skutiniai paruošiamieji darbai 
kitą savaitgalį Washingtono 
pašonėje JAV LB k r a š t o 
valdybos ruošiamam seminarui 
„Darbas Lietuvai". 

Iš šių aprašymų (praeito ir šio 
šeštadienio Horizontų) matome, 
kad LB Vvashingtono apyl. v-bos 
ir jos pirmininkės veikla yra 
t ikrai unikal i . Kaip mūsų 
pirmininkė užimta visuomeni-
n i a i s - b e n d r u o m e n i n i a i s 
reikalais, liudija faktas, kad 
telefonu ją kartais labai sunku 
pagauti. O namuose vyras, dvi 
dukros, sūnus ir močiutė. Atei
nančiuose LB tarybos rinki
muose jai taip norėtųsi užkrauti 
ir naujas — LB tarybos narės 
pareigas, nes tokių žmonių LB 
ir išeivijai labai reikia. 

Taip pat reikia neužmiršti ir 
Washingtone dirbančios tikrai 
veiklios JAV LB cv atstovės As
tos Banionytės, kuri šių metų 
pradžioje bendruomeninės veik
los išlaidoms padengti iš vieno 
amerikiečių fondo gavo 35,000 
dol. Apie A. Banionytės darbus 
kada nors ateityje teks plačiau 
parašyti. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Ct. 

Renginį ruošiant. C alifornįjos jaunimas nelaukia kol mamytes bulves nulups. 
iŠ k.: Los Augę — „Spindulio" nariai Auris Jarasūnas, Paulius Gražulis, 
Miranda Franke" Laima Žemaitaitytė ir Andrius Kudirka. 

Nuotr. G. Radvenytės 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
REIKALINGA TALKA 

Pietinės Caliomijos kongreso 
tinklas, kuris iiekia suorgani
zuoti vietinius žmones dėl 
efektyvaus valdžios atstovų 
raginimo, šiuo metu ieško 
daugiau žmonių, kurie galėtų 
prisidėti prie reikalingo skam
binimo kongre^menams. 

Beveik k iekiename pietinės 
Californijos kongreso distrikte 
jau yra bent vienas atstovas 
kuris, reikalui t-sant, skambina 
savo konresmenui ir bando 
prikalbint jį ar ją remti Lietu
vai pa lankia- rezoliucijas. 
Tačiau labai reikia daugiau 
tokių darbininkų kad išrinkti 
atstovai tikrai pajustų, kad už 
jį ar ją balsavę žmonės labai 
rūpinasi Lietuvos reikalu. 

Visi, kurie galėtų pašvęsti 
kelias minute; i savaitę pa
skambinant savo kongresme-
nui, yra maloniai prašomi 
susisiekti su Lietuvių veiklos 
centru, kuris Koordinuoja šį 
projektą. Prašome skambinti 
darbo dienomis 10 v.r.-4 v. p.p.. 
tel. (213) 453-1736. 

Išdalinus adv. P. Žumbakio knygą JAV Konj?reso nariams. Iš kairės: A. Dund
zila. T. Viesulas, V. Svotelytė. A Pakštienė. S. Lavickas ir Pr. Baltakis. 

ANTANAS MIKALAJŪNAS 
- MECENATAS VISA 
ŠIRDIMI MYLINTIS 

LIETUVA 
Antano Mikalajūno, kaip ir 

kitų lietuva antrojo pasaulinio 
karo audr<- išblokštų iš tėvy
nės, kelias nebuvo rožėmis 
klotas. Ji>. atvykęs į Kanadą, o 
vėliau pers kėlęs } JAV, savo 
atkakliu a/.sispyrimu, ryžtu, 
sumanum-; ir tvirtu pasiryžimu 
sunkiai dirbdamas pasiekė gra
žius finansinio stovio rezultatus. 
Tačiau jo tvirta materialinė 
padėtis nesuteikė asmeniško 
pasitenkinimo, kad galėtų be 
vargo ir rūpesčių gyventi vien 
t ik sau. J is l a imę atrado, 
mylėdamas Lietuvą ir padėda
mas joje vargstantiems bro
liams. 

Kiekvieneriais metais, ten 
vykdamas, gabena pinigus, 
kompiuterius, telefaksus, VCR. 
filmavimo aparatus ir kitas 
naujausias technikos priemo
nes, kuriu Lietuvoje labai 
trūksta 

Los Angeles lankantis dabar
tiniam Lietuvos prezidentui 
Vytautui Landsbe rg iu i su 
žmona. Antanas Mikalajūnas 

dosniai prisidėjo su finansine 
parama. 

Visiems geriems tikslams — 
švietimo, kultūros, šalpos ir 
kitiems jis yra paaukojęs dideles 
sumas pinigų. Li tuanis t inė 
mokykla. Radijo valandėlė, LA 
Dramos sambūris. Lietuvos Vai
kų fondas. Sunku suskaičiuoti 
visas organizacijas kurioms An
tano dosni ranka padėjo greitai 
ir efektyviai. 

Los Angeles telkinio šaunaus 
vyrų kvarteto įdainuotos dvi 
plokštelės buvo išleistos jo 
lėšomis. Todėl nenuostabu, kad 
šių metų birželio viduryje An
tanui švenčiant vardadienį, jį 
pagerbti i Santa Monicą susi
r inko organizacijų atstovai , 
draugai, bičiuliai ir kaimynai iš 
Santa Monicos ir Los Angeles 
apylinkių. 

Vardinių pokylis vyko Danos 
Paškev ič i enės e rdv iuose 
namuose ir gražiame vaisme
džių sode, palmių pavėsyje prie 
Pacifiko kranto. Pasakyta daug 
kalbų, išreikšta gausūs linkė
jimai ir šampano tostai, linkint 
jam geros sveikatos, nepavargti 
ir toliau mylėti Lietuvą nuosta
biu nuoširdumu. Linkėjimai 
buvo išreikšti ir jo gyvenimo 
bendrakeleivei Kazytei. 

Minėjimą pravedė Los Ange
les Lietuvių Radijo klubo pir
mininkas Vytautas Šeštokas 
visą šio pagerbimo eigą įrašy
damas į juostą, kuri pasiekė ir 
tėvynėje gyvenančius. 

Rugsėjo mėnesį A n t a n a s 
Mika l a jūnas vėl išvyko į 
Lietuvą. Šį kartą gabena ne t ik 
daug materialinių gėrybių, bet 
turi ir kitą garbingą tikslą — su
tvarkyti labai apleistas Rasų 
kapines Vilniuje, kurių atnauji
nimas pareikalaus dešimtis 
tūkstančių dolerių. 

Šios kapinės per 50 komunis
tinio valdymo metų buvo sąmo
ningai apleistos, nes jose ilsisi 
daug nusipelniusių Nepriklau
somos Lietuvos valstybininkų ir 
patriotų, jų tarpe ir Lietuvos pa
triarchas Jonas Basanavičius. 

Visi A. Mikalajūno darbai bus 
pilnai įvertinti Nepriklauso
moje Lietuvoje, ku r jie ilgai 
bylos apie jo meilę savo tėvynei. 

Vvt. Š e š t o k a s 

T I K Ė J I M A S - LAISVĖ -
T E I S I N G U M A S 

Šiam šūkiu i Lietuvoj įgy
vendinti Connecticut'o lietuviai 
o rgan i zuo j a spal io 14 iš
kilmingą maldos dieną. 

Kaip iš mus pasiekiančių žinių 
matyt, Lietuvos laisvės reikalai 
sunkiai r ieda pirmyn. Nelaukti 
pasaulio įvykiai Lietuvos vardą, 
dar taip neseniai skambėjusį 
pirmuose Amerikos laikraščių 
pus lap iuose , bei televizijos 
ekranuose, pradeda išstumti iš 
svarbiųjų dienos įvykių eilės. 
Todėl ši šventė bus gera proga 
vėl išgarsinti šioje apylinkėje 
lietuvių bei Lietuvos vardą per 
aukštus bažnytinės bei įta
kingus Amerikos valdžios atsto
vus. 

Tą sekmadienį, spalio 14 d. 3 
vai . po pietų Šv. Juozapo 
katedroje Hartforde šventas Mi
šias Lietuvos intencija aukos 
vietos arkivyskupas John F. 
VVhealon kartu su kitais kvies
tais vyskupais ir visais šios 
apylinkės lietuviais kunigais. 
A k t u a l ų š iems l a i k a m s 
pamokslą sutiko pasakyti uk
rainiečių katal ikų diecezijos 
vyskupas Basil H. Losten iš 
Stamford. Ct. Šis vyskupas 
drauge su lietuvių vysk. P. A. 
Baltakiu ir St. Louis arkivys
kupu John L. May buvo Ameri
kos vyskupų konferencijos dele
gacijos, vadovaujamos kard. J. 
L. Bernardino, dalyvis. Ši dele
gacija vyko į Rytų Europos vals
tybes susipažinti su nuo ko
munizmo laisvėjančios katalikų 
Bažnyčios padėtimi. Taigi jam 

tų tautų religinis bei politinis 
gyvenimas yra gerai žinomas. 

Taip pat yra pakviesti vietinės 
bei federalinės valdžios atstovai, 
kurių dalis jau sutiko dalyvauti. 
Yra pakviestas ir kitos šioje 
apylinkėje gyvuojančios tauti
nės grupės, kaip estai, latviai, 
lenkai ir ukrainiečiai. 

Reikia manyti, kad vietos 
laikraščiai ir televizijos stotys tą 
dieną atkreips į mus prideramą 
dėmesį. 0 mūsų visų pareiga 
savo gausiu dalyvavimu pripil
dyti šios didžiulės katedros 
suolus. Tikrai būtų malonu, kad 
ir kaimyninės kolonijos, kaip ir 
praeityje, prie mūsų prisijungtų 
ir mūsų gretas padidintų. 

Todėl tą dieną visi gausiai su 
savo šeimomis, draugais bei kai
mynais šioje šventėje dalyvau-
kim. A . P S . 

Waterbury, CT 
RETO SVEČIO 
KONCERTAS 

Čia pas gimines lankosi Kau
no muzikinio teatro solistas 
Juozas Malikonis. LB apylinkės 
valdybos pas tangomis ren
giamas jo koncertas, kuris įvyks 
rugsėjo 30 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Šv. Juozapo mokyklos di
džiojoje salėje, 29 John Street, 
Waterbury, CT. 

Svečiui akompanuos muz. 
Jurgis Petkaitis iš Hartfordo. 
Programoje girdėsime lietuvių 
kompozitorių dainas ir operų 
arijas. Plačios apylinkės lietu
vių visuomenė su svečiais 
amerikiečiais kviečiami gausiai 
atsilankyti. 

vav 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 — 9H>0 v. vakaro. 

Visos laidos i i WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX Us pats 

I 

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

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION. INC. 

P . O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

f\£Į midlcind 
• • • aw Savinas Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indeliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HAPLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 2544470 

rSEE 
LENDER 

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ! 
SIŪLOME PIRMĄSIAS TIESIOGINES KEUONES į VILNIŲ! 

TORONTO—KOPENHAGA—VILNIUS—KOPENHAGA—TORONTO 
Išskridimo datos: Grįžimo datos: 
Birželio 25 Liepos 19 
Liepos 18 Rugpjūčio 13 
Rugpjūčio 13 Rugpjūčio 29 

Bilieto kaina $1299.00 Kan 
(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtą, Helsinkį arba kitus miestus, pagal 

galiojančias taisykles.) Aptarnaujame lietuvius iš įvairių vietovių Užsakymus priimame ir 
laiškais, ir telefonu. SVARBU UŽSAKYTI VIETAS DABAR! 

