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Politinis diletantizmas 
ir sąmoningas griovimas 

Pirmą kartą vedami 
tarpvalstybiniai susitarimai 

Vilnius . Dabartinę padėtį 
Lietuvoje nušviečia Respublikos 
ministerė pirmininkė Kazimie
ra Prunskienė šio mėnesio pra
džioje, savo pareiškimu Lietu
vos gyventojams. 

Pareiškimas 
Lietuvos Respublika yra pu

siaukelėje tarp nepriklauso
mybės deklaravimo i r jos 
įtvirtinimo. Oficiali valstybinė 
p a r l a m e n t i n ė vyriausybinė 
delegacija susitinka su TSRS 
delegacija konsultacijoms dėl 
derybų, kurias mes įvardiname 
kaip derybas dėl nepriklau
somybės nuo TSRS pilnu de jure 
ir de facto turiniu. 

Lietuvos Respublikos vyriau
sybės ir savo vardu pareiškiu — 
kai kurių politinių grupuočių 
išpuoliai prieš vyriausybe ir 
mane, kad skatinant derybų 
pradžią ir vedant atitinkamą 
dialogą su TSRS ir kitų didžiųjų 
pasaulio valstybių vadovais 
neva bandoma pasukti Lietuvą 
atgal į TSRS ar į naują Sąjungos 
sutartį, kaip ji besivadintų, yra 
absoliučiai nepagrįsti ir są
moningai ar nesąmoningai klai
dinantys Lietuvos žmones. 

Vyriausybės adresu žeriami 
pikti kaltinimai, kurių esmė 
sueina į dar neįtvirtintą vals
tybingumą, ekonominius sun
kumus, teisėtvarkos pažeidinė
jimus, visiškai neįvertinant, iš 
kur visa tai atsiranda. Neno
rima pastebėti, kad neišsprendė 
Lietuvos Respublikos politinių 
ir ekonominių santykių su 
TSRS. nuolat busime veikiami jo
je vyks tanč ių procesų — 
ekonominės krizės, politinio 
nestabilumo, tautinių konfliktų 
ir kt. 

P r i s i d e d a ir dalis d e p u t a t ų 
Dalis deputatų prisideda prie 

politinių grupuočių išpuoliu, 
nevengia veiksmų rengiant 
situaciją vyriausybinei krizei. 
Tuo tarpu tai yra tik Aukščiau
siosios Tarybos santykių su 
vyriausybe krizės apraiška, 
kurios gilinimu pati vyriausybė 
nesuinteresuota. Sąmoningas 
vyriausybės krizės kurstymas 
yra niekuo nepateisinamas ir 
pražūtingas Lietuvai. Vyriau
sybė negali ir neturi tapti 
priedėliu prie Aukščiausiosios 
Tarybos. Atskaitomybė parla
men tu i nėra tapati tiesio
giniam pavaldumui jo nariams 
ar vadovams. 

Nuomonių skirtumai ir politi
nė diskusija yra normalus reiš
kinys kiekvienoje demokratiš
koje valstybėje. Demokratija gi 
p i rmiaus ia remiasi valdžių 
(įstatymų leidžiamosios, vykdo
mosios, teisminės) atribojimu ir 
jų savarankiška veikla savo 
kompetencijos ribose. 

Kri t ika pripažįstama 
Vyriausybe pripažįsta tei

s ingą kri t iką dėl a t sk i rų 
ministerijų kadrų neatitikimo 
pare igoms ar kitų veiklos 
t rūkumų ir jau pradėjo antrąjį 
s truktūrų peržiūrėjimo etapą. 
Mūsų nuomone, ir Aukščiausia
j a i Taryba i vertėtų, kiek 
įmanoma, pagerinti savo poli
t inę struktūrizaciją, kuri leistų 
atsirasti demokratiškesnei ap 
linkai. 

Vyriausybei tenka didžiulė ir 
didėjanti našta, kur ian t iš 
esmės kitokias Lietuvos ūkio 
funkcionavimo sąlygas ir garan

tijas. Pirmą kartą pradėjome 
tarpvyriausybinius susitarimus 
su daugybe vasltybinių partne
rių, orientuotus } ekvivalen
tiškus prekių mainus ir palaips
nį perėjimą į pasaulinės rinkos 
sąlygas. Gausių įstatymų pro
jektų ruošimas parlamentui 
svarstyti, ekonomikos reformos, 
ūkio šakų rekonstrukcijos, žmo
nių socialinės apsaugos ir kitų 
programų bei mechanizmų pa
rengimas perauga į jų įgy
vendinimo stadiją. Didelis 
užsienio partnerių interesas. 
Pradėtas pirminis Lietuvos 
valstybinių sienų apsaugos 
užtikrinimas, kova su ekono
miniu nusikalstamumu, visų 
pirma — spekuliacija. 

Tokiu metu reikalinga ne tik 
deklaruojama vienybė, kuri, be
je, gali reikšti ir pajungimą 
vienai nekritikuojamai valiai, 
būtinas konstruktyvus dialogas 
ir susitelkimas naudos Lietuvai 
pagrindu. Noriu pastebėti, kad 
perversmas gali įvykt i 
nebūtinai keičiantis valdžioms 
ar lyderiams, jis gali įvykti ir 
transformuojantis jų intere
sams. Pabandykime išvengti, 
kad nepriklausomybes siekiai 
neišs ig imtų į valdžios ar 
ambicijų realizavimąsi. 

Kanclerio laimėjimas 
Vokietijoje 

Pasiruošimas gruodžio 2 rinkimams 

Kremliuje spalio 2 d. įvykusio Tarybų Sąjungos ir Lietuva gacijų, paskirtų atitinkamai TSRS 
prezidento įsaku ir Lietuvos Respublikos Aukščiausi* - Tarybos nutarimu, pirmasis kon
sultacinis susitikimas, skirtas išnagrinėti klausimams jŝ  . -ms su oficialiu dvišalių derybų 
paruošimu, vaizdas. Tarybų Sąjungos delegacijai vadovavt "SRS Ministerių Tarybos pirmininkas 
N. Ryžkovas, viduryje, dešinėje, Lietuvos delegacijai SLietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas V. Landsbergis, matyti kairėje, vm .. oneš Ryžkovą. Landsbergio dešinėje 
matyti Lietuvos ministerė pirmininkė Kazimiera reunskienė, o jos dešinėje min. pirm. 
pavaduotojas Romualdas Ozolas. Eltos nuotrauka 

