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Tebeegzistuoja II 
Pasaulinio karo padariniai 

Trys grupės Lietuvos Parlamente 

M a s k v a . — AP žinių agen
tūra išsiuntinėjo dviejų pusla
pių pranešimą apie Lietuvos ir 
Sovietų pirmąjį susitikimą, 
kuris jau plačiai paskleistas 
pasaulyje. Daugelis faktų jau 
buvo vakar atspausdinta, tačiau 
dar yra ir kitokių pareiškimų, 
kurie nebuvo vakar gauti. 

Štai šios agentūros korespon
d e n t u i Lie tuvos minis te rė 
pirmininkė Kazimiera Pruns
kienė pasakojo, jog sutartas 
prekybos būdas su Sovietų 
Sąjunga „nereiškia, kad Lie
tuvos Respublika perduos bet 
kokias savo ekonomines funkci
jas Sovietų Sąjungai. Ir tai 
nereiškia, kad Lietuva pasi
rašys unijos sutartį arba bus 
Sovietų ekonomijos dalis". 

Praeito antradienio pasiektas 
susitarimas neliečia kitų abipu
sių paktų, kuriuos Lietuva 
pasirašė su bet kokia kita 
Sovietų respublika, paaiškino 
Prunskienė. Lietuvos ekspertai 
p r a d ė s g re i t a i dirbt i dėl 
Lietuvos ekonominio bendra
darbiavimo su Sovietų Sąjunga 
1991 metais, aptariant užsienio 
ekonomijos, muitų, tarifo ir 
ki tus reikalus. 

D a r i lgas kelias 
Vytautas Landsbergis, kuris 

vadovauja Lietuvos delegacijai, 
pasakė šiam korespondentui, 
jog, nežiūrint , kad keturių 
valandų susitikimas Kremliuje 
buvo „šimtą kartų geresnis 
negu kad galėjo būti išreikštas 
komunikate" , bet jis nematąs 
greitos politinės nepriklauso
mybės. „Galbūt mes turėsime 
p r a e i t i dar kitų tokių 
sus i t i k imų ilgą kelią, kol 
galėsime paskelbti oficialias 
derybas ir pasirašyti tinkamą 
protokolą". 

Prunskienė ir Landsbergis 

mano, kad „derybos prives prie 
respublikos nepriklausomybės 
deklaracijos įteisinimo". Bet kai 
Landsbergis ir Prunskienė pra
neš apie savo pasitarimus už 
nepriklausomybę esančiam 
Lietuvos Pa r l amen tu i , j ie 
susilauks reakcijos iš trijų 
pasidalinusių grupių. Viena 
grupe tiki į žingsnis po žingsnio 
procesą ir k a d abipusis 
susitarimas dėl ekonominio 
bendravimo yra naudingas ir 
leidžia vesti to l imesnius 
pasitarimus. Kita grupė tiki į 
politinį susitarimą, bet sim
patizuoja ekonominiams pasi
tarimams. Trečioji grupė — 
radikalioji, sako „nesitarti iš 
viso. Sovietų Sąjunga griūva ir 
viską, ką mes galime daryti, ta i 
re ik ia t i k t a i l a u k t i " . 

Darbo komisija 
Kaip žinome, Lietuva ir So

vietų Sąjunga sudarė darbo 
grupę, kuriai vadovauja Sovietų 
ministerio pirmininko pavaduo
tojas Vitalis Dogužijevas ir Lie
tuvos ministerės pirmininkės 
pavaduotojas Romualdas Ozo
las. Jie paruoš pasiūlymus per 
dvi savaites oficialioms dery
boms pradėti, sako komuni
katas. Sovietų Sąjunga taip pat 
sutiko padidinti pensijų išmokė
jimus Antrojo karo veteranams 
nuo spalio 1 dienos, pasakė 
Landsbergis. 

Komentuodamas Vokietijos 
susijungimą ir jo reikšmę 
Pabaltijo respublikoms, kurios 
buvo aneksuotos slaptuoju 
Sovietų Sąjungos paktu tarp 
Stalino ir Hitlerio, Landsbergis 
pareiškė: „Mes tikime, kad 
mūsų nepriklausomybė, o taip 
pat Latvijos ir Estijos nepri
klausomybė bus paskutinieji 
Antrojo Pasaulinio karo panai
kinimo įvykiai". 

Kas geriau — Jelcinas 
ar Gorbačiovas 

Amerika turėtų bendrauti su Jelcinu 

Sovietų Generalinio štabo viršininkas gen. Michailą* A. Moisejevas, kairėje, kartu su JAV 
Jungtinio štabo viršininku gen. Colin L. Powell, dešinėje, diskutuoja New Yorke Persų įlankos 
karo grėsmes klausimus. Sovietų generolas mano, kad ekonominės sankcijos veikia, tad nereikia 
naudoti karinės jėgos prieš Iraką, nebent Jungtines Tautos padarytų tokį nutarimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vytautas Landsberg i s , 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos pirmininkas, pasiuntė svei
kinimo telegramą kancleriui 
Kohl Vokietijų susijungimo 
proga. 

— Sovietų prez. M. Gorbačio 

Irako pasitraukimas 
rišamas su Izraeliu 

W a s h i n g t o n a s . — Paskuti
nėje savo kalboje Jungtinėse 
Tau tose p rez . G Rushas 
pareiškė, jog Irakas yra kaltas 
už Kuwaito griovimą :r jame 

vas , pakvies tas Vokieti jos padarytus nusikaltimus. Bet 
vyriausybės, lankysis Berlyne, tuo pačiu metu jis pasiuntė ir 
kur jam ruošiamas iškilmingas 
pagerbimas. 

— L i e t u v o s k a r d i n o l a s 
Vincentas Sladkevičius yra 
atvykęs į Romą ir čia Lietuvos 
Bažnyčios reikalais išbus trejetą 
savaičių 

ženklą Bagdadui, jog Irako 
pasi t raukimas iš šio.- nedidelės 
emirato žemės galcĮj. sudaryti 
sąlygas Izraelio-arabų ginčui 
išspręsti. 

Prezidentas griežtai pasmerkė 
I rako prezidento Husseino 

- Pabėgėliai , dabar gyveną režimą už žudymą ir terori-
Amerikoje ar kur nors kitur 
kurie Antrojo karo metu pra
rado savo namus ir turtą Rytų 
Vokietijoje, dabar gali ta i 
atgauti atgal, tik turi skubiai 
veikti. Iki spalio 13 dienos turi 
ta i pranešti konsulatams Ame-

zavimą Kuvvaito gyventojų ir 
žmonių grobimą, už ką vėliau 
ar anksčiau jis turės atsakyti. 
J A V tebeveda diskusijas 
Jungtinėse Tautose, ar būtų 
galima panaudoti karinę jėgą, 
jei nepavyktų dabar pritaikin-

rikoje. o Chicagoje vicekonsulei tomis sankcijomis priversti 

Ryžkovo delegacija 
nepasirašė protokolo 

M a s k v a . UPI žinių agentūra 
plačiai praneša apie įvykusi 
pasitarimą Kremliuje, pažymė
dama jog „Sovietų premjeras 
Nikalojus Ryžkovas ir Lietuvos 
Vytautas Landsbergis prakasė 
pamatus paruošti keliui forma
lioms deryboms tarp Maskvos ir 
Vilniaus". 

Toliau išmini jau mums gerai 
žinomus, kitų agentūrų praneš
tus faktus bei lietuvių vadų 
pasisakymus — daugiausia vie
tos skiriama Landsbergio pa
reiškimams spaudos konfrenci-
joje Maskvoje. Landsbergis, 
buvęs lietuvių tautinio Sąjūdžio 
vadovas , kuris po vasario 
mėnes io r inkimų perėmė 
Lietuvos Parlamento kontrolę, 
pasakė UPI korespondentui, jog 
„abi delegacijos parodė daugiau 
geros valios kompromisams", 
negu, kad jis tikėjosi, bet 
plačiau jis neaiškino. Delegacijų 
bendras komunikatas skyrė 
bendrai darbo komisijai dvi 
savaites laiko paruošti ..konk
rečius pasiūlymus" tolimes
niems aukšto rango pasitari
mams, vedantiems į formalias 
Ryžkovo-Landsbergio delegacijų 
derybas. 

UPI pastebi jog nebuvo tuoj 
pat komentarų iš Ryžkovo ir 
kitų Sovietų delegacijos narių. 
Tik „Tasso" agentūra pranešė, 

kad įvyko . .konsul tacinis 
pa s i t a r imas" . Agentūros 
pranešimas baigiamas Lietuvos 
vyriausybės žinių pranešėjo 
Liongino Vasiliausko pasaky
mu, kad ., Dabartinis pasita
rimas negali būti laikomas 
oficialių derybų pradžia, 
kadangi bendras protokolas dėl 
pasitarimo sąlygų ir eigos dar 
nepasirašytas". 

Pareikalavo 
sugrąžinti pinigus 
Londonas . — Anglijoje lan

kėsi Sovietų darbininkų demo
kratinio sąjūdžio vadas Sergie-
jus Kozlovas, kuris domėjosi 
ypač Anglijos angliakasių gy
venimu. Mat 1985 m., kai 
Anglijos angliakasiai streikavo 
ir vargingai gyveno, tai sovietų 
ir satelitinių kraštų darbininkai 
surinko 3 milijonus svarų ir juos 
pasiuntė vargstančioms šei
moms padėti. Tačiau tie pinigai 
tų anglų šeimų nepasiekė. 
Dabar minėtasis S. Kozlovas 
pareikalavo, kad tie pinigai 
būtų grąžinti, nes šiuo metu jie 
reikalingi Sovietų Sąjun
gos angliakasiams. 

Korneli jai Daute l . š i ame 
regione j au maždaug 200 
asmenų kreipėsi į konsulatą, 
kuris teikia tuo reikalu visas 
informacijas. 

— Medelline, Kolumbijoje, 
veikė slapta kokaino laborato
rija. Įvykus staigiam sprogimui, 
buvo užmušti 8 žmonės ir 25 
sužeisti, o taip pat sunaikinti 
ir keli namai. 

— New Yorke Valstybės sek
retorius J. Bakeris susitarė su 
Izraelio Užsienio reikalų minis-
teriu D. Levy, kad Amerika 
suteiks 400 milijonų dolerių 
paskolą naujų namų statybai, 
kuriuose bus apgyvendint i 
imigravę į Izraeli žydai iš 
Sovietų Sąjungos. 

— J o r d a n a s palankiai sutiko 
prez. Busho kalbą Jungtinėse 
Tautose, kad d ip lomat in iu 
keliu būtų išspręsta Persų 
įlankos krizė ir kad arabų-
Izraelio klausimo aptarimas 
galėtų t u r ė t i t e ig i amos 
reikšmės, rašo vyriausybės nuo
monę skelbiąs „Jordan Times" 
laikraštis. 

— S e r b i j a , d idž iaus ia 

Iraką pasitraukti iš Kuwaito 
Bet Busho griežta kalbą Irako 
atžvilgiu lydėjo ir taikinimosi 
a s p e k t a s , jei W;tų galima 
diplomatiniu ke u pasiekti 
taikingo kivirčio ssprendimo. 
Prezidentas pasakė tikįs, jog 
besąlyginis Irake pasitrauki
m a s iš Kuvva. 
galimybes Iraki: 
patiems išspręsi 
mus ir sudaryti 
pastovumui ta n 
visomis valstv 
regiono žmont 

sudarytu 
r Kuvvaitui 
-avo skirtu 
ujus planus 
regione su 
mis ir to 

kad būtų 

rand pasiūlymą Jungtinėse 
Tautose prieš savaitę ir tik 
dieną vėliau, kai Irako Hus-
seinas pagyre Mitterrand kalbą, 
kad reikia pradėti diplomatinį 
pokalbį. Po to buvo leista 
išvažiuoti 9 prancūzams iš 
Irako. 

Karo grėsmė dėl Irako invazi
jos nėra sumažėjusi. Cheminių 
ginklų fabrikuose judėjimas 
daug gyvesnis negu buvo prieš 
invaziją į Kuvvaitą. Izraelis dėl 
to įspėjo vakariečius. JAV padėtį 
arabu pasaulyje labai kompli
kuoja ryšiai su Izraeliu ir 
neišrištas Izraelio užimtų ne 
savo žemių klausimas. Izraelis 
pranešė, jog pradeda išdalinti 
savo piliečiams dujokaukes, kad 
būtų pasiruošę, jei juos užpultų 
Irakas. Amerika paskelbė, kad 
pasiuntė dvi baterijas „Patriot" 
apsigynimo rake tų padėt i 
Izraeliui apsiginti nuo orinių 
puolimų. 

Prez. Bushas dar primine, jog 
diktatorių pašalinimas visame 
pasaulyje j a u ba ig iamas , 
demokratija laimi valstybes ir 
šita banga turėtų pasiekti ir 
Iraką. Džiunglių įstatymas bus 
sustabdytas. 

Vi ln ius . (Elta) — Jelcinas a r 
Gorbačiovas — kuris geresnis 
Lie tuvai? Nors k o m u n i s t a s 
Romas Gudaitis taikliai paste
bėjo, kad savarankiškai L K P 
labai pakenkė „netoliaregiškas 
įtikėjimas" Gorbačiovu, dauge
lis jos vadovų tebepasisako už j j . 
Tebegirdime. kad Jelcinas esąs 
būdingas aparatčikas, kur iuo 
negalima pasitikėti , Gorbačio
vas gi — šviesesnis, kultūrin-
gesnis, pa t ik imesnis derybų 
partneris. Justui V. Paleckiui, 
Gorbačiovas tebėra vienas di
džiausių šio šimtmečio valsty
bės vyrų, kuris .jau susitaikė su 
Lietuvos išėjimu, tačiau negali 
sutikti su tomis vien Lietuvos 
keliamomis sąlygomis. Todėl 
mes įstrigome egocentristinių 
nuotaikų aklavietėje", rašo jis 
trečiame „Politikos" numeryje. 

LKP vadovus supa sovietinė 
tikrovė, tačiau jų a rgumenta i 
atrodo nuo tos tikrovės ati trūkę 
Abudu, Jelcinas ir Gorbačiovas, 
y ra KP aparato gaminiai ; iš 
abiejų g a l i m a s u s i l a u k t i 

nemalonių staigmenų. Nors 
Gorbačiovas daugiau išprusęs ir 
apsitrynęs, Jelcinas sugebėjo 
skubiau išsivaduoti iš „apara
t inės" mąstysenos. 

Naujos jėgos Rusi joje 
Šviesiosios, demokratiškos So-

vietų Sąjungos a s m e n y b e s 
pastaruoju metu ima pal ikt i 
Gorbačiovą ir bu r t i s ap ie 
Jelciną. Štai ką kalba vienas 
pr ieš , , l en in i zmo kul tą* 
kovojančios D e m o k r a t i n e s 
sąjungos steigėjų, dr. J u r i 
Skubko: 

. ,Pagal o p t i m i s t i š k i a u s i ą 
scenarijų, reikia sut ikt i su 
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybe. Jos valdysis, kaip norė
damos, sekdamos Rytų Europos 
šalių keliu. Bet svarbiausia yra 
padėtis Rusijoje ir Rusijos 
federacijoje. Bus ryžtingai ban
doma sutelkti t ikrą valdžia 
Je lc ino ir jį r e m i a n č i o 
demokratų bei populistų bloko 
rankose.. .Tai būtų gera perei
namoji s t ruk tū ra . Jei j iems 
pavyktų mesti iššūkį Gorbačio
vui ir padaryti Rusiją suve
renia, centro valdžios galybės 
bazė - nomenklatūra, armija ir 
KGB — pajustų tokia grėsmę. 

kad jie greičiausiai nedrįstų 
panaudoti jėgos prieš Jelcino 
grupę Toji grupė tada galėtų 
suorganizuoti koalicinę vyriau
sybe, kurion įeitų Tarpregio-
ninės grupės nariai ir naujai 
sudarytų demokratinių partijų 
atstovai. Ši valdžia užbaigtų 
blokadą prieš Lietuvą ir pri
pažintų visas kitas respublikas. 
Už metų kitų. Sovietų Sąjunga, 
kaip šalis, pranyktų nuo pa
saulio politinio žemėlapio". 