Atliekamos paslaugos: 
* Užsakomi ir išrašomi lėktuvų bei traukinių bilietai. 
* Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomavimui, pramoginės kelionės 
* Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusiems svečiams. 
* Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei kiti dokumentai. 
* Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami vaistai ir pinigai 

Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiems skridimams į Lietuvą 
1991 m. Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje Toronte: 
Tai.: (416)769-2500, Telex 06-067812, Fax (416)763-6279 
2100 Bloor Straat Wast, Toronto, Ontarlo MOS 1M7, Canada. 
Pranašams, kad Vilniuj* Įsteigtas „Audra Traval Corporation" skyrius, kuriama 
dirba S darbuotojai. Įatalgos adraaas: Vilnius, Tumo-Vaižganto 9 / 1 . Įstaiga bus 
atidaryta lankytojams po ramonto alų matų vasarą. 

I 



LAIŠKO BELAUKIANT 
DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 22 d. 

•KDA6UCUA SI. « 8 2 t t M E N £ 6507 TBOY ST.. t HICAGO, ELL. 60629. TELEF 

KAS PAKEITĖ 
ŽURNALISTĖS PASAULĖŽIŪRĄ 

Jūratė Kazickaitė 

Tai atsitiko prieš 20 metų. 
Tačiau Jūratei Kazickaitei tas 
momentas yra įšaldytas laiko 
tėkmėje. ,.Buvau malūnspar
nyje", ji prisimena. , ,0 jis buvo 
pririštas virve. Vėjas sukinėjo 
našta, reikėjo jį įtraukti vidun 
ir tuoj t e ik t i medic in ine 
pagalbą, bandyti jį atgaivinti. 
Jis buvo toks jaunas, taip išsi
gandęs". Medikai nesugebėjo 
devyniolikmečio kario beatgai-
vinti. 

Tuo momentu Jūratė Kazic
kaitė nusprendė jog Vietnamo 
karas buvo bereikšmis. Tai buvo 
1967 metais ir Kazickaitė buvo 
24 metų amžiaus žurnalistė iš 
New Rochelle. NY, viena iš la
bai retų moterų koresponden
čių pranešinėjančių iš karo 
lauko Vietname. „Galvojau, kad 
buvome visiškai teisūs būti ten, 
kovoti prieš komunizmą", ji pri
simena. ..Labai tuo buvau įsiti-
k i n u s i Tačiau p a g a l i a u 
supratau, kad tai kvaila. Turi 
būti būdas išspręsti reikalą be 
šaudymo, sužalojimų ir žudymo 
Karas nieko neišpręs". 

Šešių pėdų aukščio ir marą 
tono bėgikė* sudėjimo blondine 
Kazickaitė. dabar jau 47 metų 
amžiaus, atrodo kaip Holly-
woodo žvaigždė. Iš tikrųjų. Viet
namo karo pergyvenimai tų 
dviejų metų laikotarpyje buvo 
bjaurūs. Buvo daug purvo, 
karščio, prakaito ir pavojaus. 
Tokie yra jos prisiminimai. 

J i tada buvo neseniai baigusi 
universiteto studijas ir dirbo 
,,Look*' žurnale, tyrimų skyriu
j e . J au t ė reikalą ir buvo 
nusprendusi vykti į Vietnamą. 
, j į aprašyti, pergyventi karą. 
amerikiečiams persiųsti pergy 
venimus". Jos tėvai, imigrantai 
iš Lietuvos, pasitraukę nuo 
sovietu kariuomenės antplūdžio 
1944 metais, kai Jūra tė tebuvo 
vienerių metų amžiaus, nenore 
jo, kad jų vyriausias vaikas — ir 
vienintelė duktė — rengtųsi ka 
riškais drabužiais. Jai pasisekė 
televizijos programoje „Pass-
word" laimėti tūkstanti dolerių. 
ta i su tais pinigais nusipirko 
lėktuvo bilietą į Saigoną. 

Nors ir neturėjo daug patyri
mo, turėjo toną energijos ir iš-
tvermė= pasiekti savo užsibrež 
tus tikslus. Kazickaitė susirado 
kambarėlį Saigone. Karui vis 

aštrėjant, ji dažnai patekdavo į 
kovos lauką. Rankose, kojose, 
veide ir nugaroje buvo sprogs
tamų medžiagų atplaišų žaiz
dos. Šimtai metalo gabalėlių 
pateko jai į veidą ir ji buvo 
evakuota į ligonine. Kai kurie 
metalo gabalai dar ir dabar liko 
kojos raumenyse. 

,,Visados buvau nuotykių 
ieškotoja", j i sakosi. Prieš 
vykdama į Vietnamą buvo Afri
koje. Baigusi Trinity kolegiją 
\Vashington. DC, mieste, ji nu
vyko t Nyeri, Kenya, savano
riškam mokytojos darbui. 

Kai 1969 metais iš Vietnamo 
grižo į JAV Associate Press 
žinių agen tū ra Kazickaitę 
nusamdė. J i buvo Baltųjų rūmų 
rytų sparno korespondente ir 
teko suteikti interviu Roger 
Altman, tuo metu Iždo sekreto
riaus asistentui. Juodu 1981 
metais susituokė ir įsisūnijo tris 
vaikus — Aleksandrą, Nikaiojų 
ir Kristiną. 

Šiomis dienomis Kazickaitė 

Vis gaudavau iš jo laišką 
pastoviai tuo pačiu laiku — 
kartą per mėnesį šeštadieniais. 
Nežinau, kodėl ta ip pasitaikė ir 
įsisenėjo ar tyč ia buvo supla
nuota, būtent, k a d gaučiau žinią 
iš jo tuo pačiu laiku, kad būčiau 
rami. kol jo laiško žodžiai 
pasibels į mano laukimą ir už-

, pildys šviesa visas mintis. 
Tie laiškai m a n visada būdavo 

gražūs pažiūrėti. Aiški rašysena 
' ant kvapnaus popieriaus at
skleisdavo jo pasaulio kraštelį, 
į kurį aš pakviesta įžengdavau 
pasigėrėti, a ts igaivint i po ilgo 
laukimo dienų. Šeštadieniai t ie 

savo didžią energiją ir pasi- k a r t ą į mėnesį man būdavo pa-
ryžiraą yra pašventusi vienam n a š ū S j šven tę su svajonių 
tikslui: Lietuvos nepriklau- p a r a d a i s , iš tolo mojančia vil-
somybei. „Turiu daryti, kas t ik t i m i kad la imė man vienai y r a 
įmanoma. Tai yra mano tėvynė, ir iš jos a š galiu atsigerti 
mano širdis ir siela". - sako džiaugsmo ik i soties. 

Skai tydavau laišką kelis kar
tus, paskui garsiai , kad aidas 

(312) 925-5988 

Kazickaitė. 
Kazickaitė su savo tėvu. Ne« 

Lietuvos ministerės pirmi
ninkės Kazimieros Prunskienės 
ekonominis patarėjas, sėdėjo 

L.T.I. ŠIAUDINUKŲ SEMINARAS 

Lietuviu Tautodailės instituto 
visuotinis suvažiavimas įvyko 
š.m. rugpjūčio 25 d., dailininki? 
Antano ir Anastazijos Tamošai
čių sodyboje. Kingston. Ontario. 
Ta pačia proga pravestas ir lie
tuviškų šiaudinukų seminaras, 
kurio tikslas parodyti įvairiai 
sukurtų ornamentų pavyzdžius, 
aptarti jų darymo techniką, for
mas, meninį apipavidalinimą 
bei šios liaudies meno šakos 
reprezentaciją plačioje visuo
menėje. A. ir A. Tamošaičių 
galerijoj — studijoj buvo 
iškabinti veteranių šiaudinukų 
kūrėjų pavyzdžiai: Audronės 
Kazanavičienes, Mississauga. 
Ont.: Gražinos Urbonienės, 
Detroit. Mich.; Vandos Janku-
vienės, Ph i l ade lph ia . Pa . : 
Genovaitės Mačiūnienės. Phila
delphia. Pa.; Paulino? Vaitai-

vaizduotės ir lietuviškos kant
rybės, privedant įsivaizduojamą 
į užbaigtą produktą. Paskaiti
ninko A. Tamošaičio žodžiais: 
..Šiaudinukai reprezentuoja 
lietuvės moters darbštumui, 
kūtybingumui ir sumanumui 
panaudoti šią kūrybą visų pa
sigrožėjimui". 

Šiaudinukų menas buvo be
veik visai dingęs nežinioje. Jie 
grįžo stiprūs, patrauklūs ir 
mums lietuviams daug teigia
mų atsiliepimų atnešę, dėka 
nuoseklaus ir ž ingeidaus 
ieškojimo praeityje a.a. gerb. 
Juzės Daužvardienės, k u r jos 
rūpesčiu papuoš ta eg lu t ė 
Mokslo ir Pramonės muziejuje 
tapo staigmena. 

LT I. Chicagos skyriui su
važiavime ir seminare reprezen-

tienės. Chicago. 111.; Bronės tavo Violeta Smieliauskaitė-Fa-
Karažkienės ir dail. A. Tarno- bionovich ir Paulina Vaitai 
šaičio. Tai įvairiausių formų tienė. 
rinkinys, pareikalavęs lakios M.K. 

Yorko verslininku, kuris yra p a kar to tų skambesį ir kambario 
sienomis ilgai banguotų. 

Jo žodžiai... Turtingi ir aiškūs, 
taip ir m a t a i , kaip mėnesio 

Lietuvos seimo rūmuose kovo i a į k a s jam prasl inko ką nors 
11 dieną, kai ši Pabaltijo res- bedarant , k a d ir mažmožį. 
pubhka pasiskelbė nepriklau- k a i p j darbą pirmą kartą 
soma nuo Sovietų Sąjungos. p a V e lavau , šiandieną sagai iš 
,,Mano tautiečiai atgavo nepn- ^ v a r k o iš t rūkus , — negalėjau 
klausomybę. kuri buvo atimta j u k ta ip su t r i m sagom įstaigoje 
1940 metais", - ji sako, tu pasirodyti. Reikėjo pačiam ją 
redama omenyje sovietų inva- j s i S įūt i tokio pat a t s p a \ U. siūlu. 
ziją. kurią sekė nacių okupaci- Užtruko daugiau, kaip valun-
ja. .,Mano tautiečiai yra daug <ją". Arba:... „labai sunku buvo 
iškentėję", - j i ramiai taria, ir pritaikyti kaklaraiš t i prie pilks-
tada, pakeisdama bėgius, paro- V o s dienos apdaro užvakar, min
do energiją ir pasiryžimą, ku- ( i s įo v e pabandyt i raudoną 
riuos turėjo Vietnamo <p , . lv a . Nuostabiai geras deri-
džiunglėse. n v s išėjo, \r n ė vienus negali to 

„mūsų nepastebėt i" . O dar valgiau 
džiovintas slyvas. Raukšlėtasjq 
paviršius m a n staiga priminė 
seno žmogaus veidą ir nuo to net 
skonis burnoj pasikeitė, graudu 
pasidarė, gana, džiovintų slyvų 
mano virtuvės spintoje daugiau 
nebebus. . ." Paskos, vėl ...,,kai 
prieš porą denų , grįždamas 
autobusu namo, pamačiau girtą 

dabar nebesustabdys". 
Iš „Suburban People" 

Ver t ė 
Aleksandras Pakalniškis^Jr. 

save, kad pasiilgo ir dėl to rašo 
laišką. Pasiilgo... Taip sunku 
sulaikyti karštą jausmą, kai šis 
žodis pa s ika r to j a mintyse . 
Kodėl jis neparašo, kad taip yra, 
kad manęs pasiilgęs daugiau 
tylėti nebegali. Bet niekaip 
neišsiaiškinsi to, kas vyksta 
kito žmogaus jausmuose. Slėpi
ninga ilgesio sąvoka al ina 
mane, bet man neramu. Aš jau 
kelios dienos nesulaukiu laiško. 
Ar jis teberašo a r gal tiesiog 
neturi ką pasakyti, o smulkme
nos nebeperžengia jo vaizduotės 
labirinto sienų. Spėlioju vis 
nuodugniau, pati savęs klausiu 
ir atsakau ir taip pradedu ginčą 
viduje pačios širdies, net jos pla
kimas keis tai neregul ia rus 
pasidaro, man pradeda trūkti 
oro. Laiško vis nėra ir nėra. Jau 
daugiau kaip menui, daugiau 
kaip du... Pamiršo mane, aš jam 
atsibodau. o gal sumanė pakeis 
t i taktiką ir mane pamokyti, 
kad nepasiduočiau taip lengvai 
abejonių viesului ir nebūčiaujo 
mėtoma į šalis. 