Lietuvai žalinga lenko veikla 

Kazimiera Prunkienė, 
Lietuvos Respublikos ministerė 
pirmininkė 

Kad nepraras tų 
pasaul io pasitikėjimo 

Dauguma vyriausybės narių 
atėjome dirbt i po rea l ių 
patikrinimų, kuriuos stebėjo 
visa Lietuva ir pasau l i s . 
Sąjūdžio nariais tapome ne po 
parlamento stogu, o kur kas 
anksčiau — jo steigimosi 
i švakarėse . Jo au ten t i ška 
programa, peraugusią į Kovo 
11-osios sprendimus. įgyven
diname netausodami nei laiko, 
nei jėgų. Vyriausybėm 
su tapa t in imas su L K P . o 
pastarosios — su TSKP yra ar
ba politinis diletantizmas, arba 
sąmoningas nepriklausomybės 
ir demokratiniu pradų griovi
mas Esama ir vieno, ir kito. 
Lietuvos valstybingumas dar 
pernelyg trapus, kad, tole
ruojant ar netgi k u r s t a n t 
par lamento ir vyriausybės 
santykių krize, antivyriau-
sybinę veiklą, nerizikuotume 
prarasti pasaulio paramą ir 
pasitikėjimą. To tik ir laukia 
Lietuvos valatybingumo atkūri
mui priešiškos jėgos, kurios 
bandys sutrukdyti ir derybas su 
TSRS. Nepasitikėdami vienas 
kitu neteksime pasitikėjimo ir 
iš šal ies. Ateities Lietuva šito 
neatleistų. 

Vilnius. (Elta) - Birželio 
pradžioje su Gorbačiovo palai
min imu Amerikoje lankės i 
Vilniaus krašto lenkų veikėjas 
Jan Ciechanowicz. New Haveno 
laikraštyje „The Advocate" apie 
jį i š spausd in tas s t r a i p s n i s 
aiškiai rodo, kad pagrindinis jo 
kelionės t ikslas buvo disin-
formacija. 1989 m. išr inktas 
vienu Lietuvos atstovu į SSRS 
Aukščiausiąją Tarybą, Ciecha-
nowicz pasigyrė esąs Gorbačiovo 
draugas ir su juo diskutavęs 
Lietuvos problemą. Lenku 
veikėjas pasmerkė Lietuvos 
nepriklausomybės aktą, kaip 
nerealistišką ir žalingą Sovietu 
Sąjungos demokratizavimui. J i s 
ta ip pat pagyrė prezidentą 
Bushą už Gorbačiovo, o ne 
Lietuvos rėmimą. 

Žurnalistams bei J A V Kong
reso atstovams Ciechanowicz 
aiškino, kad lietuviai lenkus 
traktavo kaip .juoduosius Pietų 
Afrikoje". Lenkams buvo užda
rytos geresnės gimnazijos, uni
versitetai, neprieinami geriau 
apmokami darbai ir politiniai 
postai. Tik Gorbačiovui atėjus į 
valdžią, lenkų padėtis pagerė
jusi. Dabar lenkai teisėtai siekia 
savo nepriklausomybės ir todėl 
jis gegužės mėnesį įsteigęs 
Lenkų žmogaus teisiu partiją. 

gai pasiskelbė esąs graikų ir 
romėnų filosofijos pr< fesorius 
Vilniaus universitete Ameri
kiečiams jis pamiršo paminėti, 
kad dar prieš Gorbač.. vo atė
jimą į valdžią jis atsikėlė į 
Lietuvą, nes tik tėra buvo 
lenkiškų mokyklų, kuriose jo 
vaikai galėjo mokytis savo 
kalbą. 

Apie Lenkų „persekiojimą" ir 
„ b e t e i s i š k u m ą " Lietuvoje 
Ciechanowicz kalbėjo ir sugrįžęs 
iš Amerikos į Vilnių. Jis tvir
tino, kad jį pakvietę JAV 
lenkai remia Lietuve- lenkų 
norus gauti autonomi ą SSRS 
sudėtyje. Tačiau, kak^ongpjūčio 
20 d. pranešė Vilr įaus radijas, 
visai kitaip apie šią problemą 
prabilo Varšuvo e leidžiamas 
dienraštis „Rzeczpospolita". Pa
gal ta i , Vilniaus krašto lenkai 
pakenktų Lietuvos irLenkijos 
interesams, jei jie elgtųsi kaip 
„trečioji jėga" dialogas tarp 
Lietuvos ir Lenkuos, kaip ir 
derybos t a r p Vi ln iaus ir 
Maskvos, tur i būt tiesioginiai, 
„be trečiųjų jėgų . — pabrėžė 
vyr iausybės poz:nją išreiš
kiant is dienraštis 

Mskvos r ė m ė j a s 
Vilniuje Ciechanowicz gerai 

žinomas kaip politinis aferistas 
.r Maskvos talkininkas. Lanky
damasis Amerikoje, j is melagin-

Paskirta Nobelio 

Prof. K. Antanavičius 
Washingtone 

Washing tonas . - Eltos pra-
nešimu, Lietuvon >ocialdemo-
kratų partijos pirm cinkas, eko
nomistas. Aukso.:, šiosios Ta
rybos narys, pro* Kazimieras 
Antanavičius atv> r į Washing-
toną. Spalio 15 d.. V iko atstovo 
Jono Bobelio lydimas, turėjo 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— L o n d o n e lapkr ič io 
pradžioje lankysis Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir susi t iks su 
Britanijos ministerė pirmininke 
Margaret Thatcher. 

— Stockholme, Švedijos vy
riausybės pakviesta, lankosi 
Lietuvos vyriausybės ministerė 
pirmininke Kazimiera Pruns
kienė. 

— Vlikas pasiuntė raštą JAV 
prezidentui Bushui ir Valstybės 
sekretoriui Bakeriui, kuriame 
primena, jog išsprendus Vokieti
jos sujungimo klausimą, dar li
ko neišspręstas Pabaltijo okupa
cijos klausimas. Prašo tą klau
simą įrašyti į Paryžiaus konfe
rencijos dienotvarkę lapkričio 
19 d. Rašte dar primenama, jog 
Kuwaito ir Pabaltijo valstybių 
okupacija tarptautinės teisės 
atžvilgiu yra tos pačios reikš
mės ir turėtų būti ginamos vie
nodai. 

— Washingtone, jei nebus 
susitarta Kongrese dėl naujo 
biudžeto, tai penktad ien io 
vidurnaktį vėl turės užsidaryti 
federalinės valdžios įstaigos, bet 
atrodo, kad Illinois kongr. Dan 
Rostenkowskio p lanas gali 
laimėti. 