Kas su la ikė b l o k a d ą 
Skubko to l iau a i š k i n a : 

..Gorbačiovas j a u turi pre
zidentinę ir diktatūrinę galią. 
J i s gali bet kur įbrukti prezi
dentine valdžią. J i s gali viskuo 
apkaltinti demokratus, pradėti 
persek io j imą i r nek re ip t i 
dėmesio \ pasaul io viešąją 
nuomonę. Jelcinas taip pat 
iškilo iš partijos eilių ir yra 
sistemos žmogus. Jis ambi
cingas ir taip pat gali tapti 
diktator iumi Bet dabar jis 
j auna , kad jo ateitis susijusi su 
demokratija, su įsijungimu į 
demokratinį judėjimą. Atsi
žvelgdami Į dabartinę politinę 
padėtį, demokratai turėtų su juo 
bendradarbiauti, nes joks kitas 
vadovas n e t u r i tokios 
visuomenės paramos. Jis mūsų 
paskutinė viltis" (Report on the 
USSR , 1990 liepos 27). 

Panašiai samprotauja įtakin
gas rusų ekonomistas Vladi
miras Kvintas, priklausantis 
vadinamajai „Sibiro" grupei, 
kur: reikalauja radikalių re
formų ir rinka paremto žemės 
ūkio. Savo pasikalbėjime su The 
NVvv York Times (1990 rugpjū
čio 51 j is teigia, kad Jelcinas 
netrukus tapsiąs galingesniu ui 
Gorbačiovą ir JAV turėtų tai 
pripažinti. Kas gi. klausia jis, 
sustabdė Lietuvos blokadą? 
Išrinktas Rusijos respublikos 
prezidentu, Jelcinas sekančią 
dieną pareiškė, kad Rusija 
užmezgė tiesioginius ryšius su 
Lietuva. Tai. anot Kvinto, 
užbaigė blokadą, nes 92 nuošim
čiai Sovietų Sąjungos naftos yra 
Rusijoje. 

i š r i š t a s i r 
konfliktas. 

arabų Izraelio 

Ka ro grėsrm 
Prez. Bu'-ho 

Prancūzijos pre: 

nemažėja 
Iba atitiko 
nto Mitter-

Žydai vyksta 
į Vokietiją 

Bona. —Žydu iių agentūra 
praneša, jog ma/ 
atvyko į buvusią 
ir pareiškė, k 
pasilikti visam 
žydu pasirink 

- —• -» — kraštą, kadan, 
Jugoslavijos respublika, pradėjo galėsią leng^ 
pas i ruoš imus p i rmies i ems buvusioje Vak 
laisviems d a u g p a r t i n i a m s 
rinkimams, kurių ten nėra buvę 
nuo II Pasulinio karo pradžios. 
Serbijos Parlamentas priėmė 
naują Konstituciją, o rinkimai 
įvyks gruodžio 9 d. 

— J a p o n i j o s minis ter i s 
pirmininkas Kaifu pirmą kartą 
lankosi Ammane. Jordane. 

— Jung t inėse T a u t o s e prez. 
Bushas buvo susitikęs su 20 
pasaulio vadų, kurie yra atvykę 
čia da lyvaut i į va i r i aus ių 
klausimų konferencijose. 

Daugel is iš 
gydytojai, inžir. 
ir artistai Bon -
anksčiau buv>: 
pripažins šiem 
ry t inė je Vok 
pasi l ikimo st • 
jungimo datos 
atvyko prieš -
automatiškai " "> sujungtos 
Vokietijos piliečiai*. 

ug 800 žydu 
tų Vokietiją 
ie čia nori 
ui. Daugelis 
eriau rytų 
a jie mano 
itapti, negu 
Vokietijoje, 
kusiu yra 

ii, technikai 
riausybe jau 
:ešusi. kad ji 
migrantams 
jos dalyje 
-ą po susi-
žydai, kurie 
io 3 dieną. 

Patvirtintas 
Aukščiausiojo Teismo 

nariu 
Washingtonas . — Senatas 

nubalsavo 90 balsų prieš 9 
patvirtinti teisėją David H. 
Souter Aukščiausiojo Teismo 
teisėju. Abu Illinois senatoriai 
— Dixon ir Simon balsavo už tai. 
Visi devyni, balsavusieji prieš, 
buvo demokratai, kurie pasisa
kė biją, kad nebūtų panaikintas 
1973 metų nutarimas jog gali
ma daryti abortus. Teisėjas 
Souter, 51 m. amžiaus, bus 
105-sis teisėjas, kai j is priims 
priesaiką kitą antradienį. Tai 
pirmas prezidento Busho nomi-
navimas, s t ipr inąs konser
vatyviųjų jėgas. Senato Teisės 
komiteto pirmininkas Joseph 
Biden po balsavimo pareiškė, 
jog tai esąs „ge r i aus i a s , 
pasirinkimas, kokio tuk mes 
galėjome sulaukti". „Jis bus 
puikus teisėjas", pasakė ir sen. 
Alan Simpson, ,Jis nebijos 
padaryti ir politiškai nepopu
liarų sprendimą". Pats teisėjas 
Souter . sužinojęs apie 
patvirtinimą, su draugais savo 
r\anr>Mr«*> pAnrnrri V V? mi<**t#» 

Karo nusikaltėl ių 
[statymo teisėtumas 

C a n b e r r a . Australijoje ti-
iamos 50 tar iamųjų 

nus ika l tė l ių bylos. 
t e i s i amas 
Poliukovič. 

David H. Souter, naujasis 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas 

•JA" 

pake lė š a m p a n o t a u r ę ir 
pasakė: ,,Man buvo duota daug 
ir daug bus pare ika lau ta , ir aš 
viską padarysiu kiek galima 
geriausiai Amerikos žmonėms" 

karo 
Čia 

u k r a i n i e t i s Ivan 
kur is kaltinamas 

nužudęs 25 žydus ir prisidėjęs 
prie kitu 850 žudynių Ukraino
je Jis net bandė nusižudyti ir 
labar gydomas ligoninėje. Bet 
Austra l i jos Aukščiausias 
Teismas įsakė tą teismo bylą 
sustabdyti ir ištirti, ar tas karo 
nusikateliu įstatymas po tiek 
daug metų iš viso nepriešta
rauja Australijos konstitucijai ir 
tarptautines teises praktikai. 

K A L E N D O R I U S 

Spal io 5 d.: Placidas. Flavija. 
Donata. Gal*, (iilda, Pale
monas. 

Spal io B d.: Brunonas. Fi-
delija. Rudvydas. Renatas, 
Vytenė. Suoda. 

O R A S ( H K AGOJK 

Saule teka 6.50. leidžiasi 6:28. 
Tempera tūra dieną 75 1 

naktį 54 1 
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Futbolas Chicagoje 
„UTUANICA" - KANDIDATAI 

I ČEMPIONUS 
Praejusj sekmadienį, rugsėjo 

30 d., „Lituanica-Liths" vyrų 
komanda, žaisdama Marąuette 
Parko aikštėje, laimėjo du ver
t ingus t a škus , nugalė jus i 
fiziniai stiprią ir energingai 
kovojusią „Pegasus" komandą 
rezultatu 1:0 ir su 17 taškų 
pasidarė viena iš keturių lygių 
ir rimtų kandidatų į Chicagos 
stipriausios lygos — Metro — 
čempionus. Kiti trys kandidatai 
šiuo metu y r a — lenkų 
„Eagles", vokiečių „Kickers" ir 
serbų „ U n i t e d S e r b s " . 
Laimėjimą atnešusį įvartį ant
rame puslaikyje įkirto kaunietis 
Rolandas Urbonavičius. 

Visa „Liths" komanda sužai
dė darniai ir ryžtingai. Išskir
tinai stipriai gynime užsire
komendavo Mark Jenigas, kaip 
buldozeris sulygindamas pasi
ta ik ius ius g r u b u m u s . Visa 
komanda, atrodo, turėjo tik 
vieną tikslą — laimėti ir pelnyti 
pripažinimą. Ta linkme jau tolo
kai pažengta. Dabar l ieka 
dabot is k a d b e p r a s m i a i 
nesukluptų. 

Žiūrovai, kurių buvo daugiau 
kaip pora š imtų, sk i rs tės i 
patenkinti. 

Ir v e t e r a n ų komanda , po 
i lgesnės pertraukos, laimėjo 
prieš ukrainiečių „Lions" 3:1. 

J . J . 

R U N G T Y N Ė S P R I E Š 
„ E A G L E S " 

Šį sekmadienį, spalio 7 d., 3 
va i . p .p . , , L i t u a n i c a - L i t h s " 
k o m a n d a ža is s v a r b i a s 
p i rmenybių rung tynes prieš 
t r a d i c i n i a i s t i p r i ą l e n k ų 
„Eag les" komandą. Rungtynės 
v y k s Buffalo G r o v e , IL, 
maždaug 40 mylių nuo Chica
gos, Schwabencenter stadione. 

Žiūrovų patogumui užsakytas 
autobusas . Planuojantieji vykti 
į rungtynes , kviečiami tuojau 
registruotis „Lituanicos" klube 
arba telefonu 476-9100. Vietų 
skaičius ribotas. 

Šį ka r t ą „Li ths" komanda 
kovos jau ne dėl išsilaikymo ma-
jor divizijoje, bet dėl meisterys-
tės. Kažkas t ikrai nauja „Li
t u a n i c o s " futbolo klubo 40 
veiklos metų istorijoje. Nepali
kime komandos vienos. Parem
kime vyrus! Komandos garbin
gas pasirodymas labai realus. 

J . J . 
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JAV moterų tinklinio r inkt ine rugsėjo 20 d. Ann Arbor vykusiose varžybose 3-0 santykiu laimėjo 
prieš stiprią Kubos moterų r inkt inę. Trečioj, .š kairės, Nr. 11 pažymėtais marškinėliais, žinoma 
Californijos l ietuvaitė t inkl ininkė Daiva T< mkutė. 

SYDNĖJAUS „KOVO 
SPORTO DIENA 

>• 

Rugsėjo 22 dieną Banks-
tovvn'o Krepš in io s tad ione 
vyko Sydnėjaus sporto klubo 
„Kovas" sportinė diena. Trejose 
aikštėse koviečiai krepšininkai 
ir t inklininkai dalyvavo drau
giškose tarpusavio rungtynėse. 
Žaidė, pradedant jauniausia 
k e t u r i ų me tukų B i r e t a i t e , 
baigiant j au sniego spalvos 
baltaplaukiais veteranais krep
šininkais, buvusiais iškiliais 
žaidėjais D. Kraucevič ium 
(Jumbo) ir K. Protu. Žaidynės be 
pertraukos vyko ilgiau negu 
keturias valandas. Tenka pri
pažinti, kad jos buvo t ikrai 
nenuobodžios. Tiek vyrų, t iek 
merginų ir mišrios krepšinio 
komandos žaidė gerai. Nors 
vyrų pirmoji komanda ir buvo 
be savo „žvaigždžių" didieji 
ponai krepšininkai, kuriuos t a s 
pats „Kovas" išleido į tuos 
. .d idžiuosius" , š i and ien j a u 
neberanda laiko atvykti padėti 
savam klubui. Tačiau yra gerų 
žaidėju ir be jų. Prieš kelias sa
vaites iš Kanados visam laikui 
grįžo ne tik geras, bet ir r imtas 
krepšininkas Petras Kapočius, 
kuris tuoj pa t pilnai jsijungė į 
„Kovo" veiklą ir ruošiasi su 
komanda vykti į Melbourną ir 
į Lietuvą. Neskaitant k i tų 
koviečių. vis didesnę ir didesnę 
sportinę krepšininko karjerą 
daro aukštasis, prieš t re jus 
metus iš Lietuvos a tvykęs 
Modrius Žvirblis Be „Kovo" j i s 
žaidžia ir australų Bankstovvn'o 
komandoje, darydamas didelę 
pažangą. „Sugavęs" jį, prašiau 
papasakoti savo įspūdžius ir 
nuomonę apie mūsų ir australų 
krepšin)? 

- Lietuvoje krepšini žaidžiau 
mokykloje ir visą laisvą laiką su 
d rauga i s kieme. L ie tuvo j 
krepšininkai yra aukštesni ir 
žaidimo būdas yra skirtingas. 
Čia, daugiau mėgėjiškas, o t en 
— profesionališkas. Atvykęs į 
Australiją, net negalvojau, kad 
čia bus lietuviško jaunimo, j au 
n e k a l b a n t apie l i e t u v i š k ą 
sportą ir krepšin) Labai malonu 

buvo visa ta i rast i ir grei tai 
įsijungiau į lietuvių sportą. 
Sporto šventės, o ypač buvusio
ji p a s a u l i n ė , p a d a r ė didelį 
įspūdį, nes tik per jas , ir ta ip pat 
per šiandieninę „Kovo" sporto 
šventę, susipažįstama su kitais 
jaunimo atstovais, t ampama 
draugais; tuo pačiu padedama ir 
mūsų atgimstančiai Lietuvai. 
Labai norėčiau ateinančiais me
tais vykti į IV-sias PLS žaidynes 
Lietuvoje, tačiau gali būt i sun
k u m ų su mokslu, nes bus pats 
mokslo metų vidurys. 

Be šio, jau gal ima sakyti 
m ū s ų . , a u s t r a l o l i e t u v i o " 
Modriaus, šventėje aktyviai 
d a l y v a v o ir už p a s k i r a s 
krepšinio komandas žaidė dar 
du svečia i s p o r t i n i n k a i iš 
L ie tuvos ; abu vi ln iečia i — 
slidininkas, P. Augūnas,i lgiau 
p a s i l i k ę s po m ū s ų Žiemos 
š v e n t ė s , ir R. Džiuge l i s . 
„Užpuoliau" juos savo klausi
m a i s , , p r i s p i r d a m a s p r ie 
sienos". 

— Žiemos sportą pakeičiau 
vasaros, — pradėjo P. Augūnas 
— Puiku buvo dalyvaut i jūsų 
žiemos sporto šventėje ir dar 
slidinėti N.S.W. valstijos pusės 
kalnuose. Visur čia t ik ra i iš
skir t inai puikios ir labai geros 
sąlygos, kokių nė ra Sovietų S-
je , kur man teko daug kartų 
dalyvaut i . Krepšinį žaidžiau 
Pedagoginiam ins t i tu t e , ta t 
buvo ir vėl labai malonu jį čia 
p r i s i m i n t i . V i s a . . K o v o " 
organizacija yra puiki ir gera. 
Malonu, kad po tiek metų jūs 
esate dar tokie st iprūs. Būkite 
ir toliau tokie.— 

R. Džiugelis, nors ir į dėdę 
nežiūrėdamas, , .skundėsi", kad 
per savo kelių savaičių buvimą 
čia jau nemažai svorio pridėjo, 
kad krepšinio aikštelėje jam 
neleido ir vaikščiojimą pakeisti 
) bėgiojimą, tačiau po krepšiu, 
jo jau nei svoris nesulaikydavo 
ir už sviedinį kovodavo kaip 
a n a i s g e r a i s b e s v o r i n i a i s 
laikais... 

— Lietuviai čia, — pasakė jis. 

— y r a labai d raugišk i ir 
paslaugūs, tik kad gal galėtų 
būti daugiau susijungę. Linkiu, 
kad ateityje palaikytumėte 
tampresnius ryšius su Lietuva 
ir jos jaunimu bei sportininkais, 
nes jau trečios kartos jūs turite 
tiek daug jaunimo. 

Sportinėse koviečių žaidynėse 
dalyvavo daugiau negu 70 
sportininkų, daugiausiai jau
n i m a s . Je igu pernai buvo 
daugiau vyresniųjų, tai šiais 
metais jaunimas juos nukokura-
vo, kas rodo, kad „Kovo" ateitis 
graži. Didžiausias šios šventės 
„nus ivy l imas" ir vėl buvo 
mažokas publikos domėjimasis. 
Atrodo, kad geras gyvenimas, 
arkliukai, televizija ir visiškas 
lietuviško jaunimo ignoravi
mas, kaip besiplečiantis vėžys, 
pagrobė ir lietuviškąja publiką. 
Būtų ne taip pikta, jei į jų eiles 
nebūtų įsijungę ir kai kurie 
„Kovo" garbės nar ia i , ne
senia i patys buvę aktyvūs 
sportininkai, valdybų nariai, 
net . . . p irmininkai . Tegaliu 
pasakyti, kad tai didelė gėda 
prieš šį garbingą mūsų lietu
višką Sydnėjaus „Kovą". 