Galėjo susirgti ir būti nuvež
t a s į l igoninę, galėjo būti 
operuotas, komplikacijų užpul
tas , beje galėjo jau sustiprėt:, 
palengva atsigauti, blaiviau 
galvoti. Betgi, jei viskas gerai ir 
yra ne taip, kaip mano virpan-
ti širdis spėlioja, turėtų man ką 
nors vistiek parašyti, pranešti, 
kad ir paprastučiais žodžiais ... 
..laiškams popierius pasibaigė, 
nėra ir vokų. Pašto ženklų nau
ja serija išleista su aukštesne 
kaina, nenusipirkau dar, vis 
būna nepakeliui. Šiaip viskas po 
senovei..." 

Aš tada užverčiau laukimą 
geležiniais vartais, tegu būna jis 
vėsiame be saulės kamputyje, 
tegu pats ta ip pasibaigia ir 
ištirpsta voratinklių pelėsiuose. 
Man nereikėtu laukti ir laukti, 
aš veikčiau ką nors, šalia 
bėgančio laiko mokyčiausi, kaip 
reikia gyventi vienai dideliame 

Naujosios moterų gildijos pirmininkei sutikimas Balzako Lietuvių Kultūros 
muziejuje. Iš k.: Stasys Balzekas (sūnus), gildijos pirm Mar> Budvydaite Stib
io. Eleonora Katauskiene, Karole Babekaitė Milier. Stase Semėniene ir Sta
sys Balzekas 

MŪSŲ VEIKLA 

moterį gatvėje, iššokau rš jo pasaulyje, kur pilna žmonių, bet 
ki tame sustojime ir prad* jau tą 
moterį sekt i lėtai. Neskubėjo ir 
ji . Pravažiuojančių automobilių 
ūžesys derėjo jos slegiančio balso 
intonacijai man pažįstamos me
lodijos žodžiam-, „kur t a s šal 
tinėlis, k u r aš n u n a gėriau*. 
Greičiausiai ji iš to paties krašto 
ka ip ir a š . I lgiai sekti nebega
lėjau, po ilgos darbo dienos 
nebuvau toks judrus, be to, 
l a u k ė m a n ę s n a m a i senos 
gatvės pakrašty, kur tu čia, 
žmogus, plačiau besidairysi. Iš 
mano žvilgsnio r bos pradingo 
girta, kažkad.: anksčiau lyg 
matyta moterį s ir pa laukes 
autobuso, vėl isedau". 

Tokie būdavo k a r t a i s jo 
laiškai , pilni pabirų įvykių 
eigos. Apie save ko intymaus jis 
niekada man neparašydavo, lyg 
jo jausmai būtu i :džiūvę didelio 
a t s t u m o plotmėje. K a r t a i s 
skubėdavau eilučių pakraščiais, 
a r nepastebėsiu žodžio apie 

nėra žmogaus manęs pasiilgs 
tančio. 

S tasė V. Šimoliūnienė 

* M a r y Budvidaitė-Stibio 
buvo išrinkta nauja Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
moterų gildijos pirmininke ir 
jau pradėjo eiti savo pareigas. 
Ja i pasiūlius, paskutiniame 
direktorių susirinkime, rugsėjo 
10 d., buvo nubalsuota ir jau 
įteikta 100 dol. ..Draugui" 
banketui paremti. Taip pat 
buvusiai gildijos pirm Irenai 
Mankutei-Norbutionei pasiū 
liūs, buvo pravesta įteikti BLK 
muziejui 500 dol.. knygų siun 
toms j Lietuvą fondui. BLK 
muziejus jau išsiuntė 130 dėžių 
knygų į Vilniaus universiteto 
biblioteką ir į Mažvydo biblio 
teką Vilniuje. Už kiekvienos 
dėžės vien pasiuntii.ią paštui 
reikia mokėti 40 dol. 

* Balzeko Lietuvių kul tūros 
muz ie j aus moterų gildijos 
visuotinis narių susirinkimą-
įvyko vugsėjo 21 d. Gildijos 
valdyba suorganizavo išvyką į 
Chicagos šiaurinę dalį. Rugsėjo 
26 d., dvejetas pilnų autobusu 
(visos vietos išparduotos) narių 
ir viešnių važiuos į ,.Kxcenti ic* 
Oprah'os VVinfrey restoraną 
pietums. Po to vyks į Medinah 
Temple, kur bus 64-toji metinė 
Rush-Presbyterian - St. Luke"? 
madų panda- „1990metųvei 
dai"". Sią išvyką suorganizavo 
Margi Mankienė. 

Dr. Zita M. Šimutytė-Dril-
Hngs, gyv. Arlington, Virginia, 
buvo paskirta Manpovver and 
Personne! Research Labarotory 
of United States Army Research 
Institute direktore ir yra JAV 
valdžios Senior Executive Ser
vice nare. Ji yra gavusi psicholo
gijos magistro ir dak t a ro 
laipsnius Connecticut universi
te te ir baka lau ro laipsnį 
psichologijoj Illinois universi
tete. Ji yra Leonardo Šimučio, 
45 metus dirbusio ,,Draugo" 
redaktor ium, anūkė ir dr. 
Leonardo J. ir Zitos Šimučių 
duktė 

D a n i s a K r u ž i k a i t ė , 
Hoosick Fall, N.Y., aukštesnio
sios mokyklos mokinė. Bonning-
t< u Banner laikraščio žiniomis. 
muzikos konkurse, grodama 
smuiku, laimėjo 1990 m. Ben 
nington County Chorai Society 
stipendiją Savo muzikos kelia 
papildo ji vėl vienu laimėjimu. 
Sveikiname ir linkime Danisai 
sėkmės. Jos giminės gyvena 
Waukegan, 111. 

* Prof. dr. Jo l i ta Kavaliū
nai tė iš A krono. Ohio, dalyvavo 
penkioliktam Caribų studijų 
draugijos suvažiavime ir skaitė 
paskaita apie rašytojos Marises 
Gardis darbus . 

Amerikos Liet. Katalikių moterų sajunK<* 76 kuopos nares St Petersburge. Ii kaires M>di Rozalia 
Plepienė. Valerija Leščinskienė, Donna Kamm — pirmininki . Angelė Snukis. Liuda Sprindžiūnas. 
Brigita Tamošiūnas; stovi Zuzana Pupiene, Stasė Staneline, Vlade Gliaritat, Marija l'olterai'. 
Adelė Anciene, Veronika Pleškienė. Vanda (Iruzdiene, Trena ' Kktanas, StelU Dovydaitienė. Ona 
Semalevičiene ir Elena Vilnis 

KATALIKIŲ MOTERŲ VEIKLA 
FLORIDOJE 

Dailininkai Antaną* ir Anastazija Tamošaičiai prie savo sodybos vartų Kingston. ( 

svečiu, atvykstančiu j Lietuvių Tautodailės instituto suvažiavimą. Nuotr 
ūkia 

l rbOtto 

Tur bū t visur jaučiamas 
ruduo, pas mus vasara visu 
pilnumu, bet išvykus svečiams 
ir atostogaujantiems vietiniai 
imasi darbelių. Organizacijų 
žmonės grįžta prie veikimo ir 
jau vyksta visa eilė susirinkimų 
ir prasidėjo piknikų sezonas. 

Rudeninis susirinkimas Kata
likių Moterų sąjungos 76 kp. 
įvyks spalio 4 d. 1 vai. p.p Flo
rida Power patalpose. 

Po trumpo susirinkimo prog 
rama — paskaita. Ten sekr Va-
leria I>escinskas, neseniai grįžo 

'o-'. . . ŲOS 
maldininkų 

kur 
i 

po 10 dienų į.š Jug<j 
buvo išvykus su 
ekskursija. Ji daug mate ir 
patyrė, ji skaitys paskaita 
„Madjurges įvykiai". 

Po programos pasivaišimmas 
pabendravimas po ilgų atos 
togų, minčių pas ike i t imas 
a te i t ies organizacijos 
darbeliams ateičiai, nes yra 
numatoma įvairių. Mūsų kolo 
nijos moterys tai tikros bitelės 
- jas visur matysi visuome 
niniame darbe. 

D. Km. 

Dr. Vinco Kudirkos ar
tima giminaitė a.a. Izabelė 
I.t-nkutienė mirė Manjapolėje 
rugpjūčio mėnesi. Ji buvodr. V 
Kudirkos brolio Motiejaus 
duktė Skausme liko duktė Zita. 
literatūros mokytoja. Taip pat 
liko artimų mminių Chicagoje. 

• Eichs tae t to gimnazijos 
suvažiavimo daly\ uu, iš kitur 
atvyksta, gali H anksto rezer 
vuotis v betas moteliuose Hamp 
ton. 6540 S. Cicero, te l 
708 19* 1900 arba Moliday Inn 
7353 S. Cicero. te l 
312 581 5300. čia prašant Sam 
kuris duoda nuolaidas. 

l I 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 22 d. 

„DIRVOS" 
DEIMANTINĖ 

SUKAKTIS 
VACYS ROCIŪNAS 

„Dirva", tautinės minties lie
tuvių laikraštis, šiais metais 
žvelgia į įdomią ir išeivijai 
reikšmingą 75 metų praeitį. Ji 
didžiuojasi, kad leidėjų, redakto
rių, bendradarbių ir skaitytojų 
dėka išliko gyva ir gana stipri, 
kai keli jos bendraamžiai jau 
anksčiau užbaigė savo dienas. 
„Dirva" lieka turbūt vienintelis 
laikraštis, išeinąs „provincijos" 
mieste Clevelande. Chicaga, 
New Yorkas, Los Angeles ir 
Kanados Torontas lieka lietu
viškos periodikos ir knygų lei
dimo centrai. Ir čia Clevelandas 
atsistoja šalia šių „didžiųjų". 