B e r l y n a s . 1990 spalio 15. — 
Spaudos ž in ių a g e n t ū r o s 
paskelbė, jog kanclerio Helmut 
Kohl valdančioji partijų koali
cija laimėjo penkių iš šešių 
provincijų r inkimus praėjusį 
sekmadienį ir keturių iš jų 
buvusioje Rytų Vokietijoje. Tai 
rodo stiprų vokiečių nusista
tymą už kanclerio kandidatūrą 
i š r ink t i jį į tą patį postą 
gruodžio 2 dienos rinkimuose. 

Tai didelis Krikščionių de
mokratų partijos laimėjimas. 
Šie r inkimai buvo pirmieji po 
Vokietijų susijungimo spalio 3 
d. O gruodžio mėnesio rinkimai 
bus pirmieji r inkimai visoje 
Vokietijoje nuo 1933 metų. 
Vokiečių politikai labai laukė 
šių r inkimų rezultatų, nes ta i 
barometras, kas valdys Vokieti
ją, kurioje y ra daug žmonių be 
darbo ir prieš akis dar ir rytines 
dalies ats tatymas. 

E k o n o m i j o s p r e m i j a pasikalbėjimą Vaisi bės depar 
_- . . _ _ . tamente su Paba l to valstybių 

S tockholmas . — AP žinių 
agentūra pranešė, jog Nobelio 
Ekonomijos premija šiais metais 
paskirta tr ims profesoriams už 
teorijas, aiškinančias r inkos 
pritaikymą nauju būdu, atsi
žvelgiant į rizika ir skirtingus 
investavimus /kartu įvertinant 
korporacijų akcijas ir obligaci
jas. Šie trys amerikiečiai yra 
Harry M. Markovvitz iš Barucbo 
kolegijos New Yorke, William 
F. Sharpe iš Stanfordo univer
siteto ir Merton H. Miller iš 
Chicagos universiteto. Jų dar
bai žinomi individualiai kaip 
kapitalo teorijos, bet kartu jos 
plačiai pritaikomos šių dienų 
gyvenime. Jų teorijos buvo 
paskelbtos tarp 1950 ir 1960 
metų ir vėliau turėjo įtakos 
biržos menedžeriams, banki
n inkams , bendrųjų fondų 
menedžeriams, vyr iausybės 
agentūroms ir milijonams kitų 
žmonių. Jų teorijos pakeitė Wall 
Street r inkos be i f inansų 
politiką. 

politiniu patarėju Paul Goble 
Prof. Antanavič- apibūdino 
paskutinius politr. iš įvykius, 
dabartinę Lietuv. padėtį ir 
lietuvių daromus / gius nepri 
klausomybės atstatvmui. Po to 
turėjo pasimatymą -u JAV Eu
ropos Saugumo ir tendradar 
biavimo komisijos š< >bo nariais, 
kurie užtikrino p; mą Lietu
vos atstovavimu Paryžiaus 
konferencijoje 199< • -n. lapkričio 
19-21 d. Spalio 16 urėjo pasi 
matymą su JA\ 
Lane Kirkland, su 
Lietuvos politiniai 
niais klausimais 
išreiškė savo dide: 
ir pažadėjo pagalbi 
loję. 

.nijų vadu 
iriuo tarėsi 
rekonomi 

Kirkland 
>alankuma 
įetuvosby 

— Washingtom baltųjų rū 
mų štabo viršin įkas Jobn 
Sununu teigė, jog amerikiečiai 
t u r i ka l t i n t i K įgresą už 
esamas federalir. > biudžeto 
problemas. 

— Japoni jos vyriausybė nu-
sprendėjog pasiuntimas savo 
karmių pajėgų į Persų įlanką 
nesipriešina konstituciniams 
įstatymams. Jei tai patvirtins 
japonų Uiet (parlamentas), tai 
japonai galės įs i jungt i į 
bendrąsias ki tų vals tybių 
karines pajėgas tame regione. 

— Vengrijos vietiniuose rin
kimuose liberalinė opozicijos 
partija laimėjo rinkimus. 

— Graikijos artistė Melina 
Mercouri norėjo būti Atėnų 
miesto v i r š in inke , bet 
pralaimėjo rinkimus tik .03% 
balsų mažuma prieš socialistą 
Antonis Tritsis. 

— Australija turi per daug 
vilnos gaminių. Vyriausybė 
įsakė ūkininkams sumažinti 
avių auginimą. Australija iki 
Šiol aprūpindavo vilna 90% 
pasaulio rinkos, bet šiuo metu 
užsakymus labai sumažino 
Sovietų Sąjunga, Kinija ir Rytų 
Europa 

— Wshingtone aviacijos de
partamente pradėjo dirbti paša 
lintasis generolas M. Dugan iš 
Saudi Arabijos karinių pajėgų 
už per didelį plepumą ryšium su 
amerikiečių planais prieš Iraką. 
Prez Bushas nominavo jį 
poilsmi. tačiau tai turi patvir
tinti Senatas. 

G e r a p r a d ž i a 
Kancleris, kalbėdamas per te

leviziją, pasakė, jog „tai puiki 
pradžia, bet mes turime kovoti 
už kiekvieną balsą gruodžio 
r inkimuose". Kanclerio vado
vaujama partija nori laimėti 
daugumą Bundersrat . Didžiau
sia opozicine partija yra So
cialdemokratų partija. Ji pra
ėjusį pavasarį laimėjo daugumą 
ir tu r i daug įtakos gyventojų 
ta rpe . 

Saksonijoje, kur y ra 5 mili
jonai žmonių, kancleris Kohl 
laimėjo daugiausia balsų. Bet 
Brandenburgo srityje krikščio
nys demokratai nesurinko dau 
gumos. Ten socialdemokratai 
gavo 38.8% balsų, o krikšionys 
demokratai 29.3% balsų. Oskar 
Lafontaine, kuris yra sočiai 
demokratų vadas, ir kuris kan 
didatuoja į kanclerio postą. 
pasakė, kad jo partija dar turi 
vilt ies laimėti r inkimus gruo
džio mėnesį, nes „per septynias 
savai tes daug kas dar gali 
pasikeisti politikoje". Tačiau, jei 
visi vokiečiai taip balsuos, kaip 
k a d padarė dabar rytinių sričių 
vokiečiai, ta i kancleris Kohl vėl 
b u s patvir t intas pareigoms dar 
ke tur iems metams. Šia proga 
pr is imenama panaši padėtis, 
ka i 1950 m. Konrad Adenauer 

buvo i š r i n k t a s kancler iu , 
prikėlęs Vakarų Vokietiją iš 
griuvėsių. 