Krepšinio mišrios komandos 
laimėtojais tapo: M. Mikalaus
kas, K. Mikalauskaitė, T. Bire-
tienė, L. Skirkaitė ir A. Beri. Iki 
12 metų komandiniai laimėtojai 
buvo: V. Šliteris, J. Karpuška. 
V. Andriejūnas, J. Biretaite ir 
M. Kandrigen. Iki 8 metu 
laimėtojais tapo: G. Čerkesas, B. 
Andriejūnas, T. Andriejunaite. 
J. Biretaite, R. Dulinskaitė. 

Be šių laimėtojų komandų 
krepšinyje, po ilgesnės per 
traukos vėl aikštėje pasirodė dvi 
vokiečių tinklinio komandos, 
kurių laimėtojais tapo trenerio 
G. Saukos (Official) vadovau 
jama komanda. Malonu aikštėje 
ir vėl buvo matyti buvusią 
iškiliąją „Kovo" ir Australijos 
lietuvių rinktinės žaidėją S. 
Landrigen-Dambrauskaitę. kuri 
su vyru. buv. t i nk l in inku 
dar ir dabar gali daug ko pa
mokyti jaunuosius koviečius 
tinklininkus. Aikštėje pasirodė 
ir A. Zduoba. broliai Kapočiai, 
buvęs adelaidiškis P. Dunda, 
ryžtingos sesutės Coxaitės. 
Migutes, svečias iš Adelaidės A 
Kubilius ir kiti. Teisėjauti irgi 
dar nepamiršo buvęs vadovas ir 
tinklinio žvaigžde J. Belkus. 

Sportinė diena krepšinio sta
dione tikrai buvo labai gera. 
Džiaugėsi jauni ir seni, ypač kai 
prie didžiųjų įėjimo durų ska
niai kvepėjo dešros, svogūnai, 
k u r i a s paruošė koviečiai 
..kepėjai" — ..bosas" E. Lašaitis 
ir P Viržintas. o kad nepri 
trūktų tautinio australiškojo 
gėrimėlio žiūrėjo. E. Karpuška 
ir V. Šliteris. 

Po visų sportinių varžybų 
..užklupau" ir vyriausius šios 
dienos sporto da lyvius D. 
Kraucevičių ir Protą. Matyda 
mas. kad jie net nepavargę, 
paklausiau jų nuomonės apie 
šias žudynes. 

— Viskas buvo labai gražu, tik 
trūko vyresniųjų. — pasakė 
Kraucevičiusi Jumbo). — Seniau 
būdavo a tv i rkšč ia i : daug 
vyresniųjų ir mažai jaunių 
Mano manymu, kitoje šventėje 

be krepšinio :r tinklinio turėtų 
būti ir kitų sporto šakų tos 
dienos varžybose ir vėliau ben
dras dovanų įteikimas ir balius. 

— Džiaugiuosi, kad tiek daug 
jaunimo, — pareiškė K. Protas, 
— Net keturios jaunių koman
dos! Tai „Kovo" ateitis. Gaila, 
kad tiek daug vyresniųjų jau 
visai „užmigo", reikia ir juos 
prikelti. Klubas atrodo yra 
veiklus. 

O „Kovo" iškiliųjų sportinin
kų tėvas A. Migus teigė, kad 
labai smagu buvo stebėti tas 
gražias jaunimo varžybas, tik 
kur dingo tie visi „didieji" 
kalbėtojai, kurie kiekvienu 

i atveju kritikuoja jaunimą, kad 
jo niekur nematyti. O kas at
sitiko čia, kur tiek daug gražaus 
jaunimo buvo. Jei jie niekur 
nesilanko, nieko gero jaunime 
nenori matyti, geriau, kad jie 
patylėtų. 

Visą sportinę šventės dalį pra
vedė P. Andriejūnas, Snaigė 
Gustafson, B. Migutė, P. 
Šumskas, padėjėjais čia ir 
Lietuvių klube turėdami M. 
Šepoką, P. Kapočių, N. Wallis, 
Ph. Gustafeon ir daug kitų 
jaunųjų sportininkų. 

Dovanų įteikimas ir šokiai 

Šventės paba ig tuvės ir 
laimėtojams dovanų įteikimas 
vyko Lietuvių klube, kurio 
didžioji sale buvo labai gražiai 
N. Walli? ir jos pagelbininkų 
papuošta Šokių ir vakaro tema 
buvo „bush-bruzgynų" šokiai. 
Muzika ir buvo speciali. 
Jaunimui, kurio ir čia buvo 
daug, tai labai patiko, šokama 
buvo pagal nurodymus, muzika 
garsi, apsirengimas specialus, 
taip, kad ir vyresniesiems, nors 
ir užkišus ausis, buvo gražu 
pasižiūrėti. 

Dovanas įteikė, barzdotas ir 
tikrai atrodantis „cowboy'us". 
valdybos vicepirmininkas P. 
Andriejūnas, padedant irgi 
100-ta procentinei ,.cowgirl" 
Snaigei (iustafson. Dovanas 
gavo visų komandų laimėtojai ir 
individualūs šventės dalyviai: 
geriausias tinklininkas iki 15 
akmenų '200 kilogramų) svorio 
— A. Zduoba, problemas 
sukeliantis žaidėjas — A. Dulin-
skas, įkyriausias tėvas — S. 
Karpuška. Amerikos krepšinio 
profesionalo Larry Bird 
pakaitalas krepšininkas - A. 
Čerkesas ir moteris vadovė, 
kurios komanda per 
paskutinius dvejus metus 
nelaimėjo nei vienų rungtynių 
— S. Gustafson. Jai teks ieškotis 
kitų žaidėju, nes buvusios su ja 
jau nežais. 

Vakaro metu teisėjų buvo 
renkamas sportininkas su 
gražiausia sportine krūtine. Iš 
buvusių dalyvių: P. Kapočiaus. 
D. Stačio. M. Šepoko, R. 
Jurkšaičio ir P. Augūno laimė
toju, po didelės konkurencijos, 
tapo svečias iš Lietuvos Paulius 
Augūnas. 

Vakaro nuotaika buvo jaunat
viškai gera. Seniai nemačiau 
tiek daug jaunimo ir taip gražiai 
besilinksminančio. Vakaro 
metu buvo traukiama šios die
nos loterija, kur koviečiai ir vėl 

Nuotr. J. Grigaičio 

ŠALFASS PRANEŠA 

41-SIOS ŽAIDYNĖS 
CHICAGOJE 

Pranešama, kad 41-šios Šiau
rės Amerikos Lietuvių 
Krepšinio ir Tinklinio varžybos 
1991 m. balandžio 13 ir 14 
dienomis vvks Chicagoje. 
Žaidynes vykdys Chicagos 
„Neris". Platesnė informacija 
bus skelbiama ar t imiausiu 
laiku. 

PABALTIEČIV PLAUKIMO 
PIRMENYBĖS 

1990 m. Šiaurės Amerikos Pa-
baltiečių Plaukimo pirmenybės 
numatomos 1990 m. lapkričio 4 
d., sekmadienį, Trinity Recrea-
tion centre, 55 Cravvford St., To
ronto, Ont (tarp Bathurst ir 
Ossington gatvių, įvažiavimas 
iš Queen St.!. Vykdo — Toronto 
Estų Plaukimo klubas. 

Varžybų pradžia — 9:30 vai. 
ryto. Registracija — apšilimas, 
nuo 9:00 vai. r. 

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: Vyrų ir Moterų (15 m. 
ir vyresnių), Senjorų — 24 m. ir 
vyresnių, Jaunių ir mergaičių — 
'13-14 m.), Jaunių ir mergaičių 
— (11-12 m.) . J a u n i ų ir 
mergaičių — (9-10 m.). Berniu
kų bei mergaičių — (8 m. ir 
jaun.). 

Programa apima visus stilius. 
Šuolių į vandenį nebus. Am
žiaus klasifikacija nustatoma 
pagal dalyvio amžių varžybų 
dieną. 

Dalyvavimas atviras visiems 
i lietuvių, latvių ir estu plauki
kams. 

Dalyvių registracija iki š.m. 
lapkričio 1 d - pas PSF-jos 
Plaukimo komiteto vadovę: 
Mrs. Mai Kreem, 618 Daven-
port Rd., Toronto, Ont . M5R 
1K9. Tel. (416) 924-6028. 

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių. 

Smulkios informacijos pra
nešta visiems sporto klubams. 
Klubams nepr ik lausant ie j i 
plaukikai informacijų gali 
kreiptis į bet kurį sporto kiubą 
ar tiesiai į Mrs Kreem 

Šios varžybos yra antrosios ir 
paskutinės 1990 m. pirmenybės. 
Pirmosios įvyko š.m. gegužės 26 
d. Bostone. Mass.. laike 40-jų 
ŠALFASS-gos žaidynių ir buvo 
pravestos tik vyrų ir moterų 
klasėse. Galutinės 1990 m. 
pasekmės bus išvestos iš abiejų 
varžybų. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams W metų 3 men 
U.S.A $70.00 $40.00 $25 00 
Kanadoje (U.S.A dol $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (USA. dol.i $70.00 $40.00 $25 00 
Savaitinis (Šešt pned) $40.00 $25.00 

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

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

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai) 

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

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

8448 So. PulMkl Road 
Valandos pagal susitarimą 

OR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU UGOS 

3900 W 9S St. T * . (70S) 422-0101 
valandos pagal suS'tanma 

Pirma 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 vpp 
uece uždaryta . ketvd I -3 v p p per.«td 

ir šeštd 9 v r 12 v p p 

6132 S. Kaozia Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

OR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirjrginis išsiplėtusių venų 

ir nemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm antr . penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

ReiKalui esant atvažiuoju ir Į namus 
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Kūniška-žmogiška malda: 

ROŽINIS 
Neužginčytina. kad žmonių 

susidomėjimas dvasiniais daly
kais y r a žymiai paaugęs, ir 
žmonės, kurie yra jaut rūs savo 
dvasiniams poreikiams, ieško 
įvairių dvasingumo praktikų 
bei formų patenkint i savo dva
sinį alkį. Tie, kurie kada nors 
anksčiau savo gyvenime yra 
gavę pakankamą religinį pa
grindą, lengviau randa prie
mones t iems poreikiams paten
kinti. Ki t i gi pradeda visai iš 
naujo, bandydami įvairias, šian
dien itin gausias dvasingumo ir 
pseudo-dvas ingumo formas, 
kar ta is pasimetančias sekulia-
ristinėje psicholologijoje, kartais 
nuklys tan t įvairiuose ragana
vimo, pagoniškų gamtos reli
gijų l a b i r i n t u o s e , k a r t a i s 
nuasmen in to s , nužmogintos 
filosofinės religijos dausose. 

Bet nereikia manyti, kad šian
dien pasireiškiančios progos 
nuklyst i nuo t ikrai žmogiškos, 
dvasios t roškimus patenkinan 
čios religijos pirmą kartą pasi
rodo šiandien. Jos kartojosi pra
eity, pasirodys ir ateity. 

Viena tokia pagunda šiandien 
reiškiasi satanizmo kultuose, 
kur iuose žmonės pasiduoda 
negatyvioms antgamtinėms jė
goms, kurios reiškiasi gyvybės 
naikinimu. Kita pagunda yra 
nekrikščioniškos meditacijos 
formos, kurios naudoja fizines-
psichines priemones sukurt i 
pake i s tas sąmoningumo bū
senas, kuriose žmogus jaučiasi 
bendraująs su dievybe, numetęs 
šalin „fizinio kūno pančius". 
1960 dešimtmety tai buvo daro
ma ir LSD vaistais, šiandien 
panašiems pergyvenimams kar
tais naudojami ir kiti narko
tikai (tačiau, dažniausia jie var
tojami ne įeiti į transcenden-
tinį-religinį pergyvenimą, o pa
bėgti nuo nepernešamos dvasi-
nės-fizinės būsenos. 

Pagunda sutapatinti blogį su 
materi ja ir fiziniu žmogaus 
kūnu, o gėrį sutapatinti su žmo
gaus dvasia, protu, siela kilojau 
giliausioje senovėje ir prieš 
krikščionybės laikus. Vadinama 
dualizmu, ji reiškėsi ir kai ku
riuose graikų filosofuose, persų, 
egiptiečių religijose ir kitur. 
Nenuostabu, kad toks galvo
jimas kilo ir pačioje krikščiony
bėje — 2-me šimtmety vadina
moje manichėjų herezijoje. Jų 
suprat imu, Dievas — viso gėrio 
priežastis, reiškiasi dvasioje. 
Jam lygi esanti pikto dvasia, 
glūdinti visoje materijoje, im
tinai ir žmogaus kūne. kuri yra 
lygiai galinga ir aktyvi, kaip ir 
gėrio-Dievo dvasia. 

Dvyliktame šimtmetyje ta pa
gunda vėl pasirodė albigiečių 
herezijoje. kuri buvo pasmerk
ta Bažnyčios 3-me Laterano 
susirinkime 1179 m. Kovoje su 
šia herezija ypač pasižymėjo šv. 
Domininkas, kuris tam tikslui 
įkūrė Pamokslininkų Ordiną 
(O.P.), vadinamuosius domi-

askezę — apsimarinimus su 
moraline samprata, draudžian
čia tuoktis ir vaikus gimdyti, 
tuo ardydami žmonių visuome
ninius ryšius. Visa tai buvo 
žmonių reakcija, matant, kad 
daugelis Bažnyčios ir valstybės 
vadų buvo visiškai sumate
rialėję ir nebesugebėjo nei patys 
gyventi žmogaus natūralų dva
singumą pripažįstantį gyve
nimą, nei kitų mokyti, kaip tai 
pasiekti. Buvo asketinės atsi
skyrėlių vienuolijos, kurių na
riai gyveno dvasiniai integruotą 
gyvenimą, bet pasauliečiams, 
auginantiems šeimas, tiesiog 
skęstantiems kasdieniniuose 
rūpesčiuose, toks dvasingumas 
buvo neprieinamas: jiems buvo 
neįmanoma rasti ilgas valandas 
meditacijai ar maldai. Be to dar 
daugelis buvo ir beraščiai — 
jiems vienuolių naudojamas 
psalmių maldynas buvo nepri
einamas. 

Rožinis kaip tik y ra malda, 
kurioje į Dievą yra pakeliamas 
visas žmogus — ir mintys ir 
siela ir kūnas, tarp pirštų lei
džiant maldos karoliukus — tai 
virvinius, tai medinius, tai iš 
įvairių akmenėlių, brangak-

KAI KURIOS PASTABOS APIE 
IŠEIVIJOS KNYGAS 

Knygų siuntimas į Lietuvą 
VYTAUTAS SKUODIS Tokiame turtingame krašte 

kaip Amerika, kuriame visko 
yra per daug, daiktų vertė kitokių spaudos leidinių. Kiek 
suprantama kitaip, negu, pa- vėliau tą patį kartojo ir iš 
vyzdžiui, Lietuvoje, ku r nie- Lietuvos atvykę Lietuvos sąjū-
kuomet nieko nebuvo per daug, džio ir kiti veikėjai: knygų, 
o dabar visko trūksta. Lietuvoje knygų, knygų! Ir vis gausiau jos 
gera knyga, kuri leisdavo pradėjo į Lietuvą keliauti la-
žmogui nors savo dvas ia gaminuose nebe pavieniais 
pasijausti laisvu, buvo ir yra di- egzemplioriais, o kiek vėliau — 
džiausią vertybė. To. deja. pašto siuntomis — paketais, 
nematy t i š i t a m e laisvojo dėžėse, maišuose, o dabar net 
pasaulio krašte, kur neretai dideliais konteineriais, 
geriausios ir b rangiaus ios Iš tiesų ir moraliai ir ma-
lietuviškos knygos ir kiti lei- terialiai suvargusioje Lietuvoje 
diniai atsiduria šiukšlynuose, knygos yra didžiulis ir neįkai-

Kad Lietuva sugebėjo prisi- nuojamas dvasinis turtas. Šios 
kelti naujam atgimimui, didelis rūšies išeivijos veikla ir pagalba 
nuopelnas yra gerų knygų. Lietuvai yra bene svarbiausia. 