P a p r a s t a i tok ios rūšies 
s u k a k t u v i n ė s , pag r ind inės 
iški lmės vyksta sukaktuvi
ninkės lopšyje, jos augimo ir 
brendimo, jos rūpesčių ir pasi
didžiavimo vietovėje. Taip pat 
buvo padaryta „Dirvai" minint 
70 metų sukaktį. Bet „Vilties" 
draugijos — „Dirvos" leidėjų-va-
dovų patvarkymu deimantinės 
šventės akcentas kri to ant 
Amerikos lietuvių sostinės Chi-
cagos. Los Angeles, Detroitas, 
Bostonas, Chicaga, Torontas, 
New Yorkas, Montrealis, Day-
to ra Beach, St. Petersburg ir 
kitur, mažesnės lietuvių kolo
nijos, kur susikoncentravę dau
giau tautinės minties asmenų, 
šia sukaktį jau minėjo ar ren
giasi minėti. 

Tokio minėjimo sąrangą tur
būt apsprendė laikraščio leidėjų 
intencija — kuo daugiau (užpla
nuota 100.000 dol.) sutelkti 
kapitalą — fondą laikraščio lei
di mui užtikrinti ateities il
gesniems metams, nes mažėjant 
prenumeratorių skaičiui (per 
pustrečio tūkstančio), siau
rėjant bendradarbių kadrui, 
jai bus reikalinga dar stipresnė 
p a r a m a negu dabart inėse 
dienose. Ir iš laikraštyje skelbia
mų aukotojų sąrašų, matyti, 
kad šis vajus sekasi gerai, vien 
dr. Leonas ir Irena Kriaučeliū-
nai yra davę 10,000 dol. 

Ir Clevelandas pro šią sukaktį 
tylomis nepraeis. „Dirva". Čiur
lionio ansamblis. Grandinėlė 
Clevelando lietuvius pristato 
pasauliui kaip dar nemažo po
tencialo tautinę pajėgą, norinčią 
išlikti ir toliau gyva oaze tautų 
mišrainėje dar ateinantiems de
šimtmečiams. Ir „Dirva" kvie
čiama ir toliau būti viena išjos 
palydovų, kuriam parama būtų 
teikiama įvairiais būdais, o 
laikraštis iš savo pusės atsily
gins lietuviškos tautinės min-

VINCAS KUDIRKA 

ties skleidimu, tolerancija, ob
jektyvia informacija ir bus 
l auk iamas svečias l ie tuvių 
namuose. 

I šky lanč ių p rob lemų 
i švakarėse 

Sudarytas platus komitetas 
šiai sukakčiai paminėti: pirm. 
Juozas Stempužis, dr. Vladas 
Bložė ir dr. Vytautas Maurutis 
— vicepirmininkai, sekr. Nijolė 
Mažel iene , ižd. V y t a u t a s 
Staškus ir nariai įvairiems dar
bams: Ingrida Bublienė, Jadvy
ga Budrienė, Vladas Blinstru-
bas, dr. Viktoras S tankus , 
Anastazija Mackuvienė, Jonas 
Citulis, Stefa Gedgaudienė. 

Rugsėjo 12 d. Juozas Stem
pužis, jau kiek sustiprėjęs po ne
sen ia i padarytos sunkios 
kepenų vėžio operacijos, 
sušaukė informacinį posėdį, 
kuriame, be didesnės dalies 
komiteto narių, dalyvavo redak
torius Vytautas Gedgaudas, 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ, 
Viktoras Mariūnas, Nijolė Kers-
nauskaitė, Vladas Bacevičius ir 
Vacys Rociūnas. 

P i rmininkas apgailestavo, 
kad šiame susitikime negalėjo 
dalyvauti dažnai į ^paudą ra
šantieji Aurelija Balašaitienė ir 
Ingrida Bublienė, kurios buvo 
išvykusios į Lietuva, dr. An
tanas Butkus ir Balys Gai-
džiūnas. Savo apžvalginiame 
žodyje pirm. Stempužis pabrėžė, 
kad šios sukakties minėjimų 
svoris turi kristi planuojant 
laikraščio ateitį. Jei „Dirva" 
nori išlikti, ji turint i persi
orientuoti naujai lietuvių kar
tai , turinti sekti ir eiti su tos 
kartos siekiais, savo darbu ir 
informacija dalintis su Lietuvos 
žmonėmis, nes ir spausdinto žo
džio komunikacija ateityje turės 
stipriau plėstis ir per Atlantą. 

Naujų redaktorių, naujų pre 
numeratorių ir bendradarbių 
suradimas šių dienų lietuviš
kiems laikraščiams nelengvai 

•» sprendžiama dilema. Bet „Dir
va" taip pat turinti ir modernėti 
ir spausdini.no technikos, iš
vaizdos ir kokybės atžvilgiais. 
Tam reikalingas stiprus fi
nansinis užnugaris. Šių faktų 
akivaizdoje ..Dirva" su pasi
tikėjimu žvelgia ateitin. kad jau 
jaunesnioj i išeivijos k a r t a 
galėtų laikraščio misiją pratęsti 
toliau. 

Vienos dienos iški lmės 

Rengėjų komitetas šią sukaKtį 
nutarė paminėti vienos dienos, 
vietoj anksč iau numatyvų 
dviejų, renginiais šia tvarka. 10 

CLASSIFIED GUIPE 
REAL E S T A T E REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

STANKUS 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

RIMAS L 
( 312 )586 -5959 

Norintieji PIRKTI ar P A R D U O T I 
NAMUS per šią įstaigą, p rašome 
paminėti. Kad esate arba/ tor i te būti 
Rimo Stankaus kl i jentais Nuosa
vybes įkainavimas n e m o k a m a i . 

^ Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ-rnesfe ir p' e~;esčiuOse Sąži
ninga patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BE-^-BACE REALTORS 

INCOUe TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

lis, kongr. R. Durbin, F. šakalys, S. Endrnon.eae, D. Eidukien. ir G- l W k ^ ^ ^ ^ 

vai. pamaldos Dievo Motinos 
bažnyčioje. Šv. Mišias aukoja ir 
pamokslą sako kun. Gediminas 
Ki jauskas , SJ. Gieda sol. 
Aldona Stempužienė ir parapi
jos choras. Diriguoja ir var
gonais groja Rita Kliorienė. 12 
vai. akademija parapijos audi
torijoje. Clevelando mero ir kitų 
proklamaci jos . Pagr ind inė 
kalba Jaunučio P. Nasvyčio. Pa
gerbiami redaktoriai Balys 
Gaidžiūnas, Jonas Čiuberkis ir 
Vytautas Gedgaudas. 6 vai. vak. 
banketas Lietuvių namų salėje. 
Vakarienė? metu gros instru
mentalistų trio. Los Angeles 
vyru kvarteto koncertas su 
pianiste Raimonda Apeikyte. 
Koncerto pranešėja Ingrida 
Bublienė. Bilietai po 25 dol. 
asmeniui rezervuojami pas J. 
Budriene tel. 486-3912 ar 
Anastaziją Mackuvienė tel. 
692-2031. 

Sukakties minėjimo rengimo 
komitetas savo atsišaukime 
kviečia visus dalyvauti visuose 
renginiuose ir auka paremti 
..Dirvą", kad . j i dar daug metų 
būtų Clevelando lietuvių kolo
nijos švyturiu, kad ji ir toliau 
drąsiai remtų Lietuvos laisvės 
žygi. keltų lietuvių savimone ir 
savigarbą*'. 

P rae i t i e s puslapius 
paskla idžius 

Šia proga prisimintina ..Dir
vos" nueito kelio kai kurie 
momentai. 1915 m. gruodžio 6 
buvo gautos pašto antrosios kla
sės teisės numatytam laik
raščiui. Pirmasis aštuonių psl. 
„Dirvos" numeris pasirodė 1916 
m. rugpjūčio 26 d. Redaktorius 
Vincas Jokūbynas ir leidėjas A. 
B. Bartusevičius, pajėgus to 
meto bankininkas ir nekilno
jamo turto verslininkas, kuris 
norėjo, kad ..Dirva" būtų tau
tiškas laikraštis, nesusirišęs su 
bažnyčia ar parapija". 

Po metų redaktoriui išsikėlus 

į kitą miestą, nauju redakto
riumi pakviestas Juozas Ged
minas , anksčiau redagavęs 
Brooklyne leidžiamą tautininkų 
, ,Vienybę". Jo pavaduotoju 
pakviestas K /.ys K. Karpius, 
kuris 1919 m pradėjo redaguo
ti savaitraštį, kartu su jo prie
du „Artojum Leidėjas Bartu
sevičius 1925 metais laikraštį 
perleido K. K Karpiui, kuris, 
kaip redaktorius ir leidėjas, 
išsilaikė iki 1948 m. Tais metais 
„Dirva" perleina Vincui Ras-
teniui, kuriam laikraštį leisti 
pinigus paskolino Juozas Bačiū-
nas ir kiti taur.ninkai. Rastenis 
sau padėjėju pasikvietė Balį 
Gaidžiūną. V Rastenis, gavęs 
valdžios darbą, išsikėlė i Ne\v 
Yorką. Redakt'»ium likęs B. 
Gaidžiūnas dė:" •> įsas pastangas 
į t ikint i Amerikos Lietuvių 
Tau t inės sąjungos vadovus 
„Dirvą" padaryti ne privačia, 
bet visuomenine nuosavybe, 
todėl, parų - is įstatus, 1951 m. 
rugpjūčio 21 d. buvo įregistruo
ta „Viltie- draugija, kurios 
steigiamasis seimas sušauktas 
1952 m. ba andžio 26-27 dieno
mis Clevelande. „Vilties" drau
gija ir dabar tebėra ..Dirvos" 
leidėjas ..Dirva" pradėta leisti 
du kartu per savaitę, o nuo 1959 
m. tris kartus per savaitę. At
sisakyta minties tapti dienraš
čiu. Redaktorius savo talki
ninkais redaktoriais pasikvietė 
Joną P Palukaitį ir Vytautą 
Gedgaudą įsigijus spaustuve, 
be laikraščio buvo spausdi 
narnos knygos, žurnalai ir atlie
kami kiti >paudos darbai. ,,Dir 
vos" kolektyvas ruošdavo litera
tūros, muzikos, dainos koncer 
tus, jaunųjų menininkų konkur 
sus. iškilmingus pobūvius. Tai 
buvo „Dirvos" žydėjimo metai. 

1968 metų redagavimą pe
rėmė Vytautas Gedgaudas. 
Laikraščio leidime pereita prie 
dviejų kartų per savaitę. Po 
įvykusio gaisro 1975 metais 
nukentėjo laikraščio spaustuvė. 
„Dirvą" pradėta leisti kartą per 
savai tę . Po penkerių metų 
„Vilties" draugija nupirko „Dir
vai" namą. 6116 Clair St., kur 
ir dabar laikraštis surenka
mas ir išdėstomas, yra re
dakcijos ir administracijos pa
talpos. Spausdinama amerikie- | 
čių spaustuvėje. Į redakcinį 
da rbą pr ieš dvejus metus 
įsijungė ir Stefa Gedgaudienė. 
Lietuvos skaučių vyriausia 
skautininke. 

. .Dirva" nuo 1963 metų 
skelbia novelių konkursus, ku
rių mecenatas yra Simas Kaše-
lionis. Iš jo palikimo ir ateityje 
kasmet bus skiriama šiam rei
kalui po 600 dol. „Dirva" yra 
išleidusi eilę vertingų knygų. 
Vilties draugijos pirmininkais 
yra buvę dr. Vladas Rama
nauskas. Aleksas Laikūnas. 
Kazimieras Pocius, dr. Danie
lius Degėsy s, dr. Vladas Bložė ir 
dabartinis yra dr. Viktoras 
Stankus. 