B r a n d e n b u r g e laimėjo 
socialistai 

Rinkimai taip pat įvyko ir 
Bavarijoje. Ten krikščionys 
laimėjo savo tradicine balsų 
d a u g u m a , gaudami 54.9% 
balsų. Rytinėje dalyje dabar yra 
sudarytos Saksonijos, Saksoni-
jos-Anhalto, Thuringijos, Bran
denburgo ir Mecklenburgo-Po-
meranijos provincijos. Branden
burgo sr ič ia i pr iklauso ir 
Berlynas, kurio rytinėje dalyje 
labai stipriai reiškėsi buvę 
komunis ta i . Rytų valstijose 
r inkiminė propaganda ėjo šū
kiu: „Helmut Kohl;. Vokietijos 
kancleris" 

Dabartiniame Bundesrat so
cialdemokratai iš 49 vietų 
turėjo 29. o krikščionys demo
kratai 20 vietų. Po šių rinkimų 
bus 35 vietos krikščionims de
mokratams ir 33 socialdemokra
tams. Iš rytinių sričių bus 19 
parlamentarų. Bet Respubliko
nų partija, kuriai vadovauja bu
vęs nacių karininkas, laimėjo 
daugiau negu 5%, ir pirmą 
kartą turės vietą Vokietijos 
Bundesrate. 

Mirė 
Martynas Gelžinis 
Martynas Gelžinis, gyvenęs 

Farmingdale , N.Y., ilgesnj lai
ką negalavęs širdimi, mirė ligo
ninėje sekmadienį, spalio 14 d 
Velionis, kilęs iš Klaipėdos 
krašto, buvo nenuilstantis ko
votojas už lietuvybę Maž. Lietu
voje. Nepriklausomybės metais 
buvo Klaipėdos krašto lietuvių 
„Santaros" organizacijos vadas 
Išeivijoje ve ik l ia i re i škės i 
Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio, Vliko ir kitų organi 
zacijų veikloje. Publicistiniais 
straipsniais bendradarbiavo lie
tuviškoje periodikoje. Maž. 
Lietuvos fondas ruošiasi išleisti 
jo publicistinių ir istorinių 
strapsnių rinkinį. 

— P ie tų Afrikos vyriausybė 
panaikino 37 metų senumo 
įstatymą,kuriuo buvo draudžia 
ma baltiesiems ir juodiesiems 
naudotis kartu bendrai patai 
pomis traukiniuose, autobusuo
se, bibliotekose, ir tose vie 
tose,kurios buvo atskirtos ra 
siniu pagrindu. 

Kaip nutruko Estijos 
— Sovietų pasitarimai 

Talinas. - Prasidėję Estijos ir 
Sovietų Sąjungos pokalbiai 
nutrūko rugsėjo 6 d. po to, kai 
Sovietų Sąjungos delegacijos 
vadovas Gricenko pranešė 
atvažiavusiai į Maskvą tre
čiajam pokalbių ciklui Estijos 
delegac jai. kad jis įgaliotas tik 
konsultacijoms 

Šią poziciją Gricenko patvir
tino po pašnekesio su SSSR AT 
pirmininku Lukjanovu. Estijos 
delegacijos vadovas Nugis 
pare iškė , kad jis įgaliotas 
derėtis, o ne konsultuotis Po to 
Estijos delegacija išvyko iš 
Kremliaus. 

Nugis pareiškė: „Rugpjūčio 10 
d. Maskvoje įvyko pasitarimas 
tarp aukšto rango Sovietų ir 
Estijos atstovų Sutinkamai su 
jo protokolu, tarp Estijos ir 
SSSR pradėtos būtent derybos. 
Šio dokumento pagrindu Estijos 
AT sudarė įgaliotąją delegaciją 
deryboms, kurių pirma sesija 
įvyko rugpjūčio 23 d. Visuose 
suderintuose dokumentuose mi
nimos būtent derybos". 

Ponas Gricenko, aiškindamas 
savo poziciją, pasakė: ..Mes 
negalime tęsti pokalbių, nes 
derybos vedamos tik tarp nepri 
klausomų valstybių. Estijos 
Respublika nėra nepriklausoma 
valstybė, o sovietų respublika, 
netgi pagal kovo 30 d. Nepri 
klausomybės deklaraciją". 

Nuspręsta, kad Estijos ir 
Sovietų delegacijų susitikimai 
bus laikinai nutraukti. 

KALENDORIUS 

Spal io 18 d.: Lukas Evange
l is tas , Kęsmina, Liubartas . 
Jaugilė. Vaiva 

Spal io 19 d.: Akvilinas. Švit
r i ga i l a , ( i ry tė , Kleopa t ra . 
Kantrime. Geisvilas. 

ORAS ( Hl( AGOJE 

Saule teka 7:05. leidžiasi 6:07 
Temperatūra dieną 45 L, 

naktį :V2 1 
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„ŠVIESOS" ANSAMBLIS 
DETROITE 

Vilniaus Pedagoginio ins
tituto Lietuvių liaudies dainų ir 
šokių ansamblio „Šviesa" kon 
certas įvyko šeštadienį, spalio 
13 d., Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. I koncertą atvyko <lau 
giau negu 350 Detroito apylin
kės lietuvių ir svečių, kurie prie 
papuoštų stalų stebėjo progra 
mą „Lietuviais esame me> 
gimę". Svečiai — muzika, daina, 
šokiu ir žodžiu atliko programą, 
kuri buvo labai šiltai įvertinta. 
Po programos, rengėjai. LB 
Detroito apylinkės valdyba pa 
dėkojo ansambliui ir supažin 
dino publiką su ansamblio vado 
vais: Juozas Jauniškis an 
samblio vadovas. Vida Palu 
binskienė — orkestro vadovė, 
Vaclovas Paukštė — choreogra 
fas, Vilius Tavoras >chormeis-
teris, Jeronimas Žitkevičius — 
choro vadovas ir Juozas Žilys — 
pianistas. „Lietuviškų Melodi 
jų" radijo valandėlė įrašė pa
šnekesį su ansamblio vadovu 
Juozu Jauniškiu ir choreografu 
Vaclovu Paukšte, kurie 1967 
metais buvo Lietuvos ansamblio 
nariai ir dalyvavo Montrealio 
Pasaulinėje parodoje, Expo 67. 
Pasikalbėjime buvo prisiminti 
įspūdžiai kai išeivijos jaunimas 
Montreiayje pirmą kartą susi 
tiko savo bendraamžiais svečiais 
iš Lietuvos. Susitikimą aprašė 
Alfonsas Bieliauskas, tuo metu 
redagavęs „Švyturio" žurnalą. 
„Šviesos" ansamblio vadovas 
Juozas Jauniškis pasikalbėjimo 
metu dėkojo Detroito lietuvių 
visuomenei už puikų ir nuošir
dų vieneto priėmimą, globą ir 
dovanas. Pasikalbėjimai bus 
perduoti spalio 26 dienos laidoje. 