Prieš dešimtį ar penkiolika Ji savo reikšme prilygsta XIX a. 
metų Lietuvoje kur nors paslap- Lietuvos knygnešių judėjimui 
čiomis pamatyti pokario laiko- spaudos draudimo laikais, kada 
tarpiu išeivijoje išleistą lietu- uždraustas spausdintas lietu
višką knygą buvo didelis įvykis, viskas žodis buvo gabenamas iš 
Tokius iš užsienio patekusius Rytprūsių. Tada j Lietuvą 
leidinius KGB medžiojo taip pat pateko ne tik ,,Aušra*' ir ,,Var-
atkakliai, kaip ir vietinius po- pas", bet ir daug Amerikoje 
grindžio leidinius. (Mano bylo- išleistų knygelių, 
je KGB pareigūnai kratos metu Lietuvių kultūrines vertybės 
konfiskavo net Irenos Skuo- per daugelį dešimtmečių sukur-
dienės užrašų knygelę, kurioje tos ir sukauptos išeivijoje ir 

menių, gintaro, tai net iš duo- j buvo jos pačios persirašyti keli ženklinusios išeivijos veiklą ir 
poeto Kazio Bradūno eilėraščiai. įvairiapusį jos gyvenimą, dar ir nos trupinių ar įvairių sėklų, 

meldžiantis į žmogiškąją Dievo 
motiną Mariją, į jos sūnaus 
Tėva-Dievą, jo duotais žodžiais. 
Kur albigiečių pseudo-dva-
singumas skaldė žmonių vi
suomenę, vis labiau savo aske
ze izoliuodamas žmones nuo 
kitų — rožinis juos jungė į 
šeimas. į rožinio sambūrius, 
brolijas. 

Rožinis savo trijose dalyse — 
penkių paslapčių serijose veda 
žmogų apmąstyti Dievo įsikū
nijimo paslaptis. Džiaugsmin
gose paslaptyse apmąstoma, 
kaip Dievas, gavęs žmogaus 
sutikimą Marijos asmenyje. 

Ji buvo tardoma, iš kur tą 
knygą gavusi.) 

Amžina šlove tiems nežino
miems išeivijos knygnešiams, 
kurie gerai suprasdami knygos 
vertę Lietuvai, parodė didelę 
drąsą nuveždami į Lietuvą 
vieną kitą knygą, gerai žino
dami, kad dėl jų sovietu mui
tinėje gali turėti didelių nemalo
numų ir prarasti galimybę vėl 
kada nors atvykti į savo gimtinę 
arba tėvų kraštą. 

Dvasinis mais tas Lie tuvai 

Lietuvoje tokios knygos tuo-

dabar Lietuvoje labai mažai 
žinomos. Okupacinėmis sąly
gomis viskas buvo daroma, kad 
išeivija Lietuvai taptų „tuščia 
vieta", nors ji savo kultūriniu ir 
moksliniu gyvenimu ir toliau 
k a n t r i a i vykdė l ietuvių 
nacionalinės kultūros tęstinu
mą, kai tuo metu Lietuvoje toji 
nac iona l inė ku l tū ra buvo 
sukaustyta grandinėmis. 

Ar visos s iunčiamos knygos 
p a s i e k i a Lietuvą? 

Deja, su l*»iesiu t enka 
pripažinti faktą, kad nemažai 
gerų lietuviškų knygų, išeivijos 

apsireiškė ne vizijoje nuženg- j jau pat patekdavo į pogrindžio g a b e n t u j Lietuvą, pateko į 
damas iš dangaus, o fiziniu pra- j sąlygas. Jos eidavo iš rankų j 
sidejimu jos įsčioje. kaip jis gimė : rankas. Jas skaitydavo, kon-
kaip kiekvienas žmogus, buvo ': spektuodavo, netgi perrašinė 
tikras vaikas, augo — ir visa tai 
buvo jo dieviškumo dalis. 

Sopulingose paslaptyse ap
mąstome, kaip pats dievišku
mas buvo apreikštas žiauriame 
žmogiškame Kristaus kentėji- ; 
me ir kaip Kristaus išaukšti
nimas — dieviškumas pasi
reiškė ne išvadavime nuo žmo
giškos mirties, o perėjime per ją. 
pasidavime jai. Gi džiaugsmin
gose paslaptyse mąstome, kaip 
ne tik Kristus, bet ir jo žmogiš
koji motina Marija su visu kū
nu (nes kūnas iš tikrųjų ir geras 
ir šventas) perėjo į amžiną 
dangaus garbę ir kaip toji pati 
žmogaus-Dievo Jėzaus dvasia 
buvo duota mirtingiesiems 
žemes žmonėms, kad ir jie 
mokėtų, sugebėtų per materinj 
kūnišką, žmogišką gyvenimą su 
visu savo pašvęstu kūnu įeiti i 
amžiną laimę Dievo akivaizdoje, 
jo buveinėje. 

davo naktimis, nes dažniausiai 
tokiu turtu galėdavo pasinaudo
ti t iktai vieną, kitą dieną. 

Kada prieš trejus metus atsi
dūriau Vakarų pasaulyje. Lie-

KGB tinklus ir tikriausiai buvo 
sunaikintos. Ne visos ir dabar 
s iunčiamos paš tu pasiekia 
adresatus. 

Visai neseniai kun. Sigitas 
Tamkevičius. lankydamasis 
Amerikoje, guodėsi, kad iš jam 
siųstų kelių dėžių su knygomis 

tuvoje dar nebuvo viešai pasi- jis gavęs tiktai vieną. O tokių 
reiškęs tautinis atgimimas, atsitikimu yra nemažai ir tuo 
Lankydamas įvairias išeivijos stebėtis netenka, nes, kaip š.m. 
kolonijas nuolatos būdavau liepos 18 d. ..Respublika"" rašė, 
klausiamas: ko Lietuvai labiau- ir dabar Sovietų tarptautinis 
šiai reikia? Ko Lietuva labiau- paš tas blokuoja s iun tas iš 
šiai laukia iš išeivijos? Visur ir 
visiems į tuos klausimus atsa
kydavau: dvasinio maisto, t.y. 
išeivijoje išleistų knygų ir 

užsienio. 
Toks tvirtinin.as turi oficialų 

pagrindą. Biržt :omėn. susivie
nijimo „Meždunarodnaja počta" 

(Tarptaut in is paštas) virši
ninkas V. Kenikstulas Lietuvos 
Respublikos ryšių ministeriui 
pranešė, kad, panaikinus cenzū
ros įstaigą „Glavlitą" Lietuvoje, 
pašto siuntas dabar kontroliuoja 
„Glavlitas" Maskvoje. Taigi į 
ten pirmiausiai patekusių iš 
užsienio siunčiamų laiškų ir 
siuntų likimas priklauso nuo 
kontrolę vykdančių žmonių 
žmogiškumo, simpatijų ar anti
patijų Lietuvai ir, žinoma, nuo 
sovietinių instrukcijų. 

Nėra garantijos, kad ir Lie
tuvoje KGB operatyvinis-tech-
ninis skyrius nebevykdo laiškų 
ir kitokių siuntų kontrolės. 
Buvęs KGB darbuotojas Vilius 
Baltinas tvirtina, kad Lietuvos 
Respublikos ryšių ministerijos 
sistemoje ir dabar tebedirba 
daug KPSS ir SSSR piliečių gy
nimo komiteto Lietuvoje narių, 
kurie, ignoruodami Lietuvos 
Respublikos ryšių ministerio K. 
Birulio įsakymą, tikriausiai 
slapta talkininkauja KGB (At
gimimas, nr. 35, 1990, rugsėjis). 

Siunčiant kygas ir kitokią 
spaudą j Lietuvą, į tai reikėtų 
atsižvelgti ir imtis tam tikrų 
priemonių apsaugoti siunčia
mas kultūrines vertybes, kad jos 
nedingtų ir nebūtų sunaiki 
narnos. 

Dėžėmis ir maišais siunčiant 
knygas paštu, negerai nepasi 
rūpin t i , ar visi s iuntiniai 
Lietuvą pasiekė. Gali būti. kad 
kuri nors biblioteka, gavusi 
keletą dėžių ir maišų, atsiunčia 
bendrų padėką, nenurodydama 
gautų siuntinių skaičiaus. Iš 
tokio p raneš imo siuntėjas 
pagalvoja, kad visi 30 ar 40 jo 
siųstų dėžių ar maišų ten buvo 
gauti. Sovietų kontrolė sąmo
ningai kartais praleidžia keletą 
siuntinių, kad apsidraustų nuo 
siuntėjo priekaištų ir netgi pro 
testų, jog sovietinis paštas siun
tas į Lietuvą blokuoja. 

Kaip siųsti knygas į Lietuvą? 

Taigi iš vienos kitos knygų 
dėžės ar maišo gavimo Lietuvoje 
negalima daryti išvadų, kad da 
bar ten gauna viską, kas iš 
užsienio yra siunčiama. Šiuo 
reikalu patarimai būtų tokie. 

Paštu siunčiamų knygų, 
žurnalų ir laikraščių paketus, 
dėžes ir maišus būtinai reikia 
sunumeruoti ir sau pasilikti 
siuntos numeruotą sąrašą ir 
aprašus, pasižymint išsiuntimo 
datą. (Ir lageriuose politiniai 
kaliniai gaudavo numeruotus 

laiškus, pagal ką l engva i 
nustatydavo, kiek jiems vieno 
ar kito siuntėjo siųstų laiškų 
buvo sulaikyta. O tai duodavo 
pagrindą įvairiomis formomis 
reikšti protestus). 

Apie siųstą siuntini ir paketų 
skaičių reikia tuojau pranešti 
atskirai laišku, prašant ne t ik 
patvirtinti siuntų gavimą, bet ir 
nurodyti gautų s i u n t i n i ų 
numerius. 

Sekančius siuntinius išsiųsti 
tiktai po to. kada iš Lietuvos bus 
gautas prašomas gavimo pa
tvirtinimas. Negavimo atveju 
sekančią siuntą reikia siųsti žy
miai mažesnę — vieną ar dvi 
dėžes. 

Daug didesne siuntinių ga
vimo tikimybė, jeigu išsiunčiant 
jie yra apdraudžiami, t y 
nurodoma jų vertė. Tokiems 
siuntiniams nepasiekus adre
sato ir pradėjus jų paieškas per 
pašto įstaigas, iš kurių jie buvo 
išsiųsti. Sovietų kontrolieriai 
turės labai daug nemalonumų, 
nes už ..dingusį" siuntinį jo iš-
siuntėjui jie turės sumokėti ap 
draudos suma ne rubliais, o 
doleriais. 

Nereikėtų siųsti iš karto daug 
siuntinių, nes kuo didesne bus 
vienkartinė siunta, tuo daugiau 
siuntinių gali nepasiekti gavėjo. 

Apie išaiškintus siuntu nega 
vimo faktus būtinai reikia pra
nešti tarptautinio pašto ir ki
toms kompetent ingoms in
stitucijoms, iškelti į viešumą 
Sovietų toliau vykdomus pra
sižengimus tarptautnio pašto 
Konvencijos nuostatams ir žmo
gaus teisėms bei pačiai Sovietų 
konstitucijai. Nutylėjimas būtų 
naudingas tiktai Sovietams 

Knygos į Lietuvą t onomis 

Didelį žygdarbi Lietuvai šiais 
metais atliko Lietuvių religines 
šalpos įstaiga, kuri iš Brookly-
no. N.Y., neseniai išsiuntė 
pirmą didžiulį 20 tonų kon 
teinerj knygų. Neseniai tokį pat 
konteinerį su 47 tūkstančiais 
knygų suorganizavo ir išsiuntė 
ALKos muziejus ir biblioteka 
Putname ir ..Krikščionis gyve
nime" leidykla. Šių įstaigų pa 
vyzdžiu seka ir Lietuviškųjų 
studijų ir tyr imu c e n t r a s 
("hicagoje. Taip pat didele 
išeivijos laisvojo žodžio siuntą į 
Lietuva dabar ruošia ir S. 
Balzeko lietuvių k u l t ū r o s 
muziejus. Visa išeivija turėtų 
remti šių kultūros įstaigų lx-i 
kitu organizacijų, aprūpinančių 
Lietuva knygomis, veiklą. 

Nereikėtu kreipti dėmesio i 
išeivijos spaudoje pasiskelbti 
s ius anoniminius te lefono 
numerius, kurie siūlos ..mielai 
pr iglaust i nebe re ik a l i n g as 
knygas, kad jas perduotų t iems. 

kam jos labiausiai reikalingos 
Lietuvoje". Žinotina, kad išei
vijoje išleistos knygos Lietuvo
je t a ip pat k a r t a i s t a m p a 
spekuliacine preke. 

Minėtoms ir kitoms institu
cijoms skelbiant knygų rinkimo 
Lietuvai vajų, žinotina ir tai . 
kad ten mokslinėms biblio
tekoms ir archyvams labai 
r e i k a l i n g i ir vad inamie j i 
smulkieji spausdiniai , tokie 
kaip įvairūs lapeliai, lanks
t inukai , kortelės, skelbimai, 
p l aka t a i , programos, b iule 
teniai . reklamos, etiketės ir 
pan. Svarbūs tokie leidinėliai ir 
nelietuvių kalba, jeigu jie išleis
ti pačių lietuvių arba juose 
kuriuo nors būdu atsispindi 
Lietuvos ir lietuvių tema. 

Istorikų požiūriu tie mulkūs 
leidiniai ypatingai vertinga me
džiaga, nes ji atspindi išeivijos 
dvasią ir jos gyvenimą. Lietuvai 
taip pat labai vertingi ir išei
vijoje visi leisti ir leidžiami žur
nalai ir laikraščiai, nepriklau
somai nuo jų senumo. Taip pat 
ir metrikuotos iškarpos iš ki ta 
taučių spaudos, kuriose rašoma 
apie Lietuvą ir lietuvius. 

Paminėtos išeivijos kultūros 
įstaigos Amerikoje taip pat 
renka knygas ir nelietuvių 
kalbomis, kurios nieko bendro 
neturi su Lietuva, tačiau kurios 
ten yra reikalingos. Skelbiant 
tokiu knygų r inkimo vajų, 
reikėt u pirmiausiai žinoti temų 
sąrašus tokių knygų, kurių 
Lietuvos bibliotekos labiausiai 
pageidauja. Nereikėtų į Lietu
vą siųsti to. kas ten t ikrai 
n e r e i k a l i n g a . Tač iau iš 
aukotojų jau gautas ..abejo
tinos" vertes knygas nereikėtų 
skubėti išmesti. Kokia knyga 
nebūtų, ji yra kultūrinė vertybė. 
Tai gerai supranta Chicagoje 
sendaikčiu turgaviečių kai 
kurie pardavėjai, kurie, surinkę 
išmestas knygas, jas pardavinė
ja pusvelčiui. 

Suaukotas knygas, kurių rei
kalingumas Lietuvai problema-
tinis. reikėtų surinkti į vieną 
vieta ir palaukti, kol iš Lietuvos 
atvyks kuris nors bibliotekų 
specialistą* ir pats a tr inks, 
kur ios knygos sve t imomis 
kalbomis siųstinos ) Lietuvą. 
Anot anglu rašytojo, istoriko ir 
filosofo Th Carlvle (1795-188D. 
kiekvienoje knygoje glūdi pra
eities laiku siela. O tos dvasios 
pažinimas svarbus ir dabarčiai 
ir ateičiai JAV prezidento W. 
G. Hardingo (1865-1923) žo
džiais, knyga yra išminties, 
la imes ir ga lybes ša l t in is . 
L i e tuva tai labai gera i 
supranta 

Klysti yra žmoniška, bet klai
dose užsispirti — velniška! 

Cicero 

ninkonus, ir šioje kovoje jie ypač 
pasižymėjo rožančiaus 'šiandien 
taisyklingiau vadinamu rožiniot daug kam primena ir savo kū-
m a l d o s p l a t i n i m u . Paga l niška trapumą, pasireiškiant 
senovinę tradiciją (istoriškai įvairioms šienligėms, reuma-
neįrodytą. nors minimą įvai tams ir drėgnam, niūriam orui 
riuose popiežių dokumentuose bendrai numušant nuotaiką, 
nuo 16-to šimtmečio), šv. Domi- spalio mėnuo — rožinio mėnuo 
ninkas , kovodamas su albi duoda progą dažniau tąja malda 
giečiais . gavęs Marijos ap- pakelti ne tik dvasią, mintis į 
r e i š k i m ą , s u s t a t ę s rožinio Amžinojo Gėrio principą, bet 
maldą ir ją išplatinęs. visu savo trapiu kūnu per-

N e s u n k u s u p r a s t i , ka ip gyventi jo apsigyvenimo mūsų 
rožinio malda padėjo kovoti žmogiškame kūne paslaptį, per 
prieš albigiečių herezija. Albi- kurią jis mus traukia tuo pačiu 
giečių herezija. prie manichėiš- keliu. Rožinis duoda proga spe-
ko sutapatinimo gėrio su dvasia -daliai mums burtis bendrai 
ir blogio su kūnuma te r i j a . maldai, kuri stiprina mūsų 

DUOBE 
Romanas 

ANDRIUS NORIMAS 
64 Rudenį, kai gamtos permainos 

— Bus gerai po gurkšnį padrąsinimui. 
Vytas pasijunta visiškai atsigavęs, beveik hla 

Dairosi aplink, bet tamsoje nedaug gali matyt: 
— Kur mes esame? Ką dabar darvsime0 

* * 
— Mes jau vietoje. Tai turtingų žmonių rąį< 
Jis dar kartą apžvelgia mūrinę tvorą? uždai 

vartus. Pro vartų virbalus gilumoje matomas tai 
namas. Atrodo negyvenamas, nes languose nėra 
šviesų. Kieme, atrodo, nėra jokio šuns ar sargo 
ir ramu. 