Ir sukaktuvininkei ..Dirvai" 
linkėtina išlikti šiame taip stai
giai besikeičiančiame pasaulyje, 
stipriu žodžiu skleidžiant švie
są, kuri skaitytojams padėtų 
lengviau rasti kelią, vedantį į 
mūsų tautos ir valstybės atgimi
mą ir laisvę bei sprendžiant 
mūsų išeivijos išlikimą atei
nančioms kartoms. 

Parduodame gre ič iau 
už didesne kalną! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir a -
aeles nuosavybes. 
Vietine įstaiga. 

ALEXANOER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

i letuviams žinomas ir patikimas vardas 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Realtor 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax 
5953 S. Kedile A ve. 

Tel. 436-7878 

Skubiai parduodamas v* akro skly
p a s paruoštas s ta tyba i , apsodintas 
eg lėmis ir va ismedžia is . $ 1 5 , 0 0 0 . 
Lake Geneva apyl . teisė naudot is 
ežeru . T a i . 4 1 4 * 2 4 8 - 1 0 3 0 

Puikus Investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St. ir Harlem. 65.000 metinių 
pajamų, visi outai modernūs. Suinte
resuoti - NEDELSKITE! 

Suinteresuoti skambinkite BUDRAI
ČIUI, 312-767-0600 arba i namus 
312-778-3971 
ONE STOP REAL E S T A T E , I N C . 

QntuiK KMIEC1K REALTORS 
foM 7922 S. Pulaski Rd. 
• C l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

FOR SALE FOR R E N T 

Parduodamas n e b r a n g i a i 1 9 7 7 m. 
O l d s m o b i l e C u t l a s s S u p r e m e . 
Skambinti 312 -594 -1596 arba po 4 v 
p.p. 3 1 2 - 7 7 6 - 3 3 3 5 

Nebrangiai tanuomojafnaa 4 kamb., 2 
mleg. namas su baldais ir viskuo 
Guitporte. St Petersourge. netoli vandens^ 
atostogaujantiems, arba ilgesniam laikui 
apsigyventi. 

Skambinti (813) 360-7883 

HELP VVANTED 

Vyresnio amžiaus porai ralfcaHngaa ne
rūkantis imogus, kuris padėtų su namų 
ruoša ir kasdien paruostų maistą. Atskiras 
kamb.. ..cable" TV; namas ant ežero kran
to, 10 mylių nuo Lake Geneva, Wl. 

Skambinti: 414-279-3648 arba 
312-761-3214 

Išnuomojamas 5 kamb. šviesus 
atremontuotas butas 72 St. ir Cali-
fornia Ave. apyl. 

Tol. 312-737-2030 

M I S C E L L A N E O U S 

Išnuomojamas vieno arbo 
dviejų mleg. kamb. butas 
vyrams. Su šiluma ir namų reikme
nimis (appliances). 

Tel. 312-254-3526 

Iškilus nesutarimams, red. B. 
Gaidžiūnas pasitraukė. Reda
guoti pakviestas Jonas Čiu
berkis. redagavęs „Dirvą"' kar
tu su Vvtautu Gedgaudu. Nuo 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 

5610 S. Pulaski Rd.. Chicago 
P N O N E - 581 4111 

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

Tę|. 376-1882 ar 376-5996 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pig iau mokėsi t už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 

mus. 
F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 
T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

Išnuomojamas modemus butas 2 
a., Marquette Pk. apyl. Tik suau
gusiems, 4% kamb. 2 mieg. Su šiluma 
ir pilnu oro vėsinimu. Virykla ir šaldy
tuvas, skalbykla. 

M L 1-708-3615594 

Išnuomojamas dkfefts privatus 
kamb. pusrūsyje. Baldai, virimo 
plyta ir šaldytuvas. 71 St. & Rich-
mond Ave. apyl. 

Tel. 312-778-8845 

Perei ta is metais ,,Vagos" 
leidykla Vilniuje išleido 720 psl. 
pirma tomą Vinco Kudirkos 
raštų. Redakcinė komisija: pir
mininkas Lankutis, nariai Jo
vaišas, Maldonis. Merkys, Ulči
na i tė ir Zabul i s . Spaudai 
parengė ir įvadą parašė Aldona 
Vaitiekūnienė. Turiny 29 eilė
raščiai, 11 pasakų. 4 satyros. 2 
prozos fragmentai, 6 prozos ver
t imai ir 5 lenkų rašytoju 
kūrinių vert imai. Kaina 5 
rubliai ir 80 kapeikų. 

Antras tomas 950 puslapių 
išleistas šiais metais. Darbą 
atliko ta pati redakcine komisi
ja. Turiny: poetinių dramų ver
timai. Šilerio Orleano Mergelė 
ir Vilius Telis. o Bairono — 
Kainas Toliau perspausdinti 
1899-1899 ..Tėvynės Varpai", 
knygų recenzijos, įvairūs 
straipsniai ir susirašinėjimas su 
tuometiniais lietuvių veikėjais 
dr. Basanavičium, dr Šliūpu ir 
ki ta is . Ka ina 6 rubliai 70 
kapeikų. 

S. Paulauskas 

P A R D A V I M A S I P T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Ch'cngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

V A L O M E 
K I L I M U S . B A L D U S . 

G R I N D I S IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

Išnuomojamas 2 mleg. kamb. 
butas pirmame aukšte, 71 St. & 
California Ave. apyl. 

Tel. 312-737-8181 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis [ Harmls Deckys 

Tol. 5«5 6«24. Nuo S ryto Iki S v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

^ * i ,,„v,« U kaire* K Motieka. R Narušiene. J Žygas. B. Jasaitienė. Susitikimas su svečiu is Lietuvos 1* Katre rv 
dr A Ra*ma. M Valiukėnas. A Juodvalkis .r B Juodelis 

Noriu susipažinti vadybg tikslu malo
naus charakterio, rimtą nerūkančią mote'i 
45 iki 65 m amžiaus Esu aukšto ūgio pen
sininkas; nesu turtingas, bet turiu nuosavą 
dideli namą ir Cadillac automobili ant 
Broadvvay. New York valsti joje 
Suinteresuotos prašomos skambinti 
716-S56-1782 

" V . T. ELECTRIC C O . 
Licensed. Insured — Bondecl 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Tara* 

" 

L 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
R E I K M E N Y S F O T O G R A F A M S 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysite, pirkdami čia |ų 

reikmenis Pas inaudok i te patocnu 

planu at 'dedant pasir inktus rem-

menis ypa t i nga i c roga i Pi lnai 

užbaigtų toto nuotraukų aptarna

v imas ATidaryta Di rmadien j ir 

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan

dos Antrad ir t rečiad sus ika lbės i 

l ietuviškai 

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

išnuomojam** 4 kamb. 1 misa. butas 
vyr amžiaus porai arba vienam asm. Centr 
šidymas Pageidaujant, virykla ir šaldy
tuvas 70 St ir California Ave. apyl., prie* 
parką. 

Skambinti vakarais i-70S-43O-aU7 

R A C I N E K E P Y K L A I R 
D E L I K A T E S A I 

Atidaryta 7 d ienas s a v a m e Dide
lis pasir inkimas Įvairiausių kepinių 
.r namuose gamin to maisto — 

Ca tenng 
6216 S. Archer A v a . 

Chicago. IL 6 0 6 3 8 
Te l . 5 8 1 - 8 5 0 0 

Dažau kambarius 
gerai ir nebrangiai. 
Tel. 703-361-7918 

MASTE R PLUMBING 
COMPANY 

Licensed Bonded Insured 
NauĮi darbai ir pataisymai Virtuvės 
i- vonios kabmetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai, pom
pos I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius 
BEN S E R A P I N A S 636 -2960 

-
' 

http://spausdini.no


MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Ct. 

LIETUVIŲ KUNIGŲ 
SEIMAS 

Tik ką pasibaigė lietuvių 
kunigų Amerikoje met inis 
seimas. Jau 81 metai iš eilės 
r inkosi l i e tuv ia i kun iga i 
apžvelgti nuveiktą darbą ir 
nustatyti gaires ateičiai. Ir šiais 
metais kunigai rinkosi į lie
tuvaičių seselių vienuolyną Put
nam, Conn., Seimas tęsėsi tris 
dienas: rugsėjo 10 iki 14 dienos. 
Dalyvavo 27 kunigai, du svečiai 
kunigai iš Lietuvos ir du 
vyskupai: Norwich vyskupas 
Daniel P. Reilly galėjo su 
mumis pabūti tik trečiadienio 
popietę, bet mūsų vyskupas 
Paulius A. Baltakis buvo visą 
suvažiavimo laiką. 

Visų svarstymų pagrindinė 
tema — l ie tuv ių parapijų 
Amerikoje ateitis ir lietuvių 
kunigų e i l ių re tė j imas . 
Minėtieji vyskupai, kurie buvo 
Amerikos vyskupų sudarytose 
delegacijose į Rytų Europą, 
vaizdžiai papasakojo savo 
kelionės įspūdžius ir atskleidė 
tuose kraštuose atgimstančio 
religinio gyvenimo problemas ir 
rūpesčius. Mums be abejo ypač 
rūpėjo išgirsti kuo daugiausia 
žinių iš Lietuvos ir Pabaltijo 
kraštų. 

Posėdžiai ir diskusijos buvo la
bai gyvos. Išrinkta nauja Kuni 
gų Vienybės centro valdyba iš 
šių asmenų: kunigas A. Kon-
tautas — pirm., vicepirmininkai 
— kun. J. Matutis, kun. J. 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, Fla. 
BRETKŪNO J U B I L I E J U S 

Bretkūno 400 metų jubiliejui 
paminėti St. Petersburge, Fla., 
sus idarė komi te ta s iš šių 
asmenų: kun. dr. E. Gerulis — 
pirmininkas, kun. dr. M. Cyvas, 
A. Devenienė Grigaitienė, inž. 
J. Mikaila ir J Pupininkas. 

Rugsėjo 5 d. įvykęs komiteto 
pirmasis posėdis į minėjimą St. 
Petersburge pakvietė vyskupą 
P. Baltakį, Šv. Rašto du vertė
jus, profesorius kun. dr. Antaną 
Rubšį bei lingvistą prof. dr. 
Antaną Klimą. 

Kaip žinome, Jonas Bret 
kūnas buvo ne vien Šv. Rašto 
vertėjas, bet ir žymiausias 16 
šimt. mažlietuvių rašytojas, lie
tuvių raštijos kūrėjas bei gausiu 
raštų į lietuvių kalbą vertėjas. 

Šio lietuvių tautai nusipel 
niusio asmens minėjimas St. 
Petersburge numatomas lapkri 
čio 17 d., o bendros katalikų ir 
evangelikų pamaldos lapkričio 
18 d. - K. 

Pakalniškis, kun. J. Rikteraitis, 
kun. R. Krasauskas, kun. Z. 
Smilga, sekretorium lieka tas 
pats kun. V. Cukuras ir iždi
ninku kun. Francis Karvelis. 
Kunigų Šalpos draugija iš trijų 
asmenų: kun. Cukuro, kun. 
Krasausko ir kun. J. Pakalniš
kio. 

Skirstantis namo po seimo, 
buvo gauta telegrama, kad 
kitais metais pas mus lankysis 
V i lka v i sk i o -Mar i j ampolės 
vyskpas Žemaitis. J is pažadėjo 
pravesti 1991 m. rekolekcijas, 
kurios bus Putname birželio 
10-14 dienomis. 