PALAIDOTAS 
A.A. J . J A K Š T Y S 

Spalio 8 d„ po gedulingų šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos bažny
čioje, Holy Sepulchre kapinėse 
buvo palaidotas a a. Joseph 
Yakštys. Velionis buvęs Lie 
tuvos Vyčių. Amerikos Lietu. ių 
veteranų, Lietuvos Vaizbos buto 
ir Dievo Apvaizdos parapijos 
aktyvus narys. Buvęs „Lietu
viškų Melodijų" radijo valan 
dėles bendradarbis ir rėmėjas. 
Velionis paliko guninaiij Al 
Kacv ir jo šeima. Laidotuves 
tvarkė Stepanausko laidotuvių 
namu direktoriai 

LIETUVIAI TAUTYBIŲ 
M U G Ė J E 

Tautybių mugė spalio 19 21 
dienomis vyks Southf ie ld 
Cultural Center. 26000 Ever-
green. Southfield. Michigan. 
Penktadienį ir šeštadienį muge 

a t idaryta nuo 10 ir 8 vai 
vakaro, o sekmadieni nuo 10 iki 
6 vai. vak. Lietuviams mugėje 
a ts tovaus Detroito Lietuvių 
Kultūros klubas, vadovaujamas 
Stefanijos Kaunelienes. Lietu
vių pavilijone bus išstatyti 
{vairūs meno darbai. Visuo
menė kv ieč iama ap lankyt i 
mugę. ypač lietuvių paviljoną. 

S K A U T I Š K O S VEIKLOS 
S U K A K T U V I N I S 

V A K A R A S 

„Gabijos" ir ..Baltijos" skautu 
tuntų 40 metu veiklos sukaktis 
bus paminėta šeštadienį, spalio 
20 diena. 7 vai vak., Dievo Ap 
vaizdos Kultūros centre. Bus 
trumpa programa, laužas, vaka 
rienė n šokiai. Visuomenė k v. ie 
čiama. Šokiams gros Rimo Kas 
pūčio vadovaujamas orkestras. 
Informacijas apie sukaktį teikia 
Regina ir Šarūnas Mingelai, tel. 
348-8123. 

P A R A P I J O S GEGUŽINĖ 

Šv. Antano parapijos rudens 
gegužine po stogu įvyks sekma 
dienį, spalio 28 d. Rengia para 
pijos aukų rinkėju komitetas. 
Parapiečiai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti gegužinėje ir savo 
auka bei darbu prisidėti prie 
gegužinės pasisekimo. Aukas 
priima komiteto nariai ir klebo 
nas kun. Alfonsas Babonas. 

A.A. V E R O N I K A 
P E T R A U S K I E N Ė 

Spa l io 14 d.. Redford. 
Michigan, mirė a.a. Veronika 
Petrauskienė, 91 m. amžiaus. 
Po gedulingų s\ Mišių Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, spalio 16 
d., palaidota Holy Sepulchre ka 
pinėse. Velionė buvo tretininkė. 
Giliam nuliūdime liko dukros, 
žentai ir jų šeimos: Bronė ir 
Kazys Kulikauskai . Jane ir An
tanas Vait iekai . Aliutė ir Al
fonsas Kaspučiai , Julija ir Pra 
nas Zarankai . Sūnus ir marti 
Stasys ir Danutė Petrauskai. 
Laidotuves tvarkė laidotuvių 
direktorė Yolanda M. Zaparac 
kienė. 

L A 

N E P A V A R K I M E 
Š E L P D A M I 

V A R G S T A N Č I U S 

Mušu paga lbos Lietuvoje 
laukia sugrįžę iš Sibiro trem 
t iniai . l igoniai, invalidai ir 
likimo valiai palikti seneliai. 
Kai kurie tėvynaimai. atvykę į 
šį kraštą, neturėdami g'miniu 
ar pa / i s tamu. patekę sunkion 
būklen. kreipiasi į Balfą prašy 
darni v ienkar t ines paramos. 
Parama, gerai ištyrus' reikalą. 

skirsto Balfo Centro valdyba. 
Nuo aukotojų dosnumo priklau
so kiek bus sušelpta į vargą 
patekusių tautiečių. 

Spalio mėnesį vykdomos 
rinkliavos šalpai. Balfo 76-tas 
skyrius prašo Detroito ir apy
l ink ių l i e tuv ius pakar tot i 
praėjusiais metais parodytą 
dosnumą. Aukas per visą spalio 
mėnesį, sekmadieniais prie 
lietuviškųjų parapijų, rinks va
j aus talkininkai. Aukas galima 
pasiųsti ir paštu iždininkui 
Vladui Staškui, 10037 Hazelton 
A ve., Detroit, MI48239. Čekius 
rašyti United Lithuanian Relief 
Fund 

Ruošdamasi sėkmingam šal
pos darbui, Balfo 76-to skyriaus 
valdyba, rugsėjo 30 d. Šv. An
tano parapijos kavinėje buvo 
sušaukusi metinį susirinkimą. 
Valdyba pranešė, kad skyriui 
priklauso 395 nariai užsimokėję 
nario mokestį už 1989 metus. 
Nario mokestį sumokėjo ir 
šeštus organizacijos. Į skyrių 
įstojo 6 nauji nariai ir mirė 6 
nariai. Skyrius 1989 metais 
bendrai šalpai surinko 6,619 
dolerių ir gavo specialiems 
reikalams (davėjas nurodė kur 
pinigus skirti»4,500 dolerių. Pi
nigai buvo persiųsti Centro 
valdybai. Į skyriaus valdybą 
įtraukti naujų jėgų nepavyko. 
Susirinkimas nubalsavo palikti 
tą pačią valdybą ir revizijos 
komisiją. Skyriui ir toliau 
vadovaus Alfonsas Juška. Sek
retoriaus ir iždininko pareigose 
lieka Vladas Staškus, o Česys 
Sadeika ir toliau renka nario 
mokestį. 