— Sekmadienis... Turėtų būti išvykę. . 
Vytas negirdi. Jį jau vėl apėmęs suglebi 

Pusiau sąmoningai dar kartą pakelia ranka su 
rete ir patraukia dūmą. 

— Jau ilgokai seku. Žinau, kad sekmadieni.i 
žmonės visada kur nors išvyksta... Dabar tik 

paneigė Kristaus žmogiškumą ryšius ne tik su tais, kuriais dešimta valanda.olanguosetam.su.. . Greičiau-
(jei žmogaus kūnas laikomas kartu meldžiamės, bet ir šutais, j važiavę... Taip ir bus! 
savyje blotm neįmanoma Die- su kuriais mus riša mūsų kūniš- Į _ Kas tokie išvažiavę? - Vytas tarsi pab 
v u į _ gėrio principui, kūrėjui ki, šeimyniniai, kraujo ryšiai. | nugirdęs tylų Diko kalbėjimą su savim pačiu 
jame apsigyventi), paneigė sak- Rožinis duoda progą ir melstis 

us. 

as. 
us 

-us 
-;ių 
vlu 

iŠ. 

:ga-

tie 
pie 
iš-

da. 
. t u 

r a m e n t u s , nes sakramenta i 
naudoja f iz in ius-mater in ius 
da ik tus dvasinėmis malonėms 
perduoti, paneigė Bažnyčios ir 
valstybės autoritetą ir skatino 

j juos pažįsti? 
ir už tuos gyvuosius, o taip pat : — Ar tau svarbu? Žmones. Šito namo savininkai. 
ir už tuos mirusiuosius, su ku- Į Aš jų nepažįstu, o į gimtadienį jie manęs nekvu O 
riais tegalime bendrauti tiktai j tu ką? Ar jau vėl apsvaigai? 
dvasiniais ryšiais. 

a.j.z. 
Vytas sunkiai pakelia galvą, bet nepasiduoda /ei

nančiam svaigimui ar snauduliui. Lėtai krato galvą. 

- Dabar turi būti budrus ir akylus! Nemiegok! 
Greit eisim... 

Dikas net kumšteli sėbrą. Vytas vel pakelia galvą. 
— Gerai, gerai... 
Norėtų dar snūstelėti, pabūti šioje malonioje 

užsimiršimo būsenoje... Pagulėti, pasiraivyti mašinoje... 
Snaudulys veržia smegenis, o akys pačios merkiasi, liet 
Dikas nenuolaidus. Dar kartą suduoda Vytui i šoną, 
lyg koks prievaizdas darbininkui. 

— Eime! 
Vytas krūpteli, prabunda, nes spėjo per sekundę 

vėl užsnūsti. 
- Kur? Ka9 

— Greičiau! Lipk lauk! . Ir užčiaupk žabtus' Jau 
pradedam... 

Prislopintu balsu sušniokštęs Dikas jau gatvėje. 
Atidaro dešiniąsias automobilio duris. Vytas vos neiš-
virsta, nes buvo į jas atsirėmęs ramiam miegeliui. Be
veik iškrinta ant grindinio, tuoj atsikeldamas Dikas 
sugriebia jį už rankos ir pakelia. 

- Ar tu girtas, ar ką? Einam... 
Veda Vytą pagal mūrinę tvora ligi pat jos kampo. 

Čia ske r sga tv i s įvažiavimams \ garažus ar 
užpakalinius kiemus. Slinkdamas pagal sieną Dikas 
galvoja, kad jeigu kas užtiktų juos kieme arba name, 
tai galėtų išsiteisinti esą juodu girti... J is pats suge 
betų vaidinti girtą, o Vytui to ne nereikė*ų... Tai būtų 
vienintele išeitis, jei šis strapaila už ko nors užkliūtų 
ir sukeltu triukšmą. Bet jeigu namuose nieko nėra, tai 
jo smūksojimas taip pat nekenktų. Nutaria palikti 
viską likimo valiai. 

Prie garažo varteliai. Dikas pabando atidaryti, bet 
jie užrakinti. Garažas dviejų aukštų. Atrodo, viršuje 
yra mažas butas Bet jo languose taip pat tamsu ir tylu 
anlink 

— Ne... Tai tik nuo viskės... 
Dikas apsidairo Palikęs Vyta. nueina prie grettmo 

namo garažo Žvalgydamas šią vieta jis įsidėmėjo matęs 
numestas senas išlūžusias kripes su pora sveikų 
pakopų. Štai. ir dabar jos prie šiukšlyno tarp kitų ne
reikalingu atmatų. Atrodo, šio namo savininkai ne 
tokie tvarkingi, ne tokie atsargūs... Galima būtų čia 
lengviau įsilaužti, bet... jie ne tokie turtingi... Be to. 
Valerie sake. kad aname yra seifas... O juk nauji 
žmones taip pat gali jame laikyti pinigus, vertybes ir 
bragenybes... 

Šitaip svarstydamas atsineša kopėčias. Pamatęs 
Vytą pritūpusį ir atsirėmusi nugara į mūrinę sieną 
Dikas netveria piktumu. 

— VA. tu! Snūdą! Vėl užmigai! Kelkis' 
įtūžęs spiria Vytui i šlaunį. Paprastai, tik kumš 

teletas ar fiziškai staigiai paliestas. Vytas pabunda 
Tada ilgesnį laika būna budresnis. Atsikelia Supran 
ta. kad Dikas nori panaudoti šį vos besilaikantį laužą 
įlipimui į kiemą. 

— Aš palaikysiu... 
— Ne, vaike! Tu lipk pirmas! Nes jei aš ten būsiu 

perlipęs, tai tu nebeįstengsi užlipti vienas... Tik nekelk 
triukšmo, supranti? Užlipęs turėsi iš aukštai nušokti. 
Pasiieškok patogesnes vietos I kokj krūmą Matau, 
ten ju auga... 

Vytas bando lipti. Jo kojos slysta, kai kurios pako
pos įtartinai braška, bet jis vi< kyla aukštyn. Dikas iš 
apačios jį kiek prilaiko, pusbalsiu patarinėja dėti koją 
arčiau išilginio stiebo, kad pakopos nelūžinetų. kur 
stvertis rankomis. 

— Ak. vienas vargas man su tuo kuitena!... 
i Bus daugiau) 

http://valanda.olanguosetam.su
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„ČIURLIONIO" 
ANSAMBLIS 

GRĮŽTA Į GIMTINĘ 
Istoriškos kelionės dienoraštis 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Sekmadieni , rugpjūčio 26 
dieną, Clevelando parapijos 
bažnyčioje iškilmingų pamaldų 
metu savo auksinį jubiliejų 
švenčiant is Čiur l ionio an
samblis išvykimo į Tėvynę iš
vakarėse giedojo Alfonso 
Mikulskio „Mišias už ken
čiančią Lietuvą". Mišias kon-
celebravo klebonas kun. Ge
diminas Kijauskas ir kun. Jo
nas Boruta, svečias iš Vilniaus. 
„Gin ta ro" svetainėje atsi
sveikinimo pietų metu an
samblis buvo išlydėtas su „gero 
vėjo" linkėjimais ir padėka iš 
Lietuvos atvykusiam dirigentui 
Gediminui Purliui, nes jo dėka 
ansamblis išgyveno savo veiklos 
renesansą, kurio apvainika
vimas yra sugrįžimas į Lietuvą 
ir įjos sostinę Vilnių, ansamblio 
gimtinę ir jo kūdikystės lopšį. 

Ansamblio vadovybės pa
kviesta, aš turėjau garbę ir 
malonumą su juo kartu keliauti 
į Lietuvą „užprotokoluoti" an
samblio istorišką kelionę ir jos 
įspūdžiais pasidalinti spaudoje. 

Penktad ien i s , rugpjūčio 31 
diena 

Clevelando aerodrome dailio
mis uniformomis pasipuošę 
čiurlioniečiai, atsisveikindami 
su juos išlydėjusiais, laukė skry
džio į Nevvark. NJ , iš kur 
Skandinavijos oro linija tęs savo 
kelionę per Atlantą į Oslo, o iš 
ten i Rygą. Ansamblio kelionę 
globoją GT In t e rna t iona l 
kelionių agentūra ir „Tėviškės" 
draugija". Buvęs čiurlionietis 
Algis Grigas ir jo padėjėja Rūta 
Pauperienė per garsiakalbius 
informavo keliautojus apie ke
liones procedūrą ir ramino 
pirmą kartą j Lietuvą vyks
tančius, kad nesijaudintų dėl 
muitų kontrolės, nes keliau
jama ne per Maskvą, o per Lat
vijos respubliką. 

Susijaudinęs ir kiek susigrau
dinęs, palikęs per dešimtį mėne
sių įsigytus draugus ir gražius 
prisiminimus, ansamblio vado
vas Gediminas Purlys taip iš
reiškė savo jausmus: ..Mano pa
garba Lietuvai, o pirmoji min
tis apie namus ir tai. kad vežu 
į Lietuvą Čiurlionio ansamblį. 
Esu sužavė tas Amerikos 
l ietuvių geranor iškumu. 
Amerikoje daug ko patyriau ir 
išmokau, bet ne viską noriu 
įgyvendinti Lietuvoje — joje 
telieka lietuviškas stilius". Tik 
pabuvusi Lietuvoje supratau, ką 
jis turėjo minty — jaunimo 
elgesį, aprangą, šukuosenas 

Pasiekę Newark aerodromą, 
už poros valandų persėdome i 
transatlantini lėktuvą. Mūsų 
grupes du asmenys skrido pir 
ma klase, kurioje patarnavimas 
buvo labai geras, tačiau turistų 
klases keleiviai piktinosi pa 

tarnavimo šiurkštumu ir ne
mandagumu. Vienai keleivei 
sunegalavus, gydytojo paslau
gas su te ikė cho rme i s t e r ė s 
Danutės Liaubienes vyras dr. 
Rimas Liauba, kuris kelionės 
metu rūpinosi čiurlioniečių 
sveikata. Už jo patarnavimą 
lėktuvo personalas net nepa
dėkojo... 

Šeštadienį, rugsėjo 1 dieną, 
12 vai. dienos nusileidome Ry
goje. Buvome maloniai nuste
binti muito kontrolės papras
tumu — lagaminus perleido per 
ekraną, be jokių priekabių 
užantaspaudavo pasus ir muitų 
deklaracijas. Mūsų laukė keturi 
„Žalgirio" autobusai, kuriais 
tęsėme savo kelionę per Bauskę 
Lietuvos link. Susijaudinę dai
rėmės pro langus, sekdami pro 
šalį skriejančius vaizdus. Buvo 
graudu stebėti duobėtą kelią, 
skurdžią aplinką, dominuojan
čius rus iškus užrašus virš 
krautuvių ir pakely. „Nejaugi 
visas Pabaltijys toks skurdus?", 
ne vienam kilo mintis. Nemalo
niai nuteikė ir pakelės užrašai 
„Vilna". Kodėl ne „Vilnius"? 

Autobusai sustoja apie 100 
metrų nuo Lietuvos sienos. Su 
aša romis akyse s k a i t o m e 
didelėje lentoje užrašą: „Lie
tuvos r e spub l ika" . Čiurlio
niečiai išsirikiuoja ties savo 
vėliava, kurią globoja ansamb 
lio sekretorė Virginija Ru-
binski. Kelio vidury mus pasi
tinka dvi tautiniais drabužiais 
pasipuošusios lietuvaitės su 
duona ir druska. Tėviškės drau
gijos pirmininkas Vaclovas 
Sakalauskas su šampanu ir Lie
tuvos radijo bei televizijos atsto
vai. Tai buvo didingas, iškilmin
gas ir graudus momentas, paju
tus Lietuvos žemę po savo ko
jomis. Sveikinome vieni kitus, 
ašarojome, dainavome... O vaiz
das jau nebe skurdus — puikus 
kelias, gražios sodybos, dar
želiai, koplytėlės... 

Už keturių valandų atvykome 
į „Žalgirio" būstinės kiemą, 
kuriame laukė būrys giminių ir 
pažįstamųjų tarpe Clevelande 
viešėjusi Audronė Purlienė su 
dukra ir sūneliu. Džiaugėmės 
patyrę , kad Audronė savo 
puikiu sopranu dalyvaus vi
suose koncertuose. Dalį atvyku
sių atsiėmė giminės, o likusius 
autobusais nuvežė į ..Lietuvos" 
viešbutį. Sus ipaž į s tame su 
Vaclovo Sakalausko padėjėjais, 
..Tėviškės" draugijos darbuo
tojais. Algiu Kusta ir Bronium 
Laurikenu. kurie netrukus užsi
tarnavo ..angelu sargų" titulus. 
Jie mus lydėjo per visą mūsų 
viešnagę ir jų paslaugumu ne
galėjome atsigėrėti. 

Viešbut is . .Lietuva*' pri
t a iky tas t a r p t a u t i n i a m tu
rizmui. Pa ta rnavimas man 
dagus, kambariai gražūs, visur 

Kryžių kalne Lietuvoje. Iš kairės: Čiurlionio vėliavą Liko Eduardas Bra
zauskas, kryžių laiko Ona Mikulskienė ir Gediminas Purlys. 

Nuotr. Irenos Kijauskienes 

švara, gerai veikia keltuvai, 
malonūs durininkai ir registra
cijos pareigūnės. 

Pirmoji savaitė ansambliui 
buvo laisva, be repeticijų ar kon
certų. Tai buvo puiki proga 
aplankyti gimines, pažįstamus, 
teatro spektaklius, keliauti po 
Lietuvą, lankant istorines vie
tas, kapus ar tėviškes. 

Šeštadienį, rugsėjo 8 dienos 
rytą ansamblis „Žalgirio" auto
busais pradėjo savo koncertinę 
kelionę. Artėjant prie Klaipė
dos, 12 vai. autobusai sustojo 
prie didžiulės Klaipėdos miesto 
iškabos. (Nežinau, kaip pava
dinti Lietuvai taip charakte
r i n g a s , , i š k a b a s " , kuriose 
miestu pavadinimai, kaip skulp
tūros, meniškai iškalti akmeny 
arba išdrožinėti medyje... Tai 
nepaprasta krašto puošmena.) 
Mus pasit inka „Gintaro" choro 
vadovas ir Klaipėdos Chorinės 
bendrijos pirmininkas Robertas 
Varnas su Egle, Žalčių kara
liene ir Žilvinu bei būreliu klai-
pėdietiškais rūbais pasipuošusio 
jaunimo. 

Ansamblio pirmininkas Vla
das Plečkaitis buvo apdovanotas 
rėčiu, su kuriuo turi atnešti 
vandens, Onai Mikulskienei 
buvo į teiktas varpstelis, kad jį 
suverptų, o Gediminui Purliui 
— kurpai tės , kad sudėvėtų... 
Buvome vaišinami kvapiu Šir-
venos alumi. Keliaujant toliau, 
pradėjo lyti. Kretingos miesto 
aikštėje prie Nepriklausomybės 
paminklo mūsų laukė, skėčiais 
prisidangstę, „Gintaro" choro 
nariai. Buvo apsikeista trum
pais sveikinimais ir keliauta 
toliau „Klaipėdos" viešbučio 
link pasiruošti pirmam koncer
tui. 