K. V. C. 

ŽVILGSNIS PRO PRAEITI 
\ ATEITI 

Spalio 28 dieną Nekaltai Pra
dėtosios Marijos vienuolyno 
rėmėjai vė! rinksis iš rytinio 
JAV pakraščio ir iš kitur pas 
seseles pagerbti savo ir seselių 
mirus ius a r t imuos ius t r a 
dicinėmis Vėlinių apeigomis ir 
kartu pažvelgti į savo darbą. Tai 
bus metinis šio vienuolyno 
rėmėju sąskrydis. Suskridę iš 
plačios apylinkės r inksime 
naują rėmėjų centro valdybą, 
peržvelgsime, ką veikėme ir ko 
neat l ikome per praė jus ius 
metus ir šios apžvalgos šviesoje 
pasitarsime tarpusavy ir su 
seselėmis apie ateinančiu metų 
darbą. 

Gyvenimas keičiasi. Nauja 
technologija ne t ik sukuria 
viliojančių naujovių, bet ir pa
didina mūsų galimybes įsigyti 
jų daugiau ir daugiau. Tai 
keičia ne tik tai, ką mes galime, 
bet ir ką turime atlikti. Tačiau 
didžiausi pasikeitimai — tai 
pasaulio įvykiai Rytų Europoje 
ir artimuose rytuose, kurių iš 
anksto net prieš mėnesį ar 
savaitę niekas negalėja atspėti. 
Šie įvykiai labiausiai ir keičia 
mūsų pareigas sau, šeimai ir 
visuomenei. įžvalgios istorikės 
daktarės Rasos Mažeikaitės 
paskaita: ..Nauji vėjai Lietuvos 
istorijoje", kurią ji skaitys 
rėmėjų sąskrydy, susirinku
siems suteiks progą pažvelgti, 
kaip taisomos praeities klaidos 
ir ko galime pasimokyti iš praei
ties, rinkdamiesi ateities veiklą. 
Tai bus visiems mums įdomus 
žvilgsnis į pasikeitimus Lie 
tuvoje. į ieškojimą, kaip ati
taisyti tarybinės ..tiesos" klai 
das. 

Šio sąskrydžio centras bus 
šventos Mišios su atitinkamu 
pamokslu, bendra malda už 
mirusius artimuosius. Mišiomis 
pradėsime sąskrydį 11 vai. prieš 
pietus. Po mišių 12 vai. — ben
dri pietūs. Tada turėsime progos 
pabendrauti tarpusavy ir su 
seselėmis. Neskubėdami paval
gę ir pabendravę, paklausysime 

DRAUGAS, te*tadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 22 d. 

Pedagoginis institutas Vilniuje yra susiorganizavęs į ansamblį ,.Švie>4". kuris turi instrumentis 
tų ir šokėjų Jis pasirodys Chicagojc spalio 14 d. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ONA ALEKSIŪNIENĖ 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Motiną ir Močiutę, kurios netekome 
1989 m. spalio 11d. 

Nore laikas bėga, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybe. 

Už jos sielą šv. Mišios bus aukojamos spalio mėn. 6 d. 9:30 
vai. ryto St. Alphonsus bažnyčioje, State ir Logan Sts., Le-
mont, IL. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a. Oną. 

Nuliūdę: sūnūs Ksaveras ir Juozas su šeimomis bei 
kiti gimines. 

paskaitos ir po to aplankysime 
kapus. Tenai susikaupsime. 
prisimindami savo mirusius ar
timuosius, dalyvausime naujų 
antkapių šventinime. 

Seselių rėmėjas yra kiek
vienas, kas pritaria ju darbui, 
prisimena jas savo maldoje, pa
aukoja kelias minutes savo 
laiko arba paskiria bent mažy
tę p i n i g i n ę auką seselių 
gražiam apaštalavimo darbui 
pa r emt i . Todėl visi tokie 
asmenys kviečiami atvykti j 
rėmėjų sąskrydį. Visi. kurie 
norės pabrėžti savo pritarimą 
seselių rūpesčiui senel iais 
Matulaičio namuose, jaunimu 
Neringos stovykloje, mumis vi
sais rekolekcijų ir kitų renginių 
paruošimu, prašomi ne vėliau 
spalio 20 d. pranešti seselėms 
apie savo ketinimą dalyvauti. 

C. Masait is 

East Chicago, IN 
MALONI IŠVYKA l 

GAMTA 

R.L.B-nes East Chicagos-In-
d ianos apyl inkės valdyba, 
kuriai energingai ir sumaniai 
vadovauja žinomas visuomeni
ninkas Kazimieras Ciurinskas, 
rugsėjo 2 d. sekmadienį, suren
gė gegužinę pirmininko gražioje 
sodyboje. 

Pr ieš daugelį metų buvo 
pakankamai daržų, aikščių ir 
ne t miško pievelių gegužinėms 
rengti, kur visą vasarą žmonės 
džiaugėsi gamtos teikiamu gro
žiu. Dabar tokioms aikštelėms 
i šnykus , organizacijos pri
verstos burtis po stogu. Mūsų 
lietuviškoji visuomenė labai 
mėgsta gegužines gražioje gam
toje, medžių pavėsyje, todėl 
nebuvo sunku suorganizuoti net 
du autobusus: vieną iš Cicero ir 
Brighton Parko ir antrą iš Mar-
ąuette Parko. Po lietuviškų 
pamaldų Švč. M. Marijos Gimi 
mo parapijos bažnyčioje abu 
autobusai pajudėjo į Indianą. 

Atvykusius šeimininkas visus 
maloniai sutiko ir pakvietė 
užimti v i e t a s pr ie ba l ta i 
padengtų stalų medžių pavėsyje 
arba vėsinamame rūsyje. Žino 
ma. visos vietos buvo užimtos 
Kadangi buvo apie 1 vai., tai 
visi buvo iša lkę . O alkio 
nereikėjo kęsti. Rūsyje veikė 
virtuvė su šviežiu ir įvairiu 
maistu. Maisto kuponėliais 
aprūpino E. Smilgys. kuriuos 
surinko B. Vinikiene (a.a. 
Alberto Viniko našlė1 Maistu, 
kuris susidėjo iš dešrų, kopūstu, 
kugelio, viščiukų ir įvairių 
daržovių bei kavos su pyragai 
čiais, maloniai aptarnavo šios 
valdybos narės A. Kačinskienė. 
S. Smilgienė, A. VaičeUūnienė. 
M. Kaitūnienė ir C. Nevardaus-
kienė. Ištroškusius mielai ap
tarnavo V. Kačinskas. Pasisoti 
nus ir atsigaivinus švariu ir 
tyru gamtos oru, gegužinės 
dalyviai panoro pamiklinti ko 
jas. Jaunuolis iš Lietuvos su 
akordeonu l inksmino visą 
popietę. Vieni klausėsi gražios 
muzikos, o kiti „trypė", nes visą 
laiką buvo pilna 5»jurukė šokan 
čiųjų. 

Kita grupė lauke gėrėjosi 
sodyba, šiltu ir gražiu oru ir 
šnekučiavosi įvairiais Lietuvą 
liečiančais klausimais. Taip ir 
nepajuto, kad artinasi vakaras. 

Prieš pradedant dovanų pa 
skirstymą, pirmininkas pasvei 
kino visus taip gausiai susi 
rinkusius ir pristatė kai kuriuo^ 
žymesnius asmenis: kan. V. 
Zakarauską, kun K. Kuzmins 
ką, tarybos prez. pirm. A. Juš 
kevičių su žmona, sekretorę A 
Repšienę, centro valdybos pirm 
dr. V. Dargį. apyeardos pirm 
inž. S. Dubauską. Cicero apy
linkės pirm. A. SV"pą su žmona 
ir kitus. Padėk • s visiems, o 

ypačiai organizavusiems auto
busus J. Bagdžiui, S. Prancke-
vičiui ir A. Repšienei, pradėjo 
dovanų paskirstymą, kuris buvo 
gausus vertingomis dovanomis. 
Paskirstymą pravedė pa ts pir 
mininkas. talkinant A. Kačins
kienei ir A. Nevardauskui. Ver 
tingų dovanų tarpe buvo E. 
Smilgio tapytas paveikslas. Kas 
jį laimėjo — nebežinau. Žinoma, 
ne visi buvo laimingi. 

Tikiuosi, kad gegužinės pel 
nas bus geras ir tuo galės 
paremti ypačiai dabar atsiku 
riančios Lietuvos re ika lus . 
Linksmai praleidę dieną ir 
vaka ru i a tė jus , t u rė jome 
apleisti šią gražią sodybą ir jos 
malonius rengėjus. 

Ant. R e p š i e n ė 

Laiškas 
L1THUANIAN MERCY LIF1 

At l ik t i d a r b a i L i e t u v a i 
paskelbti aukotojų ir išlaidų 
sąrašai spaudoje y r a labai 
sveikint in i Visos l ie tuvių 
organizacijos veikiančios vi 
suomenės aukų dėka turėtų 
pateikti atskaitomybę tiesiog 
aukotojams ar per spaudą. Lie 
tuvių Fondas, Lietuvių Bend
ruomenė tai atlieka kasmet per 
savo narių suvažiavimus, per 
spaudos konferencijas ar ben
drai per l i e tuv ių spaudą. 
Tiksliai informuodami savo 
aukotojus į s igys ime iš jų 
pasitikėjimą ir susilauksime 
stiprios paramos lietuvybės ir 
Lietuvos darbams dabar ir 
ateitvje. 

Dr. A. Razma 

Nepataisyti padarytos klaidos 
yra padaryti kitą klaidą. 

Konfu- ijus 

Mirus 

reiškiam g 
DANGUO' 
artimiesier 

-

A. A. 
BRONIUI KVIKLIUI 
i užuojautą jo žmonai BRONEI, dukroms 

u:i, RAMUNEI ir RŪTAI su šeimomis ir 
s. 

Marija Kuprienė 
Jonas Kuprys 
Vida Kuprytė 
Saulius ir Roma Kupriai 

Demonstracijos už Lietuvos laisvę Chicagos miesto centre 

A.tA. 
Dr. JONUI BAKŠIUI 

mirus, nu - džiai užjaučiame jo žmoną JOSEFINĄ, 
dukrą IRENĄ HORNYTK su šeima ir sūnų ČESIU 
su žmona "VA ir dukromis ANDREA ir INGRIDA 

tegina, Al, Kristina, 
Angele ir Viktorija Žvinakiai 
"indy ir Tomas Valaičiai 
rena, Jonas, Julija ir Andrius Valaičiai 

A.tA. 
Dr. JONUI BAKŠIUI 

mirus , reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, dukrai , 
sūnui ir j ų šeimoms. Kartu liūdime. 

R. ir A. Plepiai 
E. ir J. Dirginčiai 

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. 