Balfo direktoriai, reprezen
tuojantys Balfo 76 skyriui, yra 
Gailutė Dėdinienė ir Stasys 
Garliauskas. 

S. Garl iauskas 

SUŽADĖTINĖ IŠ 
LIETUVOS 

Kai Sau l i aus Milmanto 
draugai sukūrę šeimas augino 
jas , Saulius vis laukė tokios 
mergaitės,atitinkančios jo švel
niam būdui. Atsitiko taip, kaip 
kino filme. Jis, netikėtai susi
t ikęs iš Lietuvos į šį kraštą at
vykusią ir neturinčią giminių 
a r pažįstamų Vidą, pirmas 
ištiesė jai pagalbos ranką. 
Susidraugavo ir pajuto, kad 
likimas surišęs juos draugystės 
ryšiais, jiems tiesia kelią prie 
altoriaus. 

Š.m. rugsėjo 21 dieną Saulius 
M ii mantas ir Vida Dirgėlaitė 
jau žengė į Dievo Apvaizdos 
bažnyčią prie altoriaus sumai
nyti žiedelių. Juos palydėjo 
pamergė Virginija Šimaitytė su 
pabroliu dr. Ramūnu Savicku, 
Ada ir Linas Mikštai, artimie
ji, giminės ir draugai. Kun. Vik
toras Kriščiūnevičius, šv. Mišių 
metu, moterystės ryšiais sujun
gė Saulių ir Vidą. Vargonais gro
jo Rimas Kasputis, giedojo Asta 
Jurgutytė. Vestuvių dalyviai, 
pasveikinę iš bažnyčios išėjusius 
jaunuosius, rinkosi parapijos 
Kultūros centro patalpose. Ne-
ti ukųs pasirodė jaunieji. Juos su 

duona ir druska sutiko jaunojo 
motina A.dona Milmantienė. 
Jauniesiems su pamergėmis ir 
pabroliai susėdus prie stalo, dr. 
Ramūnas Savickas nuotaikin
gai pravedė oficialią dalį. 

Jaunu v-s sveikino Vidos 
mama ir brolis su šeima iš Lie
tuvos. Taip pat iš Lietuvos 
sveikino Sauliaus teta Jane, 
Sau l iu s Diržys ir Vi ta l i ja 
Morkevičenė, bei jos dukros 
Rasa ir Aušrinė. New Yorke 
gyvenantieji jaunojo teta ir dėdė 
Diržiai atsiuntė gražų sveiki
nimą. Oficialią ves tuvin ių 
vaišių dalį užbaigė jaunojo 
mama Aiduna Milmantienė, lin
kėdama jauniesiems laimingo 
šeimyninio gyvenimo ir pa
reikšdama padėką vestuvių 
dalyviams už atsi lankymą. 
Kun. Viktorui Kriščiūnevičiui 
sukalbėjus maldą vyko vaišės, 
kurių metu pakeltos šampano 
taurės už jaunos šeimos lai
mingą gyvenimą, sugiedota 
„Ilgiausių metų". 

Vestuvėse dalyvavo jaunojo 
Sauliaus sesrys Kristina Rein-
hardt ir Nijolė Burr su šei
m o m i s ir daug jo a r t i m ų 
giminių. Jaunosios Vidos ar
t imiej i negalėjo a tvykt i iš 
Lietuvos. Šioje iškilmėje ji 
turėjo keletą nuoširdžių draugių 
ir pažįstamų. 

Jaunoji Vida Dirgėlaitė yra 
baigusi Valstybinę Vilniaus 
konservatoriją. Dirbo konserva
torijos fakultetuose dėstytoja. 
Po didelių pastangų pasiekė 
Detroi tą Jaunasis Saul ius 
Milmantas tris metus studijavo 
žurnalistiką Ann Arbor Michi-
gano universitete. Tėvui anksti 
mirus, turėjo pasirinkti praktiš
ką profesiją. Tapo automobilių 
mechaniku, o dabar yra japo
n i š k ų mašinų pardavė jas . 
J a u n i e j i įsikūrė De t ro i t e . 
Povestuvinėje kelionėje planuo
ja pamatyti gražesnes Amerikos 
vietas. 

KRIKŠTYNŲ DALYVIŲ 
PARAMA LIETUVAI 

Pirmas įvykis Detroito lietuvių 
gyvenime, kad krikštynų metu 
būtų sudėta stambi auka Lietu
vos reikalams. Tai įvyko rugsėjo 
30 d. advokato Kęstučio ir dak
tarės Stefos Miškinių šeimoje. 
Jų dukrelės Aleksos-Kristinos 
krikštynų vaišiu dalyviai ir kiti 
sveikintojai, vietoje dovanų 
naujagimei, sudėjo Tautos fon
do specialiam Lietuvos atsta
tymo Fondui 2,246.00 dol. 
Jaunoji Miškinių šeima taip pat 
yra dosni lietuviškiems rei
kalams. 

Stasys G a r l i a u s k a s 

SAULIŲ 
SEPTYNIASDEŠIMTMETIS 

DETROITE 

Jaunieji Vida ir Sau l ius Mi lmanta i . Aldona Milmant ienė id«**'n»<j»->. d* Ramūnas Savickas ir 
Virginija š i m a i t y t ė ir Linas su Ada Miks ta i 'kmrėj* 1 

Prieš 70 metų Lietuvoje 
įsteigta Saulių sąjunga pa
tarnavo tėvynės apsaugai ir jos 
tautiniam susipratimui kelti. 
Išeivijoje atkurta Saulių są
junga užima reikšmingą vietą 
organizacijų tarpe ir pagyvina 
visuomenine veiklą. 

Išeivijos Šaulių sąjungos 
Centro valdyba, k u r i a i 
vadovauja Mykolas Abarius ir 
kurios būstinė šiuo metu y ra 
Detroite, minėjo šios organizaci
jos sukakti Minėjimas vyko 
Detroito lietuvių Kultūros cen
tre ir Šv. Antano parapijoje. 
Spalio 6 d. Kultūros centre buvo 
minėjimo oficiali dalis, meninė 
programa ir banketas, o kitą 
dieną pamaldos Šv. Antano 
bažnyčioje ir atsisveikinimo su 
svečiais pietūs parapijos salėje. 

Minėjimo akadenujai vadova
vo Albertas Misiūnas. Unifor
muotiems šauliams įnešus vė
liavas, sudarytas garbės prezi
diumas kun. Alfonsas Babonas, 
kun Viktoras Kriščiūnevičius, 
dr. Vaidievutis M a n t a u t a s , 
Edmundas Vengianakas, Rober
tas Borus. Vytautas Jokūbaitis, 
Mykolas Abarius ir Vincas 
Tamošiūnas. 