S u s i t v a r k ę ir pers i rengę , 
nuvykome į Kretingos Kultūros 
rūmus, tai gražus ir moder
niškas pastatas , kuriame mus 
pasitiko „Gintaro" choro garbės 
sargyba, iš juostų špalerių pada
riusi taką. Prie salės durų 
gražiabalse Sibiro tremtinių 
pora linksmino negirdėtomis 
dainomis. Koncertų salėje ka
bėjo Č iu r l i on io a n s a m b l i o 
emblema. Po trumpos repe
ticijos prasidėjo koncertas. An
sambliui žygiuojant į sceną, 
publika sukėlė ovacijas. Vyrai 
dėvėjo uniformas, o moterys — 
tautinius drabužius. Ansamblis 
atrodė nepaprastai gražiai ir 

spalvingai. Birutė Laučienė, 
Kultūros rūmų darbuotoja, 
pasveikino Čiurlionį ir dėkojo 
Gediminui Purliui už jo atga
benimą į Kretingą, kuri švenčia 
savo įkūrimo 380 metų jubilie
jų. 

Koncerto programą praneši
nėjo ansamblio vicepirmininkė 
Violeta Žilionytė-Leger, trum
pai paminėdama, kad jo stei
gėjas Alfonsas Mikulskis nesu
laukė grįžimo į Lietuvą, bet jo 
svajonė, kad ansamblis grįžtų į 
Lietuvą, pagaliau išsipildė. J i 
publikai pr is ta tė Oną Mi
kulskienę, ilgametę steigėjo 
gyvenimo draugę ir kanklių 
orkestro vadovę. 

Ansamblio dainos skambėjo 
nuostabiai. Veiduose nesimatė 
nuovargio, bet kai kurių an
sambliečių veidais riedėjo a-
šaros. Irena Grigaliūnaitė su 
Danutės Liaubienes fortepiono 
palyda pasirodė puikiai kaip 
solistė. „Piemenėlių ralia

vimas" su liaudies instrumentų 
įtarpomis susilaukė griaus-
rruoįjų ovacijų, o Romas Zylė ir 
Andris Dunduras buvo pagerbti 
kaip „solistai" su savo lumz
deliais. Sunku žodžiais perduo
t i publ ikos entuz iazmą ir 
čiurlioniečių puikų pasirodymą. 
Eks;azės kupini spindėjo jų 
veidai ir jų nuotaika persidavė 
publikai. 

Po p e r t r a u k o s a n s a m b l į 
sveikino Kretingos meras An
tanas Tamašauskas ir į sceną 
suėjo „Gintaro" choras, kuriam 
ilgus metus vadovavo Gedi
minas Purlys. Dirigentai kai
taliojosi — Robertas Varnas, 
Gediminas Petrokas ir Ge
diminas Purlys. I pabaigą 
susiliejo abu chorai ir susijungė 
su Čiurlionio kanklėmis. Dai
navimas buvo nuostabus, o 
sužavėti klausytojai išreikalavo 
net kelias dainas kartoti. Po 
koncerto buvo eilė sveikinimų. 
Gediminas Purlys, pirmininkas 
Vladas Plečkaitis ir Ona Mi
kulskienė buvo apjuosti juos
tomis, ansamblis apdovanotas 
kanklėmis. Gediminas Purlys 
lininiu rankšluosčiu. Vladas 
Plečkaitis kretingiečiams pa
dėkojo, kad į Clevelandą išleido 
Purlį, ir jam įteikė padėkos pla
kėte. Pabaigai visa salė griaus
mingai sugiedojo „Lietuviais 
esame mes gimę". 

CLASSIFIED GUIDE 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 
511 E. 127th Street, Lemont, ||_ 60439 (708) 257-8787 

PASAULIO LIETUVI V CENTRO TARYBA, VALDYBA, NARIAI 
IR VISI, KAM RŪPI CENTRO REIKALAI BEI LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMAS IŠEIVIJOJE, IŠ VISOS ŠIRDIES DĖKOJA VAN
DAI IR ZENIUI PETKAMS, PASKOLINUSIEMS PLC BE 
NUOŠIMČIŲ 100,000 DOLERIŲ. 

SUTEIKIAME ŽODĮ MŪSŲ DIDŽIAI GERBIAMIEMS VANDAI 
IR ZENIUI PETKAMS: 

Mielieji Pasaulio Lietuvių Centro rėmėjai: 

Pasaulio Lietuvių centras kasdien darosi vis svarbesnis kiek
vieno lietuvio gyvenimui. Čia mes meldžiamės už Lietuvos laisvę, 
ateiname švęsti mūsų švenčių, atvedame mokyti savo vaikus. 
Šiandien kiekvienas iš mūsų turi jausti pareigą padėti išlaikyti 
Centrą, vieną iš reikšmingiausių lietuvybės židinių. Dabar svar
biausia išmokėti paskolą, kadangi PLC kas mėnesį reikia mokėti 
didelius Dmigus vien už paskolos procentus. Mes nutarėme 
paskolinti PLC 100.000 dolerių be nuošimčių skolai padengti su 
sąlyga, kaa Centras ras daugiau žmonių, kurie sutiks paskolinti 
tokią pačią pinigų sumą. Tikimės, kad jūs suprasite reikalą padė
ti Lietuvių Centrui, pasekdami mūsų pavyzdžiu. Paskolinkite, kiek 
kas išgalite ir už jūsų dosnumą bus dėkingi visi. kam rūpi 
lietuvybės šsaugojimas ir puoselėjimas 

Vanda ir Zenius Petkai 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
41 5- 752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best *»ay to save regularly! 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 

(AM( ORDERS 
Voltaias 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO IRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusiftku raidvnu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LUPU DAŽAI 
SUVENYRAI 

tamiautlot kilnot JAV - M M . 
Priimam uiaakymva tatatonu U W«y JA V mlaatų Ir lt kHų kraity 

Parduodama automobtlkia atminama Sov. Sajunęoj. 
Parradama ptnięm Pakviatim* U Itraado 

Muvy parduotuve aiunlia vntokiu. 
ru*iu radiju* ir elektroniniu* pne-
tai»u* i Sov. Sąjunga tu apmokėtu 
arna neapmokėtu muitu 

Valandos: 
pirm.-trecd. 11-6 
ketvirtd-sestd. 11-7 

Paid ana 
Compounrjed 

Daarterty 

see us for 
financing. 

AT OUR LOVY RATES 
ftftttt 

VVITM » I » A ¥ M ( M 
TO " T V O U » I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

-totirs: M o n T u * F n 9 " 4 T h o r 9 8 S a t 9 1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Normtieii PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per š,ą .s'.a.gą prašome 
paminėti, kad esate arba«xite būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

LB MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaiūa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste T pne-iiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
PJTJ laVT °EA.*ORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ:E 

778-2233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine jstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

i iptuviams žmomas ir patikimas vardas 

LB MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Vik toras Š ima i t i s ,Rea tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel . 436-7878 

LB A U S 
O N E STOP R E A L 

E S T A T E , INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreipt is Į BUDRAITI. 
312-778-3971 arba 312-787-0800 

OrMe, 

Business 
(708) 257-7100 

. OLSiCK & COMPANv 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

IRENA STANIULIS £?£U 
Vargas tam išminčiui, kurio 

galva tiek prikimšta mokslo 
t iesų ir nuomonių , kad 
nebe l ieka nė maž i aus io s 
vietelės suabejojimui. 

J. J. Engei 

Gyvenimas, nelaimės, vienu
ma, palinkimas, neturtas — tai 
kovos laukas, kuriame yra tikrų 
herojų; tai nežymūs herojai, bet 
jie kartais tyresni ir didesni, 
negu išgarsintieji karžygiai. 

V. Hugo 

Naujas 5 miefl. kamb. modernu* na
mas, Old DerDy Est Tunte pamatyti ŠĮ 
gražų mūro-kedro-stucco namą; daug 
priedų; cemralmis šiid -sald.. ..vnhirpool". 
ąžuolo apdaila, židinys Skambinkite, 
sužinosite detales $174,900 

Patogus namas jaunavedžiams arba 
pensininkams. Salonas valg namo . 
mieg kamb Galima padaryti 2 m'eg. Nau
jas stogas; 2 : 'i auto atsiras garažas Tik 
$81.900. 

OLSICK & CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 Qrw\MV 
(708) 257-7100 * 

Ontuifc KMIEC1K REALTORS 

2 7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

kei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkite^ i Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS Ka 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. 1 mlea. butas 
vyr. amžiaus porai arba vienam asm Centr 
šidymas. Pagedaujant, virykla ir šaldy
tuvas 70 St. ir California Ave. apyl.. prieš 
parKą. 
Skambinti vakarais 1-70S-430-2137 

Išnuomojami 2 kamb. atskiru 
Įėjimu ..Margučio" apyl. ir vienas 
mieg. kamb. su virtuvės privilegi
ja Tel. 312-925-7612 arba 
312-776-0105. 

Išnuomojamas 3Vz kamb., 
vieno mieg kamb.. butas. Oro 
vėsinimas, virykla. šaldytuvas, 
skalbykla. Marquette Pk. apyl. 

Kreiptis: 708-361-5594 

For ront in Cicero 
Apt. 7 rms. 3 bdrms. $500 mo. plūs 
secuntydep. Heated. Inquire. Fri 
5-7 p.m., Sun. 12-2 p.m., 2531 
S. 57 Ct., Cicero, IL. 

Pirksiu gerai išlaikytą pianiną 
arba fortepioną 

Tel. 312-776-8818 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

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 

St. Gali parapija, 55 & Kedzie. 
kviečia visus aplankyti jų rank
darbių parodą, šeštad. spalio 6 d. 
ir sekmad spalio 7 d. nuo 9 v.r. 
iki 3 v p.p. Abi dienas veiks loteri
ja, bus skanių valgių ir gėrimų. At
vykite ir atsiveskite savo draugus 
Įėjimas — veltui' 

by ALFRED ERICH SENN 
— „kruopščia detalizuotas aprašymas, kaip 1988 m. Lie
tuva pradėjo revoliucija... Šia knygą perskaitęs, galiu 
geriau suprasti 1989 ir 1990 metu dramatiškų įvykiu 
vystymąsi. Taip pat, analogiškai, susidarau ryškesnį 
vaizdą apie tai, kas dabar vyksta visoje Sovietu 
Sąjungoje". 

— Daniel Chirot, editor of 
The Oriems- of Backivardnes* m Lastern Europe 

--:- "- ckxh ai s) 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS 
Berkeiev 94T20 
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RENGINIAI CHICAGOJE 
Spa l io 5-7 d. — Eichstaetto 

gimnazijos abiturientų šventė. 
Spa l io 6 d. - LB Brighton 

Parko apylinkės Rudens pokylis 
Šauliu, namuose. 

Spa l io 7 d. Spalio 9-sios (Vil
niaus pagrobimo) minėjimas 
Jaunimo centre. Rengia Vil
niaus Krašto Lietuvių sąjungos 
Chicagos skyrius. 

— Sv. Pranciškaus seserų 
rėmėjų seimas Marijonų koply
čioje ir salėje.. 

— Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
šampano pusryčiai Švč. M. Ma
rijos Gimimo par. salėje. 

Spa l io 12 d. Ateities stu
dijinio savaitgalio literatūros 
v a k a r a s J a u n i m o c e n t r o 
kavinėje 7:30 v.v. Dalyvauja 
Jul ius Keleras, Aušra Liule-
vičienė, Edita Nazaraitė. 

Spa l io 13 d. — Ateities studi
jinio savaitgalio paskaitos JC 
Čiurlionio galerijoje. 9:00 v.r. — 
kavutė, 9:30 - Povilas Žum-
bakis; 11:00 — Stasys Lozorai
tis; 1:30 Vytautas Vygantas; 
3:00 — Simpoziumas. 

— „Ateities" žurnalo vakaras 
Jaunimo centro didž. salėje 7:00 
v.v. Jaun imo kūrybos premijos, 
muzikinė programa, vakarienė 
ir šokiai. 

— Montessori mokyklėlių tra
dicinis Rudens pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

_ - S p a l i o 13 i r 14 d . - A L i c 
metinis suvažiavimas Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

S p a l i o 14 d. — „Grandies" 
vakaras Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— Ateities studijinis savait
galis Ate i t in inkų namuose. 
Lemonte. 12:00 - kavutė; 1:00 
— Stasys Vanagūnas; 2:00 — 
Edita Nazarai tė . 

Spa l i o 19 d. — Lietuvių foto
grafų kasmetinės parodos ati
darymas Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. Rengia Budrio 
vardo lietuvių Foto archyvas. 

S p a l i o 20 d. — „Margučio" 
rengiams Ant. Vanagaičio 100 
m. gimimo sukakties koncertas 
Jaun imo centre. 

— „Puota jūros dugne" — tra
dicinis jūrų skautų vakaras Lie
tuvių centre, Lemonte. 

S p a l i o 21 d. — madų paroda 
J a u n i m o cen t r e . Reng ia 
Nekal to Prasidėjimo Marijos 
seserų rėmėjai. 

KELIAUKITE PABALTYJE 
S A V A R A N K I Š K A I ! 

f— 
A GUlOf TO I H f 8AtriC iJATtS 

K5085S$ 

— „Dirvos" Jubiliejinių metų 
banketas Martiniąue pokylių 
salėje. 

— Sv. Kazimiero liet. kapinių 
sklypų savininkų dr-jos metinis 
susirinkimas nariams ir visuo
menei vyks Gage Parko audito
rijoje 2 v. p.p. 

Spalio 26 d. — Lietuvos Fila
telistų draugijos paroda Jauni
mo centro maž. salėje. 

— „Kaukių vakaras" jauni
m u i Ate i t in inkų namuose, 
Lemonte. Rengia Prez. A. Stul
ginskio moksl. ateitininkų kuo
pa. 7 vai. vak. 

Spalio 27 d. Rudens pokylis 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia Lietuvos Dukterų drau
gija. 

— Lietuvos filatelistų drau
gijos paroda Jaunimo centro 
maž. salėje. 

— Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos ba
lius Šaulių salėje. 

Spalio 28 d, Lietuvos filate
listų dr-jos paroda Jaunimo cen 
t ro maž. salėje. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
mirusių narių prisiminimas — 
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Chicagos skaut in inkių 
draugovės 40 metų veiklos su
kaktuvinė šventė Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 

Lapkr ič io 3 d. — Operos ba
lius Jaunimo centro didž. salėje 

— Lietuvių Golfo klubo meti
nis pokylis Lietuvių centre. Le
monte. 

Lapkr ič io 4 d. — Vėlinių iš
kilmės Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse prie Steigėjų pa
minklo. Praveda Kapų savi
ninkų draugija. Bendruomenės 
Pasauliečių komitetas, garbes 
sargyboje — uniformuoti šauliai 
ir šaulės. 

— Marijonų bendradarbių 
met inė žaidimų popietė 
Marijonų vienuolyno svetainėje 
1 vai. p.p. 

— Kristijono Donelaičio litu
anistinių mokyklų ruošiama 
madų paroda Lexington House. 
7717 W. 95 St., Hickory Hills, 
IL. 

Lapkr ič io 9 d. — Lietuvių fo
tografų parodos uždarymas ir 
premijų įteikimas konkurso 
laimėtojams Jaunimo centro 
kavinėje. Rengia Budrio vardo 
lietuvių Foto archyvas. 

Lapkrič io 10 d. — Lietuvių 
fondo banketas Mart iniąue 
pokylių salėje. 

— Lietuvių Bendruomenės 
pobūvis Lietuvių cen t re , 
Lemonte. 

Lapkričio 11 d. Ynos Va
rytės ir Ed. Zelnio koncertas 
Jaunimo centre. Rengia „Mar
gutis". 

— Tilžės Akto paskelbimo mi
nėjimas Šaulių namuose 2 vai. 
p.p. Rengia Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis. 

— East Chicago Lietuvių Me
džiotojų ir meškeriotojų klubo 
balius Stankūnų restorane. 

Lapkričio 15 d. — Meni
ninkės Ramunės Kmieliauskai-
tės grafikos ir akvarelės kūrinių 
parodos atidarymas Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. 

— Ostrausko „Šal tka lv is" 
Jaunimo centre. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba. 7:30 v.v. 

Lapkričio 16 d. Teatro festi
valis Jaunimo centro didž. sa
lėje. 

Lapkričio 17 d. — Lietuvių 
futbolo klubo „Lituanica" 40 
metų jubiliejinis banketas Lie
tuvių centre, Lemonte. 

— Teatro festivalis Jaunimo 
centre. 

Lapkričio 18 d. Teatro fes
tivalis Jaunimo centre. 

— Teatro festivalio premijų 
įteikimas, vakarienė ir užbai
gimas Jaunimo centre. 

— Zarasiškių klubo pusmeti
nis narių susirinkimas 1 v. p.p 
Jaunimo centro posėdžių kmb. 