\1arquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 

Chicago, Illinois 60629 
l-(312)^l76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South SOth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South SOth Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s gali te pasiekti 
skambind.imi 1-(3l2)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 A ve. . C i c e r o , I l l i no i s 

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

file:///1arquette


DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 22 d. 

x „ D r a u g o " met inė v a k a 
r ienė bus sekmadienį, rugsėjo 
23 d., Mart iniąue pokylių salėje 
4 vai. Valgį pradės duoti 5 vai. 
V a d o v a u s M a r i a R u d i e n ė . 
Meninę programą atliks sol. Da 
na S tanka i ty t ė . dainuodama 
operų arijas ir liaudies dainas . 
Akompanuos muz. Alvydas Va-
saitis. Trumpą žodį tars leidėjų 
vardu Marijonų vienuolijos pro
vincijolas kun . Viktoras Rim
šelis. Svečiai ir . .Draugo" dien
raščio rėmėjai galės ne t ik pasi
vaišinti , bet ir pabendrauti bei 
pašokti . 

x Mar i j o s aukš t . m o k y k l o s 
Tėvų klubas globos tėvų duk
terų pamaldas ir užkandį sek
madienį, rugsėjo 30 d., 9:30 vai. 
ryto Marijos mokykloje. Kun. 
Pe t ras Paurazas . Tėvų klubo 
dvasios vadovas ir St. Adrian 
par. klebonas, atliks pamaldas . 

x A d v . R e g i n a N a r u š i e n ė 
y r a s e m i n a r o \Vashingtone 
„Darbas Lietuvai" organiza
cinio komiteto pirmininkė ir 
JAV LB krašto valdybos visuo
meninės veiklos koordinacinio 
komiteto narė . Seminaras bus 
rugsėjo 27 30 d. Sheraton Na
t ional viešbutyje, bet visi t u rė s 
prc ; ją d a l y v a u t i R a y b u r n 
Building, Baltuosiuose rūmuo
se , Old Execu t ive Office 
Building ir kt. Komitetas y ra 
sus ta tęs labai tur ininga pro
g r a m ą . Seminare d a l y v a u s 
svečiai iš Lietuvos ir JAV lietu
viai. 

x „ A t e i t i e s " ž u r n a l o v a k a 
r a s — šeštadienį, spalio 13 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 

(sk) 

x R I O D E J A N E I R O -
Brazilijos gražusis miestas. įvai
rių ku l tū rų mišinys — tai pir 
m a s „Draugo" rengiamos eks
kursijos į Pietų Ameriką, susto
j imas. Kelionė jvyks š.m. lapkri
čio 26 d. — 14 dienų. Skubėkite 
r e g i s t r u o t i s pas A m e r i c a n 
T r a v e l Se rv i ce B u r e a u , 9727 
S. W e s t e r n Ave., C h i c a g o , IL 
60643; te l . (312) 238-9787. 

(sk) 

x „ V y t i s " šokių m u z i k o s 
o r k e s t r a s jau pri ima užsa
kymus groti vestuvėse ar pobū
viuose 1991 ir 1992 metais . 
Kreipt is į: Liūtą Dargį . tel . 
708-850-7894. 

(sk) 
x J U O Z A S BACKVTČ1US. 

namu pirkimo ir pardavimo at 
stovas. Greitas ir t iks lu i pa 
ta rnavimas . Nemokamas namu 
įvert inimas. Skambinti: Roll-
B a c e R E , tel. 778-2233. 

(sk 

x Mote r i s iš L i e t u v o s ieško 
be t kokio darbo. Skambinti: 
312-847-3824. 

(sk) 

x Gre i t p a r d u o d u v ienos ir 
dviejų šeimų ruimus Chicagoje 
ir apvlinkesf. Skambink i t e 
R Ė M A I RKALTORS. Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

sk> 
x G.T. INTERNATIONAL. 

INC. n a u j a p a s l a u g a : užtik
r i n t a s p r i s t a tymas žemiausia 
k a i n a 7 dienų l a iko ta rpy je . 
Dabar nereikia rūpin t i s ar 
pa s ių s t a s kargo ateis neiš-

•draskytas , ar visai jo negausite 
•s iųsdami ji per Maskvą UŽ 
•$1.25 s v a r a s (minimumas 100 
•%svarų) jūsų siuntinys bus pri-
' s ta tvtas j Rygos muitine Kreip 
t i s - G.T. I N T E R N A T I O 
N A L . INC. C a r g o Division. 
9525 S o u t h 79th Ave.. Hicko-
r y Hi l l s , IL 60l.">7. Te le fonas 
(708) 4:10-7334. 

<sk> 

x T o m a s Dundzi la , buvęs 
veiklus lietuviško jaunimo veik
loje Chicagoje, šiuo metu su 
JAV kariuomenes daliniu yra 
Saudi Arabijoje. Jam galima 
rašyti , laiškus adresuojant: 
Tomas Dundzila, HHC-1/502 
INF REGT, 2 BDE, 101 ABN 
DIV <AASLT), APO, NY 09309 
Laiške savo motinai Tomas pa
stebi, kad jo dalinyje yra karių, 
kuriems niekas nerašo. Prašo 
v i suomenę , ypač jaunimą, 
parašyti tiems kariams laiškutį, 
siunčiant tuo pačiu adresu, tik 
adresuojant jį Soldier. Laiškas 
iš t ė v y n ė s laba i pake l i a 
nuotaiką svetur esančio vienišo 
kario. 

x Da l i a B a r t k i e n ė , Lisa 
Beigienė ir R i m a Sell j au eilę 
metų model iuoja Lee ' s — 
Kosmonų, Evergreen Plaza, 
rūbų salono rūbus Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
rėmėjų madų parodose. Sį 
rudenį spalio 21 d. Jaunimo cen
tre jos žavės žiūrovus garsių 
madų projektuotojų kūriniais ir 
savo įprastu šypsniu ir grakš
tumu. 

x T e a t r o festivalis rengia
mas lapkričio 16-18 dienomis 
Chicagos Jaunimo centre. Fes
tivalį rengia JAV Lietuviu 
Bendruomenės Kultūros tary
ba. Fes t iva ly n u m a t y t i 
Ostrausko „Šaltkalvis", Ketu
rakio „Amerika pirty", Alanto 
„Aukštadvaris", Rūko ..Bum 
bulis ir Dundulis", Pūkelevičiū-
tės „Žmonės ir beržai". Jury 
komisija stebės pastatymus ir 
paskirstys žymenis užbaigimo 
vakarienėje lapkričio 18 d. 

x Suk, s u k ratelį, suk Le-
m o n t o pusėn. . . Ten rugsėjo 29 
d., 7 v.v. švęsim Der l i aus 
š v e n t ę : va i š ins imės , ga i -
vinsimės, šoksim „Gintaro" 
o rkes t ru i grojant, l auks im 
laimikių. Vaikučiams žaidimai 
ir įdomybės atskirje salėje nuo 
5 v.v. Laukiam daug svetelių. 
Vietas rezervuoja R. K r o n a s 
te l . (708) 968-0184. 

(sk) 
x Kr i š t anav ič iaus F o n d a s 

padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuviu visuomenės. 
Bendrai dirbant, mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 South C l a r e m o n t 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk) 
x Dėmesio video a p a r a t ų 

sav in inka i ! Norėdami t ikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
s i s temos į amerikiet iškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
X INTERVIDEO. Su moder 
niausią ..digital*' aparatūra, už 
prieinamą kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į 1%" U-
Matic. Beta. VHS. 8 mm, 8 mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi fora-
tus. Taip pat perrašome 16 mm 
kino filmus \ video juostas. 
Mūsų adresas INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60690. tel. (312) 927-9091. 
Sav. P e t r a s Bernotas . 

tok) 

x A. a. sesuo M. Consuela 
Čižauskas, 84 metų amžiaus, 
Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos narė, mirė rugsėjo 21 d. 
9:45 vai. vienuolyno name, slau
gymo skyriuje. Velionė yra 
gimusi Combola, Pa., ir priklau
sė Svč. Širdies parapijai 
New Philadelphia, Pa. Vienuo
liškuose įžaduose išbuvo 58 
metus. Jos seserys vienuolyne 
yra ses. M. Juozapa, buvusi 
generalinė vyresnioji, ir mirusi 
ses. M. Andrea. Laidotuvės dar 
tik tvarkomos. 

x Adminis t ra torė Rasa M. 
Lakas iš „Mercy Lift" praneša, 
kad rugsėjo 21 d. iš O'Hare aero
dromo pasiųsta 1700 svarų įvai
rių medikamentų. Juos pa
dovanojo Lyphomet Inc., 111. 
bendrovė. Vaistai skris į Varšu
vą, o iš ten sunkvežimiais bus 
nuvežti į Vilnių ir perduoti 
Sveikatos ministerijai. Vaistai 
pasieks Vilnių apie rugsėjo 28 d. 

x Dr. Alfonsas Šešplaukis 
telefonu iš Lietuvos gavo liūdną 
žinią, kad Šiauliuose mirė jo 
sesuo a.a. Aleksandra Dauba
rienė kovo 20 d. Nuliūdime 
liko dvi dukros ir anūkai. 

Lietuvių skautų suvažiavime rugsėjo 15-16 dienomis Lietuvių centre Lemonte skautu vadovai. 
Iš kaires: Gediminas Deveikis, Stefa Gedgaudienė. Lietuvos skautų atstovas Feliksas Šakalys 
ir Danute Eidukienė. 

Nuotr J . Tarnuiaieio 

x A. a. Gražina Daugvilai-
tė-Balsienė po ilgesnės ligos 
mirė rugsėjo 13 d. Toronte. 
Nuliūdime liko vyras inž. 
Vytautas Balsys, sesuo Vanda 
Bentnorienė su šeima Toronte, 
sesuo Zota Mickevičienė ir bro
lis dail. Jurgis Daugvila Bever-
ly Shores, Ind. Laidotuvėse bu
vo daug žmonių, taip pat nuvy
ko ir iš JAV-bių. 

x Sutinkame jūsų artimuo
sius aerouoste ir atvežame į 
Čikagą, arba jos priemiesčius. 
Skambinti (312) 434-8618. 

(sk) 
x J a u n a moteris iš Lietu

vos ieško d a r b o prižiūrėti 
vaikus arba senelius. Skambin
ti vakarais tarp 6-8 vai. tel. 
312-778-3971. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L . 
INC., 9525 S. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x J a u penktas mėnuo kaip 
sėkmingai veikia G.T. INTER
NATIONAL rašt inė Vilniuje. 
Kviečiame \\sus planuojančius 
vykti į Lietuvą užeiti pas ponią 
Lile- Galima pasiūlyti visą eile 
paslaugų — 10 ekskursijų po 
Lietuvos įdomiausias vietas, 
t ransportas privačiam pasi
važinėjimui į gimtines, teatro ir 
operos bilietų užsakymai, rezer 
vacijos restoranuose ir visa eilė 
kitų paslaugu Adresas Vilnių 
je: T i l t o sk-gve 8 2 . Tel . 
62-81-09. 

< < k > 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyne)/Čikaga, New Yor-
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Čika
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vilnius/Berly-
nas/New Yorkas kaina nuo 
$944.00 i k i $1261.00 ir 
Vilnius/Berlynas Uos Angeles 
ka ina nuo $1223.00 iki 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raštinės 
atstovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G.T. INTERNATIONAL, 
INC., 9525 S. 79th Ave., 
Hickory Hills. IU. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą. Los 
Angeles. Cleveland. ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke. kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į American Travel 
Service B u r e a u , 9727 S. 
Westorn Ave.. Chicago. IL 
60643. Tel. 1-312-238-9787. 