Šaulių s-gos kapelionui, kun. 
Alfonsui Babonui sukalbėjus in-
vokaciją, susikaupimo minute 
pagerbti mirusieji šauliai. Pa
gerbtas Nepriklausomybės ko
vų ir Klaipėdos krašto at
vadavimo dalyvis Vincas Tamo
š iūnas special iu žymeniu . 
Penkiasdešimt metų išbuvu
siems s-gos nariais, šauliams — 
V. Tamošiūnui, R. Macioniui, A. 
Poderienei, M. Baukiui, N. 
Sližienei, O. Šostakienei, E. 
Milkui, A. Šiurkui, Lidijai Min-
gėlienei ir Juozui Kinčiui įteikti 
pažymėjimai. 

Šaulių s-gos kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas buvo apdo
vanotas L.Š.S-gos Žvaigždės or
dinu, kurį prisegė s-gos garbės 
pirmininkas dr. Vaidievutis 
Mantautas ir šaulė A. Kirvai-
tytė. 

Albertas Misiūnas supažin
dino su paskaitininku, prof. dr. 
Vaidievučiu Mantautu, Šaulių 
sąjungos garbės pirmininku, 
garbės nariu, Lietuvos Šaulių s-
gos įkūrėjo Vlado Putvio vaikai
čiu. Jis savo paskaitoje kėlė šau
lių uždavinį — ginti Lietuvos 
Nepriklausomybę. Ragino šau
lius nebūti abejingais savo pa
reigoms- Pacitavęs Vlado Put
vinskio pasisakymus, pažymėjo, 
kad be žmogaus rankos ginklai 
lieka beverčiai. Savo patrio
t inius teiginius ir nerealų 
ginklo pavartojimo skatinimą 
paįvairino poetinių ištraukų 
į tarpais. 

Po paskaitos sekė sveikinimai 
žodžiu ir raštu. Žodžiu sveikino: 
Vytautas Jokūbaitis — VLIKO, 
bei Clevelando šaulių „Žalgirio" 
kuopos vardu, Edmundas Ven-
gianskas — Karių Ramovėnų 
vardu, Stasys Garliauskas — 
Balfo Centro valdybos vardu, 
Janina Udrienė — Detroito 
Ateitininkų vardu, Robertas 
Boris — Lietuvos Vyčių vardu ir 
dr. Antanas Razma — JAV Lie
tuvių Bendruomenės vardu. 
Raštu sveikino: vysk. Paulius 
Ba l t ak i s , vysk . V incen ta s 
Brizgys, Gen. Lietuvos konsulai 
Anicetas Simutis iš New Yorko 
ir Vytautas Čekanauskas iš Los 
Angeles. Amerikos Lietuvių 
Taut inė sąjunga, Vytau tas 
Kutkus, — LB Michigano apy
gardos vardu, Jonas Asminas, 
Detroito skautų ir skaučių var
du, Algirdas Budreckis, Karolis 
Milkovaitis, Detroito Lietuvių 
organizacijų centras ir kiti. 

Įdomiausia minėjimo dalis 
buvo meninė programa, kurią 
atliko muziko Stasio Sližio vado
vaujamas Šv. Antano parapijos 
Moterų vokalinis vienetas. Jį 
sudaro: S. Bitlerienė, S. Kau-
nelienė, a. Leparskienė. G. 
Norienė, V. Osteikienė, Č. 
Pliūrienė, N. Sližienė, A. Tamu-
lionienė, B. Virš i l ienė, D. 
Želvienė ir E. Žukauskienė. 
Dainas moterų balsams pritai
kė ir vienetui akompanavo 
muzikas Stasys Sližys. 

Minėjimo akademijoje, kartu 
su šauliais, a tvykusiais iš 
Chicagos, Clevelando. Toronto 
ir kitų vietų, dalyvavo ir 
Lietuvos Vyčių Vidurio Centro 
apygardos suvažiavimo dele
gatai (40 asmenų), parodydami 
savo solidarumą su šauliais. 

Lietuvos Šaulių Sąjungos 70 
metų įkūrimo ir vienerių metų 
Lietuvoje atkūrimo sukakties 
antrąją minėjimo dieną, šauliai 
su vėliavomis susirinko į Šv. 
Antano bažnyčią pamaldoms. 
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė šaulių kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas. Buvo pasi 
melsta už žuvusius, nukan 
k in tus ir Sibiro t remtyje 
mirusius šaulius. Kapelionas 
savo pamoksle iškėlė šaulių 
veiklą, pasiaukojimą ir kovą už 
Lietuvos laisvę. Prašė Dievą 
laiminti Šaulių sąjungą, jos 
narius ir jų darbą. Mišių metu 
gražiai giedojo Šv. Antano 
parapijos choras, vadovaujamas 
muziko S tas io Sližio. Po 
pamaldų parapijos patalpose 
buvo surengti pietūs, kurių 
metu atsisveikinta su minėjime 
dalyvavusiais svečiais. 

S ta sys Ga r l i auskas 
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Raz. (708)246-00«7; arba (708)246 6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVYFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (703) 422-0101 
Vdlaioos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždaryta ketvd i -3 v p p penutd 

• šeštd 9 v r -1? v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Sakydamas ki tam teisybę, 
turėk vieną koją balno kilpoje. 

Turkų priežodis 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzte 
Chicago, iL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (701) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. I I I . 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauto ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų 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 atvažiuciu ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St . Ch'cago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hi lK 
Tai. (708) 598 8101 
Vai parpi susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrma akis pritaiko akinius 
2618 W. 71at St. 

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

Paloa Vision Cantar. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava.. Cicaro 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava.. Sulta 324 ir 

5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Just ice IL 

Tai. (1-312) 565-2960 veikia 24 vai i 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezi|OS ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine Eigm. IL 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Uwn, IL 60453-2533 

Tai. 708-535-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 VV. Cermak R d . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tai. 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEOICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

Kabineto tai. (1-312) 737-1168: 
Rezld (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE • VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. <pn? Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

Kab. tai. (1-312) 585 0348: 
Raz. (1 312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

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

6 9. antr 12-6. penkt 10 12 1 6 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8287 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES t IGOS 

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. m. 60852 

Pirm antr ketv • penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Semartten Medical Cantar 

NapervHte Campua 
1020 E. Ogden Ava. , Sulta 310. 