Lapkričio 23 d. — „Armoni
kos" ansamblio koncertas Jau
nimo centre. 

Lapkričio 24 d. — „Armoni 
kos" ansamblio koncernas J au 
nimo centre. 

— „Lietuvių Balso" laikraš 
čio metinis vakaras Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Lapkričio 25 d. — „Armo
nikos" ansamblio koncertas 
Jaunimo centre. 

— Gruodžio 1 d. — Pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus koncer
tas 7 v.v. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 

Gruodžio 2 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė Jau
nimo centro didž. salėje. 

Gruodžio 8 d. — „Pensi
ninko" pekmečio banketas Sek
lyčioje. 

Gruodžio 16 d. — Lietuvių 
meno ansamblio „Dainava" 
religinis koncertas Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton 
Parke. 

Gruodžio 23 d. — Ateitinin
kų Kūčios Jaunimo centro didž. 
salėje 3 v. p.p. 

Gruodžio 31 d. - Lietuvių 
Operos Naujųjų metų sutikimas 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Naujųjų metų puota Lietu
vių centre, Lemonte. 

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. spalio men. 5 d. 
Nes i skųsk ime dėl likimo 

smūgių, kaip nesiskundžia mar
muro atplaiša, kai vaizdakalys 
visaip ją daužo, kol iš tos 
beformės medžiagos išeina 
galop žavi statula. 

A. Jakštas 

Kantrybe yra visų dorybių Kur pats esi kaltas, nemesk 
šaknis ir sargas. kaltės aplinkybėms. 

Še. Grigalius I Kato 

A GUIDE TO THE BALTIC 
STATES 

yra pirmasis išsamus kelionių vado
vas po Baltijos valstybes anglų 
kalba 

320-ties puslapių apimties knygoje 
pateikta svarbi informacija, skirta 
turistui, norinčiam laisvai ir sava
rankiškai keliauti Informacija, ku
rios Intunstas neduoda 

Amerikos pabaltiečių paruoštas ir 
išleistas vadovas informuoja, kur 
nakvoti, ką daryti, ką matyti ir kaip 
keliauti Taip pat teikia kultūrinę ir 
istorinę informaciją. 

Kama $17.95 (JAV) 
• 2 05 persiuntimas 
$20.00 

(Virginijos valstijos gyventojams 
reikia primokėti 4 5% mokesčių) 

Užsakymus priima: 

Ingrida Kalnini 
INROAOS. INC. 
P. O. Box 3197 

MOTtftoM, VA 22119-3197 

P A D Ė K A 
A.tA. 

BRONĖ VADOPALIENĖ 
mirė 1990 m. rugsėjo 15 d., palaidota rugsėjo 18 d. Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Amerikoje išgyveno 40 metų Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozą, sūnų Gytį su šeima, dukterį Jovitą su šeima, 
dukterį Rūtą su šeima ir dukterį Mildą su šeima -

Norime pareikšti padėką mano ir mano šeimos vardu: 
Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse ir 

palydėjusiems velionę i Amžino Poilsio vietą. 
Dėkojame visiems už pareikštas užuojautas, už mišių 

aukas ir puikias gėles Reiškiame padėką kun. Rutkauskui 
už atsilankymą laidotuvių namuose, už maldas, ui atnašau
tas gedulingas šv Mišias ir ui religines apeigas kapinėse. 

Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkei p. 
Paulionienei ui jautrų atsisveikinimo žodį. Dėkojame laido
tuvių direktoriui D A. Petkui už nuoširdų patarnavimą. 

Vyras su šeima 

(703) 641-911S 

fmtŠmlmM IMI m. H«po* 2 d., kas aa4tadtaiH 
•:40 Rd 10 mm. 

p*r WPMA (buv WO*A SteOt) 14M AM 

Žemė L 
.Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui' 

lietuvių bei anglų kalbomis 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

•:30 mm. IM t:40 M 

Antane* Communlcattofts, Inc. 
South Oak Park Avamm, Oak Park, IL 90302 

tai. nr. 949-9990 

A.tA. 
SOFIJA POCIENĖ 

Gyveno St. Paul, Minn. 
Mirė 1990 m. rugsėjo 30 d., sulaukusi 77 m. amžiaus. 
Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: dr. Alfonsas V. 

Pocius, paarti Jantce, Dainele, keturi anūkai Edward 
Pocius, žmona Margaret, Tomas, Nicholas ir Amanda; 
proanūkė A!exandra; taip pat mirusio sūnaus Alekso 
žmona Zina. 

Velione buvo žmona a.a. Aleksandro ir motina a.a. 
Alekso. 

Priklausė Lietuvių Moterų sąjungai. Brighton Parko 
skyriui ir ..Žagarės"' klubui. 

Laidotuves jvyko trečiadienį, spalio 3 d Po apeigų 
koplyčioje, kurias pravedė kan. V. Zakarauskas, velionė 
buvo nulydėta ir palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuliūdę sūnūs, anūkai , p r o a n ū k ė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. P e t k u s . Tel. 
312-476-2345. 

A.tA. 
STELLA ŽAKUS 

Gyveno Hudson. FL. anksčiau Lombard. IL. 
Mirė 1990 m. rugsėjo 30d.. 5:30 vai. ryto. sulaukusi 94 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kaune. 
Pasiliko dideiiame nuliūdime pusseserės: Carol Macenas 

su vyru Frank. Stella Dovydaitis su vyru Anthony. pusbrolis 
Stanley Mao>nas su žmona Barbara. 

Velionė buvo našlė a.a. Anthony Žakus 
Kūnas pašarvotas šeštadieni, spalio 6 d. nuo 8 v. ryto iki 

10:30 v. ryto Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. Po 
apeigų koplyčioje velionė bus nulydėta ir palaidota Tautinėse 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę pusseserės ir pusbrolis. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU! 
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapu

sišku ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA 

VAISTAI. Galime pasiųsti visus moderniškiausius vais
tus, gaminamus VAKARŲ EUROPOJE 

Medžiagos. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, 
gatavus rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus, e t e , 
elektronines prekes 

Siunčameiš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos 
ir kitų kraš'ų gamybos automobilius Lada nuo $7200. Sa
mara nuc 59000. 

PALIKIMAI pervedami | Lietuvą arba kitus kraštus kli-
jento pagedaujama valiuta 

Visos finansinės ir banko operacijos atl iekamos aukš
čiausiu t<^su. Specialus rublio kursas. 

Priimamos (vairių terminų mvestacijos 

BALTIC STORES & CO., (Z. Juras) 
11 London Lane, Bromiey, 
Kent, BR1 4HB, England. 

Tel. 081 460 2592. 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVKNLE 
FAHERGREEN PARK. ILLINOIS 60642 

708 422-7146 OR 312 233-301S 
(CORNER OF 91ST & KF.I)'/IE» 

JAJ 80 METŲ PREKIAUJAME ,ROCK OF AGES' 

• Paminki 
• Antkapi 
• Mauzoi>* 
• Brcv • • 
• Dvigubo-
• Antkap • 
• Laik^ • 
• Valyta" 
• Antkat--

paga • 
Parr. 

atminimo lentos 
itmimmo lentos 
asai 
opiai 

^ 1 
I 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Stud. MICHAEL ŠARŪNAS 
MURINAS 

Mūsų mylimas sūnus ir anūkas mirė 1990 m rugsėjo 16 
d. ir buvo palaidotas rugsėjo 16 d Queen otHeaven kapinėse. 
Hillside. IL 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinj 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame Scared Heart. Melrose Park pa
rapijos kunigams: kleb. C. Militello. kun. R. Kozak ir diakonui 
A Butai už maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mišias ir 
palydėjimą Į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą, prisiuntė velioniui gelių, ui gausias aukas Bone Mar 
r<om Ttansplant l'nit. Rush Pmesb.-St. Lukes ligoninei ir toje 
liūdesio valandoje žodžiu ar raštu pareiškusiems mums 
užuojautą. 

Mūsų gili padėka karsto nešėjams, giminėms, draugams 
bei pažjstamieins. suteikusiems daug nuoširdžios pagalboms 
mūsų sunkiose skausmo valandose 

Nuoširdus ačiū laidotuvių direktoriui John Humes už 
malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus lietuviškas ačiū. 

Nuliūdę, skausmo prislėgti: tėvai, močiutės ir kiti 
giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATAKNAUJA 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 Southvvest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

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

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago. Illinois rr062^ 
l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Read 
Palos Hills, Illinois 604r»S 

708-4 30-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 5()th Avenue 

Cicero, Illinois 60r>50 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South 50th Aveniu1 

Cicero. Illinois fiOfoO 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(3121-476-2345 

- * 
r paminklai 
įkymą 
: žiūrėjimo kambarys * 

AUKŠTOS KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
P I rmad-panM 9:00 v.r. - 4 3 0 v. p.p. 

Saitd. — 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
S«kmad. — 11:30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

• APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
Vie«lnt«l4 paminklų prakyba platlneĮa m f ato dalyja 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 Ave . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAIMA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. spalio mėn. 5 d. 

x Joniškiečių šv. Mišios J ė 
zuitų koplyčioje bus šį sekma
dienį, spalio 7 d., 11:15 vai. ryto 
(ne 11:30 vaLk Tai joniškiečių 
sambūrio rengiama Angelų 
Sargų šventė. Per šv. Mišias gie
dos sol. Dana Stankaitytė. var
gonais gros muz. Antanai Skri-
dulis. Atvyksta iš Kanados 
Zuzana M a r k ū n a i t ė St ra
vinskienė ir apsistos Ripskių 
šeimoje. Vis i jon išk ieč ia i 
kviečiami dalyvauti pamaldose, 
o paskui Seklyčioje užkandyje ir 
pabendravime. 

x Kaukių vakarą gimnazis
t a m s ir s t u d e n t a m s spalio 26 
d. A te i t i n inku namuose 
Lemonte ruošia Prez. A. Stul 
ginskio moksleivių ateitininkų 
kuopa. Bus užkandžiai, žai
d ima i , kauk ių k o n k u r s a s . 
Šokiams gros „Žara". Pradžia 7 
vai. vak. Visas lietuviškas jau
nimas laukiamas. 

x C h i c a g o s s k a u t i n i n k i ų 
d r a u g o v ė s sueiga šaukiama 
Seklyčioje antradienį, spalio 9 
d., 7 vai. vak. Visos skauti-
n i n k ė s kvieč iamos . N a r ė s 
prašomos atsinešti ir nario 
mokestį už 1990-91 veiklos 
metus. 

x Vilniaus Pedagoginio in
s t i tu to šokių ir dainų ansamb
lis „Šviesa" koncertai bus spalio 
14 d., sekmadienį, 3 v. p.p. ir 
spalio 15 d., pirmadieni 7 vai. 
vak. Jaunimo centre. Ateikite 
pasigrožėti tautiniu šokių atli
k i m u , l ie tuvių l i aud ies 
instrumentų įvairumu ir taip 
pat rūbų spalvingumu. „Gran
dis" kviečia visus j šį koncertą 
ir ypač jaunimą, kad ateitų 
susipažinti su sesėmis ir bro
liais, atvykusiais iš Lietuvos 
tik t rumpam laikui. Plėskime 
išeivijos ir Lietuvos jaunimo 
pažintį ir bendravimą. 

x P r i s imenan t dail. V. Pet
ravičių, praėjus metams nuo jo 
mir t ies , muzikos ir žodžio 
vakare spa l io 6 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre, M. K. Čiurlio
nio galerijoje 7:30 v.v. programą 
atliks muz. D. Lapinskas ir poe
tas K. Bradūnas. Visi maloniai 
kviečiami. 

(sk> 

x Skambink im. skambin-
kim! Dalyvaukim ..Ateities'* 
žurnalo vakare — šeštadienį, 
spalio 13 d JC. Skambinkite: 
312-434-2243. 

(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. 

įsk) 

x Ha vvaii salos ir saulė lau
kia j ū sų ! Skrydis iš Čikagos ir 
v i e š b u t i s v iena i sava i t e i 
$529.00 pilna kaina, jeigu ke
liausite iki gruodžio 15-tos 
d ienos . Vietų skaičius labai ri
botas. Užsisakykite — G. T. In
t e rna t iona l , tel . 708-430-7272. 
Kalbėkite su Anne. 

(sk> 

x Baltijos r e s to rane geras 
l i e tuv iškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi sales įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdiena 11 v.r. 9 v.v Uždą 
*-ytas pirmadieniais. 8100 Ro-
į e r t s Rd., tel . 708-458-1400. 

x Gre i t pa rduodu vienos ir 
- """"dviejų šeimų namus Chicagoje 
m— ir apyl inkėse. Skambinkite 
- * RE MAX RKALTORS. Rimas 

S tankus , tel. <312> *>86-5959 ar
ba (708)425-7161. 

(sk) 

x Dr. Antanas Razma, JAV 
LB krašto valdybos pirmi
ninkas, per Joną Urboną pa
siuntė laišką prezidentui G. 
Bushui apie Gorbačiovo ke
tinimus pritaikyti Lietuvai ir 
kitoms vadinamoms respubli
koms diktatoriškus — pre
zidentinius įstatymus, kurių jis 
išreikalavo iš savo kongreso. Ar 
laiškas pateko į prezidento 
rankas, tai kitas klausimas, bet 
tokie laiškai atveria ameri
kiečiams akis apie komunizmo 
tvarką. 

x Dar i aus Polikaičio diri
guojamas Dainavos ansamblis 
repetuoja Antano Vanagaičio 
sukurtas dainas, kurias atliks 
Margučio rengiamame koncerte 
spalio 20 d. 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. Visi kviečiami atsi
lankyti. Koncertas skirtas prieš 
100 metų gimusiam kompozito
riui Antanui Vanagaičiui pa
gerbti. 

x Lietuvių Prekybos rūmai 
turės susirinkimą Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje spalio 
10 d., trečiadienį, 7 vai. vak. 
Kun. Jonas Kuzinskas, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos kle
bonas, neseniai grįžęs iš Lie
tuvos , bus pagr indinis 
kalbėtojas. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. 

x El l ie K a s p u t i s , vyčių 
narių vajaus pirmininkė, yra 
labai dėkinga Standard Federal 
bankui, Gaidas-Daimid Funeral 
įstaigai ir Marųuette Funeral už 
jų nuolatinį geraširdišką Lietu
vos Vyčių Vidurio Amerikos dis-
trikto prisidėjmą prie narių 
vajaus. 

x Hamil tono mėgėjų teat
r a s „ A u k u r a s " per savo 40 
gyvavimo metus yra pastatęs 
daug veikalų. Daug aktorių pra
ėjo „Aukuro" sceną. Tik vadove 
ta pati — Elena Dauguvietytė-
Kudabienė. „Aukuras" daly
vaus VIII Teatro festivalyje su 
„Bubulio ir Dundulio" pasta
tymu. Festivalis, rengiamas 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos, vyks lapkričio 
15-18 dienomis Jaunimo centre 
Chicagoje. Festivalyje taip pat 
dalyvaus Toronto „Aitvaras", 
Los Angeles Dramos sambūris 
ir Chicagos „Vaid i lu tės" 
teatras. 

x P a r d u o d a m i gražūs tau
t i n i a i drabužiai . Tel . 
708-719-9645. 

(sk 

x Ieškoma įstaigos tarnau
toja Marquette Parke. Turi 
gerai vartoti lietuvių ir anglų 
kalbas ir rašoma mašinėlę. 
Kreiptis: tel. 312-778-0833. 

(sk) 
x Milžiniška Kristaus Ka

ra l iaus stovyla, Sugar Loaf 
kalnas, vaizdingi Copacabanos 
ir Ipanema pajūriai — tai tik 
dalis įdomiu vaizdų, kuriais 
džiaugsis „Draugo" ekskursijos 
dalyviai Rio de Janeiro mieste. 
Kelionė vyks š.m. lapkričio 26 
dieną. Informacija ir registracija 
— American Service Bureau, 
9727 So. Westem Ave., Chica-
go, IL 60643, tel . (1-312) 
238-9787. 