į s k . i 

x Ju l i aus Kelero „Bal tas 
Kalėdaitis", eilėraščiai, išėjo iš 
spaudos. Išleido Ateities Lite
ratūros fondas spausdinimo 
išlaidas sumokėjo Los Angeles 
Lietuvių fronto sambūris ir 
Elena. Juozas. Daina ir Linas 
Kojeliai. Rinknys kietais vir
šeliais. Dailininkas Pe t ras 
Aleksa, nuotraukos Viliaus 
Kelero. Rinkinys turi 96 psl. 
Spausdintas „Draugo" spaustu
vėje. 

x Algis Grigas ir Rū ta Pau-
pierienė iš Borholmo salos, kur 
dalyvauja konferencijoje, svei
kina „Draugą" ir praneša, kad 
Pabaltijo turizmo konferencijoje 
dalyvauja Švedijos, Norvegijos, 
Danijos, Suomijos, Olandijos, 
Lenkijos, Vokietijos, JAV-bių, 
Lietuvos, Lat/;jos, Estijos ir 
Sov. Sąjungos atstovai. Delega
cijų pranešima, Baltijos jūrą 
grąžinti į 1950 m. būklę kainuo 
tų apie 500 bilijonų daniškų 
kronu. 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - mais
to produktai bus pristatyti 
jūsų nuroduu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 d a r b o d i enų 
laikotarpyje. 10 sv. miltų, 10 
sv. cukraus. 5 sv. ryžių, 5 sv. 
konserv druska, 4 sv. valg. 
druska, 18 oz. riešutinis svies
tas, 2 dėž džiovintų slyvų. 2 dež. 
razinų. 64 oz. aliejus, 1 dėž. įvai 
rių arbatų. 39 oz. pupelių kavos, 
12 oz. ki'.Kavos. Pilna kaina 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x Juo /o Žičkaus a n ū k a s , 
atvykęs iš Lietuvos, ieško 
R iča rdo J o k u b a u s k o i r 
Genovaitės J o k u b a u s k a s -
Martinkus. Žinantieji apie 
juos. prašomi pranešti tel.: 
313-383-8248. 

(sk» 

x A.a. G e r t r ū d a Dargienė 
mirė rugpjūčio 18 d. Pittsburge. 
J i buvo ilgametė pirmininke 
Tėvynės Mylėtojų draugijos, žy
mi Sus iv ieni j imo Lietuviu 
Amerikoje veikėja, Lietuvių ra
dijo programos vedėja. Jos vyras 
SLA p i r m i n i n k a s Povilas 
Dar gis mirė š.m. sausio 12 d. 
Abu palaidoti katalikiškomis 
apeigomis. 

x N, \M\MS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniai- išmokėjimais ir pri
einamais i išimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West ( -rmak Road - Tel. 
VI 7-7747 

<sk) 

x Lietuvių ekskurs i ja į Ar 
gentina. Rraziliją ir Čilę or
ganizuoja „ D r a u g a s " š.m 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: American Travel Service 
Bureau. 9727 S. W e s t e r n 
Ave., Chicago, H- 60643. Tel. 
312-238-9787. (sk) 

x Galite nupirkti bi l ie tus iš 
Lietuvos atvykstantiems savo 
svečiams Skrydis - tiesiai iš 
Rygos i Chicagą. aplenkiant 
Maskva Kreiptis: Amer ican 
Travel Service Bureau , 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643. tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Kelionė į Puerta-Vallarta 
įvyks g ruodž io 4-11 d. I kainą 
įskaičiuota: skrydis lėktuvu, 
viešbutis, 3 valgiai į dieną ir 
vietiniai alkoholiniai gėrimai. 
Kaina iš Chicagos $715.00. In
formacijai kreiptis: American 
Trave l Serv ice Bureau , 9727 
S. Western Ave. , Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x P a t r i a dovan in ių prekių 
ir e lektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach. FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų. Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus ir 
iš k i tų mies tų . Siunčiame 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
ja. Tel . 312-778-2100. 

(sk) 

x TRANSPAK perveda PI 
NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
p ig ia i 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 persiųst i 
a p m o k ė t u m u i t u ir pr is ta tyt i 
į n a m u s Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St.. Chica
go. IL 60629. 312-436-7772. 

(sk) 

x Baltic Monument s . Inc. . 
2621 VV. 71 Street, Chicago. IL. 
Tel. (312476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave.. Chicago. IL 
60609. Tel 1-312 523 9191 

(ak.) 

x Opt ical Studio, 2620 W. 
71 St., Ch icago , IL 60629, te l . 
312-77^6766. Kreiptis į Aldoną 
K a m i n s k i e n ę . Darbo va i . : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd 10 v.r.-6 v.v.. šeštd. 10 
v . r . - l v. p.p. P i rmad . ir an t rd . 
u ž d a r y t a . 

(skJ 

x Atl ieku namų remonto 
d a r b u s gerai ir sąžiningai. 
Skambinkite Sigitui nuo 6 va
iki 8 v ryto Tel. 312-523-0517. 

<sk> 

x A. a. Lino S t r av insko , 
staigiai ir netikėtai mirusio, 
vardu yra atidaryta sąskaita 
„Kasoje", kuri davė numerį 
3376. Visiems, kurie jau prie 
mirusio parvežimo į Lietuvą 
prisidėjo ar dar prisidės, jo 
draugai dėkoja. 

x Beverly Shores Lietuvių 
k lubo rengiamas tradicinis ru
dens balius spalio 13 d. bus 25 
•netų sukaktuvinis, ir su išskir
t ina nuotaikinga programa. 
Klubo narių tarpe yra žymių 
menininkų, tad ir programa bus 
graži. Laukiama daug svečių iš 
Chicagos ir plačios apylinkės. 

x Dr. A n t a n a s G. R a z m a 
p r a n e š a savo p a c i e n t a m s . 
kad abu kabinetai bus perkelti 
i naują vietą nuo rugsėjo 14 d. 
Naujas adresas ir telefonas: 
4700 W. 95 St., O a k Lawn, IL 
60453-2533, tel. 708-636-3113. 

(sk) 

x Liet. Mot. Klubų Federa 
cijos Čikagos klubo visuotinis 
narių susirinkimas ir nau
jos valdybos rinkimai įvyks š.m. 
spalio 7 d. 12 vai. dienos 
Balzeko muziejuje. 

(sk) 

x K u n . I. U r b o n o įvesdini
mas į p r e l a t u s įvyks spa l io 7 
d„ sekmadienį, 1390 W. 15 
Ave.. Gary, Indiana šv. Mišių 
metu. dalyvaujant trims vysku
pams. Pagerbimo banketas — 1 
vai. p.p. Schervvood Countrv 
club. 600 Joliet St., Schererville, 
Ind. Bilietai gaunami skambi
nant: ses. J a n i n a i Galubic-
kas , 312-376-7288, Cas Balt, 
tel. 1-219-942-8998, i r klebo
nijoje, Ind. tel. 1-219-882-1171. 
Maloniai kviečiame dalyvauti 
prel. Urbono pagerbime. 

(sk) 

x Spal io 5-6-7 d. J a u n i m o 
c e n t r e , 5600 S. Claremont 
Ave., Chicago, įvyks buvusių 
Eichstaetto gimnazijos mokinių 
suvažiavimas. Penktadienį , 
spalio 5 d., 7 v.v. Jaunimo cen
tre registracija ir pabend
ravimas. Šeštadienį, spalio 6 d., 
7 v.v. Tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie, vakarienė, pro
grama ir šokiai. Spalio 7 d., 
sekmadienį, pamaldos Tėvų Jė
zuitų koplyčioje 12:15 v. p.p. Po 
pamaldų Jaunimo centro ka
vinėje pabendravimas ir atsi
sveikinimas. Informacijai skam
b in t i : A. K i k i l u i , t e l . 
708-636-8685. 

(sk) 

x Yra atsiųst i ir l ie tuviams 
special ia k a i n a siūlomi žy
maus Lietuvos dailininko ir 
skulptoriaus A n t a n o Kmie
l iausko spalvotos grafikos dar
bai. Prieš perkant , galima 
pamatyti paveikslų nuotraukas. 
Skambinti (703) 448-6954, jei 
patogu, apie 9 v.v. Atlanto 
laiku 

(sk) 

x 100 metų n u o A n t a n o Va
naga ič io g imimo sukakt ies 
proga „Margutis" rengia Vana
gaičio kūrybos koncertą spalio 
20 d. 7 v.v. Jaunimo centre. Bi
lietai jau gaunami „Margutyje" 
ir Vaznelių prekyboje. 

x Va le rya Vi lkevič iūtė Na-
r a š k e v i č i e n ė , Leono duktė , 
ieško savo giminių JAV-bėse: 
tėvelio sesers Mary Jaliskos, 
gyvenus ios 12591 M o r a n , 
Detroit, Mich. 48212. Žinantieji 
apie ją ar jos a r t imuos ius 
prašomi rašyti Valerijai Naras-
kevičienei, Aguonų gt. 13 , 
Ukmergė, Lithuania. 

x M. V a š k e v i č i u s iš To
ronto, Kanada, grąžino laimėji
mų šakneles su 50 dol. USF 
auka. Anelė Gelgudas, Balti-
more, Md., atsiuntė 30 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Grąž ino la imėj imų š a k 
ne l e s su 20 dol. auka : Ner is 
Palunas, Seattle, Wa., V. Gir
nius, Chicago, III., Albert Misiū
nas, Detroit, Mich., Jonas Jony
nas, Meriden, Conn., Antanas 
Garkūnas, Dundas, Kanada, V. 
Naruševičius, Toronto, Kanada, 
Kazys Gricius, Santa Monica, 
Cal., Milda Neumanienė, Liber-
tyville, 111. Visiems t a r i ame 
nuoširdų ačiū. 

x J u o z a s Žvynys, St. Peters-
burg, Fla., grąžino laimėjimų 
šakneles, pridėjo 30 dol. auką ir 
palinkėjo „Draugui" būti neuž-
gęstančiu švyturiu, apšviečian
čiu Lietuvą laisvėjančius kelius. 
Ačiū už auką ir mielą laiškutį . 

x Vita Kemežys , gyvenusi 
Belleville, 111., persikėlė gyventi 
į 36 Countryside Ln., Fairview 
Hts., 111., tuo adresu prašo siun
tinėti „Draugą", o už pakeitimą 
atsiuntė 25 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. 

x L ie tuvos j a u n i m o r o k o 
g rupės „Ant is" (vadovas Algir
das Kaušpėdas) koncertas įvyks 
spalio 19 d., penktadienį, 7:30 
v.v. Jaunimo centre. Bilietai 
gaunami: P A T R I A , 2638 W. 71 
StM tel . 312-778-2100. 

(ak) 
x L ie tuvos S i a m o D v y n ė s 

Vi ta l i j a ir Vi l i j a g i m ė 
suaugusiomis galvutėmis. Jos 
buvo atskirtos neurochirurgine 
operacija Maskvoje, tačiau Są
jungoje nepajėgta atl ikti bū t inų 
p l a s t i n i ų operaci jų . V i s a 
Lietuva seka šių mergaičių 
padėtį ir tikisi, kad išeivija jas 
pr i ims, ka ip a t g i m s t a n č i o s 
Lietuvos a t s toves . L i e t u v a 
atsiskyrė nuo Maskvos, bet 
Lietuvai re ikal inga išeivijos 
pagalba užgydyti susidariusias 
ža izdas . R e i k i a s u k e l t i 
$40,000.00. Č e k i u s r a š y t i : 
L i t h u a n i a n R o m a n Ca tbo l i c 
C h a r i t i e s , 2636 Wes t 7 l s t 
Street , C h i c a g o , I L 60629. 

(sk) 

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

Tel. <1-3121 776-5162 
14300 S. Bell Rd . Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301^866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo ** iki 7 vai. vak 
^estad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis L ie tuvninkas 
2501 VV. 69th Sfreet 
Chicago, I L 60629 

Tel . (1-312) 778-0600 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. St*. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. <708> 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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