(sk) 

x Alg i rdas K a u š p ė d a s va
dovauja „Anties" ansambliui . 
Su juo kartu atvyksta roko an
samblio dalyviai Linas Būda, 
Gintautas Rakauskas. Petras 
Ubartas, Vaclovas Augustinas, 
Povilas Kovaliovas, Povilas 
Meškėla Roko koncertas bus 
Jaunimo centre spalio 19 d. 

x Marijos aukšt . m o k y k l o s 
d ramos ir muzikos skyrius 
ieško vyriškų dramos mėgėjų ir 
balsų. Jiems bus pat ikr in imas 
spalio 9 ir 10 dienomis Marijos 
mokyklos salėje nuo 3 iki 5 vai . 
p.p. 

x Kazys Moteka i t i s ir jo 
smuikas dalyvauja „Atei t ies" 
žurnalo vakaro programoje. 
Vakaras įvyksta šeštadienį , 
spalio 13 d., 7 v.v. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. 

x J a u n i m o c e n t r o M o t e r ų 
klubo narės pavaišins visus 
atsilankiusius skaniais blynais 
šį sekmadienį, spalio 7 d. po 
kiekvienerių šv. Mišių. 

x Lietuvos Vyčių s ą j u n g a 
p r i s imena laimėjusias na r ių 
vajaus kuopas. Pirmą vietą 
laimėjo North Side 5 kuopa. 
Antrą vieta - Bridgeporto 16 
kuopa. Trečią vietą — Mar-
ąuette Parko 112 kuopa. Indivi
dualiai laimėjo Konnie Savic
kus iš 5 kuopos, Ellie Kasputis 

Prez. Aleksandro Stulginskio parodoje. Iš kairės: Ramunė Račkauskienė (prez. A. Stulginskio 
anūkė), dr. .Jonas Račkauskas, Nijolė Mackevičienė, dr. Gediminas Balukas, kun. Vaclovas 
Gutauskas, Aurelija Vaičiulienė ir Rita Račkauskaitė (prez. A. Stulginskio proanūkė). 

Nuotr J . Tamulaiėio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
P I R M O S I O S PARODOS 

J A V ATIDARYMAS 

Šių metų rugsėjo 21 dieną 
Ba lzeko l i e tuv iu k u l t ū r o s 
muziejuje, meno galerijoje įvyko 
d a i l i n i n k ė s , a tvvkusios iš 

iš 112 kp. ir Evelyn Oželis iš 6 L i e t u v Gintaiės Uogintaitės 
kuopos. D ė k i n g a s V i d u r i o 
Amerikos vyčiu distr iktas. 

x Teklė Bogušas , So. Bos
tono, Mass., gavusi čekį 500 
dol., kur is buvo i š t r a u k t a s 
„Draugo" banketo metu, rašo: 
„Tai yra dovana mano vardinių 
proga, nes aš, pildydama bilietų 
šakne les , ga lvo jau . k a d 
traukimas vyks mano vardinių 
dieną, ta i ir turėčiau laimėti . 
Laimikį dalinuos su „Draugu", 
siunčiu 100 dol. čekį jūsų pa
ramai. Su geriausiais linkė
jimais". Nuoširdus ir didelis 
ačiū už linkėjimus ir auką. 

x Egidijus Mažintas , Kauno 
muzikinio teatro solistas, at l iks 
meninė p rogramą DIRVOS 
Deimantinio Jubi l ie jaus mi
nėjime — pokylyje, kuris įvyks 
spalio mėn. 21 d. Mart iniąue 
South Bal l room, Čikago je . 
Svečias iš Lietuvos yra baigęs 
Lietuvos koncervatoriją Vilniu
je, kur mokėsi pas prof. Vaclo
vą Daunorą. J is y ra žinomas 
kaip gerų vokalinių ir sceninių 
duomenų menininkas. Vietas 
galima rezervuoti skambinant 
I r . K r i a u č e l i ū n i e n e i (708) 
301-8183 ir V i d a i J o n u š i e n e i 
(708) 448-4520. 

isk) 

aliejinių darbų par< >dos atidary 
mas. I parodos atiuarymą susi
r inko gausus būry- meno mė
gėjų, kurie gėrėjosi dailininkės 
Uogintai tės spalvų derinimu ir 

G I N T A R Ė S UOGINTAITĖS ryškumu. Dalyvių tarpe matėsi 
ir Chicagos' ;i apylinkių daili
ninkai. 

Parodą a t idarė muziejaus 
vykdomasis direktorius Valen
tinas Ramonis, kuris pasveikino 
d a i l i n i n k ę , o t a i p pat ir 
atsilankiusius svečius. Pagrin
dinis kalbėtojas buvo Algi
mantas Kezys, kuris savo ati
daromoje kalboje supažindino 
giliau su dailininke ir jos kūry
bos raida. Pati dalininkė pa 
dėkojo muziejaus vadovybei už 
jos parodos surengimą, o 
svečiams už tokį parodytą 
dėmesį ir gausų atsilankymą. 
Po oficialaus atidarymo svečiai 
turėjo progos pabendrauti ir 
pasivaišinti. 

Parodoje išstatyti 24 aliejiniai 
paveiks la i , ku r ių dalį jau 
nupirko atsilankiusieji į parodą. 
Parodos proga buvo išleista 
puošni spalvota brošiūra. Paro
da dar tęsis iki spalio 14 dienos. 
Lankymo valandos kasdieną 
nuo 10 v.r. iki 4 v. p.p. Penkta
dienį galerija atidaryta iki 8 v.v. 

V. R. 

x Pigiausi bilietai į Los An
geles, Orange County aero
uostą, keliaujant tarp spalio 1 
ir lapkričio 15 d Kaina — 
$20300 Skambinti: G. T. In
ternational, 708-430-7272. Kai 
bėti su Anne 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis. tel . 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis , 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw. Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - mais
to p r o d u k t a i bus pr is tatyt i 
jūsų nurodytu adresu be t kur 
Lietuvoje 10 d a r b o d i e n ų 
laikotarpyje . 10 sv. mil tų, 10 
sv. cukraus, 5 sv. ryžių, 5 sv. 
konserv. druska. 4 sv. valg. 
druska. 18 oz. r iešut inis svies
tas, 2 dėž. džiovintų slyvų, 2 dėž. 
razinų. 64 oz. aliejus, 1 dėž. įvai
rių arbatų, 39 oz. pupelių kavos. 
12 oz. kakavos. Pi lna kaina 
$100.00 - kreiptis „ Ž A I B A S " 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills. IL 60457. T e l e f o n a s 
(708> 430-8090. 

(sk) 
x M a r ą u e t t e P a r k e i šnuo

mojamas 5 k a m b a r i ų b u t a s ; 
saulėtas, švarus, 2 miegamieji. 
Reikalui esan t , ir garažas . 
Kreiptis: 312-434-2655. 

(sk) 

x D Ė V Ė T I D R A B U Ž I A I , 
ba ta i , m a i s t a s ir kt. daiktai ; 
VAISTAI — receptinai , nere 
ceptinai Kiek ia i n e r i b o j a m i . 
MUITO N Ė R A ! Iš k i tų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS. Aukštos kokybės 
rūkytos mėsos gaminiai . AU
TOMOBILIUS parduodame pi 
giai. T R A N S P A K . 2638 W. 69 
St., Ch icago . IL 60629, t e l . 
312^136-7772. 

(sk) 

x N o r m a n Burstein, Skokie, 
111., „Draugo" banketo metu 
įteikė 20 dol. auką „Draugo" pa
ramai. Nuoširdus ačiū. Burstein 
ir visa žydų religinė bend
ruomenė praėjusia savaitę at
šventė vieną iš svaroiausių žydų 
š v e n t ę Yom K.upur a r b a 
a t g a i l o s dieną b ib l i ška i 
vadinama „Sabbath of Sab-
bats" . 

x Dr. V i d a s J . Nemickas , 
Riverside, 111., ..Draugo" garbės 
prenumeratorius, kuris įvai
riomis progom.s paremia dien
raštį, pratęsė oronumeratą su 
50 dol. auka Nuoširdus ir 
didelis ačiū. V. J. Nemickas yra 
kardiologas — širdies ligų spe
cialistas ir skelbiasi kiekvieną 
dieną „Drauge". 

x Stanis lovas J o n e l i s , gyv. 
Lietuvoje, Kaune, 233000, Ei
dukevičiaus gt. Nr. 37 -65 . 
i e ško s a v o dėdės A n t a n o 
J o n e l i o palikuonių. Antanas 
Jonelis atvyko i JAV apie 1905 
metus ir gyveno Chicagoje iki 
1925 m. Turėjo tris vaikus. 
Stanislovas Jonelis prašo ką 
nors žinančius apie jo gimines 
atsil iepti ir parašyti j am į 
Lietuvą nurodvtu adresu. 

(sk> 

Kubi l ius , r i tmo grupė G. 
Kažemėkas, ir G. Simniškis. 
Jau 1986 metų pavasarį pirmie
ji koncertai. Pasklido gandai, 
kad grupei Kauno ideologinė 
tarnyba uždraudė vadintis „An-
ti'*, kas galėjo reikšti antiso-
vietiška antirealistiška, antiko-
munistiška ir t.t. Grupė priėmė 
kompromisinį ėjimą pridėdama 
raidę „ S " ir gavo „Antis". 

Kaip vėliau grupės iniciato
rius, dvasios bei muzikos ir 
idėjų vadovas Algirdas Kaušpė
das ne kartą, pavadins antį 
gražiausiu Lietuvos, o gal net 
pasaulio paukščiu. Gal atsi
tiktinai, gal ir ne ansamblio 
vardą jis tars „ANTI...SSS..." 

LEGENDARINIS 
„ATEITIES" SKRYDIS 

Ilgus metus užsitęsusios, 
budrios, negailestingos nors 
kiek laisvesnės minties auto
r i ams ž i a u r i a s pasekmes 
nešančios, cenzūros epocha ėjo 
pr ie paba igos . Pasirodė 
nedrąsūs pirmieji laisvėjimo 
ženklai. 

Penki Kauno miesto archi
tektai A. Kaušpėdas, A. Blū-
šius, G. Jurevičius, D. Cijūnelis, 
A. Povilauskas 1985 metais 
įkūrė . .namų muzikavimo 
grupę". Ją greitai papildė keturi 
pučiamųjų atlikėjai P. Ubartas, 
P. Kovaliovas. A Luckus. V 

A. Kaušpėdas — „Antis" vadovas 

Ir štai jau minėtu metų fes
tivalyje ..Lituanika — 86" — 
sensacija — „Antis". Nežiūrint 
tuo metu jau garsių ansamblių 
„Akvarium". „Bravo". „Arija", 
G. Grapso grupės dalyvavimo 
„Antis" pakilo savo sėkmės 
skrydžiui. 

Mažos, didelės salės. Kalnų 
parkas , daugiatūkstant iniai 

x „Lietuvos Aidas" , Lie
tuvos Respublikos valstybinis 
d i e n r a š t i s , s iunčiamas oro 
paštu, JAV skaitytojus pasiekia 
per 7 dienas Jame duodamas 
objektyvus Lietuvos gyvenimo 
ir vyriausybės darbų vaizdas. 
Metinė prenumerata 85 JAV 
dol. Čekius rašyti „Lietuvos 
Aido" vardu ir su užsakymu 
siųsti įgaliotiniui. B. Juode l iu i , 
239 Brooks ide Lane, Willow-
b r o o k , IL 60514. USA. 

(sk) 
x G. T. INTERNATIONAL, 

INC. nau ja pas lauga: užtik
r in tas pristatymas žemiausia 
k a i n a 7 dienų la ikotarpyje . 
Dabar nereikia rūpintis ar pa
s i ų s t a s kar^ a te i s neiš
draskytas, ar visai jo negausite 
siųsdami jį pr Maskvą. Už 
$1.35 sva ras m. ūmumas 100 
svarų). Jūsų s . jn t inys bus 
pristatytas į R\gos muitinę. 
Kreiptis - G. T. International, 
Inc . Cargo Division, 9525 
Sou th 79th A\e„ H icko ry 
Hills, IL 60457. Telefonas 
(708) 430-7334. 

(sk) 

Balzeko lietuviu kultūros muziejaus vykdomasis direktorius Valentinas 
Ramonis įteikia geliu puokšte dail. Gintarei Uojnntaite; jos parodos atidarymo 
metu 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— E l e n a ir V incas Andr iu-
lioniai Rodney, Ont., liepos 
mėnesį atšventė savo vedybų 
penkiasdešimt metų sukaktį. 
Sv. Mišias jų intencija atlaikė 
West Lore kun. K. Kaknevičius. 
Iškilmės buvo Knights of Col-
umbus salėje. Čia sukaktu
v in inkus pasve ik ino LB 
apylinkės pirm. J . Statkevičius 
ir Julius Stradomskis iš Delhi. 
Šventei vadovavo jų sūnus Algis 
ir duktė dr. Dalia. 

— Londone , Ont., l i tuanis
tinė mokykla, pavadinta L. Ei
manto vardu, prasidės rug
sėjo 22 d. Šiluvos Marijos pa
rapijos salėje. Mokykla kviečia 
visus tapti aktyviais dalyviais 
ir vesti vaikus ar anūkus į 
mokyklą. Registruoja Rasa Ku-
rienė, Kristina Jakubaitienė ir 
Gražina Petrauskienė. 

— Winnipege, Man., buvo 
tautybių festivalis, dalyvaujant 
45 paviljonams rugpjūčio 5-18 
dienomis. Buvo apie 500 tūks
tančių lankytojų. Kaip kiekvie-
neriais metais, lietuviai pasi
rodė su paviljonu „Vilnium". 
Lietuvių paviljonas buvo lietu
vių pasiaukojimo vaisius ir kar
tu pasirodymas kitiems. 

— A. a. Pov i las Liaukevi-
čius, nepriklausomybės kovų 
savanoris, po ilgos ligos mirė 
rupgjūčio 13 d., sulaukęs 91 
metų amžiaus Portage del Prai-
rie mieste. Velionis buvo gimęs 
1899 m. sausio 11d. Vieštartų 
km , Lazdijų valsč., Seinų apskr. 
1924 m. vedė Juliją Mockevičiū
tę ir 1929 m. išvyko į Kanadą. 
Vėliau atsikvietė žmoną ir du 
vaikus iš Lietuvos. Velionis 
buvo veiklus lietuvių gyvenime, 
Šv. Kazimiero parapijos narys ir 
spaudos darbuotojas. Palaidotas 
iš Šv. Jono parapijos bažnyčios, 
pamaldas atlaikius prel. J. Ber-
tašiui ir kun. E. Kemath. Atsi
sveikinimą prie kapo sakė K. 
S t r ika i t i s . Nul iūd ime l iko 
žmona Julija, sūnūs Jonas ir 
Vytautas su šeimomis ir gimi
nės. 

sporto r ū m a i n e į s t e n g i a 
sutalpinti norinčių patekti žiū
rovų. Koncertų daug ir net la
ba i daug. . . nebe į s t eng ia 
aplankyti visų kviečiančių. 
Grupė kūrybinga, net tą pačią 
programą kaskart pateikia nau
jai. Sugalvoja naujų detalių. 
Keičiama scenografija, kos
t iumai , gr imas . J ų dainos 
daugeliu atvejų tampa neatski
r iama Lietuvos dalimi. 

Atsiradus Sąjūdžiui A. Kauš
pėdas aktyviai įsijungia į jo 
tarybos veiklą. Muzikavimui 
la iko l i eka vis maž iau i r 
mažiau. J u k jis ir dainininkas 
ir tekstų bei muzikos kūrėjas, 
grupės vadovas, vienas Sąjūdžio 
lyderių... Politinis Lietuvos 
gyvenimas įtraukia aktyvion 
veiklon ir ki tus grupės narius. 
Sklinda gandai, kad „Antis" 
koncertuoja paskutinį kartą... 
Žodžiu, šiaip ar ta ip po ilgo ir 
audringo skrydžio „ A n t i s " 
ruošiasi tūpt i . 

Žiūrovai, politikos išvarginti, 
reikalauja, kad „Antis", kur i 
taip šauniai atstovavo Lietuvai 
centrinėje bei Vakarų Europoje, 
vis dar sparnų nesuglaustų. 

Spalio 19 dieną jos skrydis pro 
Chicagos J a u n i m o c e n t r o 
didžiąją salę. S u s i r i n k i m e 
pamatyti ir išgirsti tėvynės 
paukščio skrydžio. Gal šis skry
dis antroje lietuvių sostinėje 
Chicagoje ir bus lemtingas. 
Tačiau „Antis" bus po šio skry
džio aplankiusi visą pasaulinę 
Lietuvą ir jau po jo liks vien le
genda apie... 

P e t r a s S t eponav ič ius 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Dartv vai nuo 9 iki 7 vai vak 
•^tad ^ v r iki 1 vai d 