Naparvttte IL 60583 
Tai. 1-706 527-0000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 588-3188; 
Namu. (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Straat 
Vai p<rm anlr ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Naujausias Lietuvos 

ISTORIJOS VEIKALAS 
Kad 1988 m. rugpjūčio 23 d. 

Lietuva įžengė į naują savo is
torijos epochą mažai kas besi
ginčytų. ,,Žymiausias bruožas 
Lietuvoje įvykusios dvasinės re
voliucijos buvo lietuvių savi
monės ir pasitikėjimo savimi 
augimas. Praeityje žmonės buvo 
l inkę ribotis tuo, kas I valdžios* 
buvo leidžiama; rugpjčio 23-ios 
m i t i n g o ka lbė to ja i vėl iau 
pr is ipažino nervinęsi — jie 
negalėjo būti tikri savo drąsių 
žodžių pasekmėmis. Po šio mi
t i n g o l i e tuv ia i pa la ipsn iu i 
perėmė iniciatyvą savo santy
kiuose su Maskva; jie daugiau 
galvojo apie tai . ką jie norėtų ir 
fiziškai galėtų nuveikti, negu 
apie galimą Maskvos reakciją. 
Naudodamiesi Gorbačio\ o pere-
stroika, jie patys perėmė savo 
uždaviniu kontrolę. 
Taip rašo savo naujoje knygoje 

Lithuania Aicakening(Lietuvai 
bundant) istorikas Alfred Erich 
Senn, istorijos profesorius Wis-
consin universitete. (Ši knyga 
nemaišytina su dr. J. Stuko Lie
tuvos tautinio atgimimo apy
braiža Avuakening Lithuania.) 
A. E. Senn knyga išplaukė iš jo 
viešnagės Lietuvoje 1988 m. 
vasarą ir rudenį, būtent kaip tik 
pradedant ruoštis likiminiam 
rugpjūčio 23 d. Molotovo-Rib-
bentropo pakto paminėjimo mi
t ingui Vingio parke. 

Profesoriaus Senn lankymasis 
Lietuvoje šiuo lemtingu laiku 
buvo laimingo sutapimo dėka, 
nes jo viešnagė buvo jau kelis 
metus prieš tai pradėta orga
nizuoti Lietuvos Istorijos In 
st i tuto ir Lietuvos Mokslo Aka
demijos, kurių iškvietimu jis tuo 
metu Lietuvoje viešėjo. Pradėjus 
įvykiams Lietuvoje, nesitikėtai 
rutul iot is , istorikui A. E. Senn 
buvo su te ik t i užsienio ko
respondento kredencialai, kad 
j is galėtu laisviau judėti ir daly
vauti gausybėje posėdžių ir susi
r inkimų, ruošiantis tiems įvy
kiams. Asmeniškai pažines L. 
Persi tvarkymo Sąjūdžio orga
nizatorius, jo kolegas lietuvius 
mokslininkus bei kitų sričių in
t e l e k t u a l u s , j i s j i ems ir 
dedikavo šią knyga: „tiems, 
kurie rizikavo savo karjeromis, 
keisdami Lietuvą 1988 m.". 

Alfred Erich Senn, g. 1932 m., 
y ra sūnus šveicaro Alfred Senn. 
kalbininko, germanisto ir bal 
t isto. kuris išpopuliarino litu
anist ikos studijas amerikiečių 
kalbininkų tarpe. Jaunasis A. 
E. Senn 1958 m. gavo istorijos 
daktara tą Columbia universi
te te New Yorke. J au nuo 1957 
m. spausdino straipsnius, stu
dijas modernios Lietuvos isto
rijos klausimais įvairiuose pro
fesiniuose žurnaluose. 1959 m. 
jis išleido knygą The Lmergence 
of Modern Lithuania. 

A. E Senn yra vienas iš retų 
nelietuvių istorikų, kuris moka 
ne tik Vakaru Europos kalbas, 
bet ir lietuvių, jau nekalbant 
apie lenku ir rusų kalbas. Todėl 
knygos gale sužymėtose išna
šose, šalia įvairios amerikietis 
kos profesines ir populiarios 
periodikos l>ei laikraščiu citatų, 
apstu ne tik Lietuvos naujosios 
periodinės spaudos bei laik
raščiu citatų ir kitos bibliogra 
fijos. bet ir išeivijos, tik jos 
gerokai mažiau ir, atrodo, gal 
šališkai parinktos, būtent: daug 
iš ..Akiračių", viena, kita iš 
..Aidų" — kitos išeivijos perio 
dikos nematyti. Beje. anglų kal
ba vartojama nemažai ..Laisves 
Radijo" ir ..Amerikos Balso" 
paruoštos medžiagos, o taip pat 
gausu ir Lietuvių Informacijos 
centro leidinių New Yorke. 

Tačiau ne tame šios knygos di 
džiausią vertė. Ši knyga, knygų 
krautuvių lentynose pasirodv 
sianti lapkričio pabaigoje, buvo 
stebėtinai greitai paruošta is
torinė medžiaga, užfiksuojanti 
moderniosios Lietuvos istonios 

AR IŠMATUOJAMAS TIKĖJIMO 
GILUM iŠ 

pačią naujausiąją epochą, kuri 
daugumos mūsų atmintyje dar 
taip šviežia — iš tikrųjų net ir 
tebesitęsianti, tebesirutuliojan-
ti, kad vargu, ar kas pagalvotų, 
ar tai galėtų būti tinkama me
džiaga istorikui. B^t tą pripa
žįsta ir autorius, perspėdamas 
(turbūt) kolegas, kad veikalas 
la ikyt inas ne moksliniu, o 
labiau memuariniu. 

Bet pavarčius knygą tuoj pat 
pasirodo, kad ji būsianti jei ne 
istorinės kritikos veikalas, ta i 
vertingas šaltinis istorikams 
vėliau vertinti ir suprasti šį 
reikšmingą lūžį Lietuvos is
torijos raidoje. 

Nors 1988 m. vasaros įvykiai 
daug ką nustebino savo netikė
tumu. Senn tų naujų vėjų dvel
kimo pradžia įžiūri jau Simo 
Kudirkos pabėgimo žygyje 1970 
m. ir Romo Kalantos suside
ginime 1972 m. O šie žygiai išsi
skiria nuo kitų gausių okupa
cijos rezistencijos momentų, 
kurie pradėti registruoti 1972 
m pradėjusioje eiti L.K.B. 
Kronikoje, savo viešumu, 
nežiūrint Sovietų pastangų juos 
represuoti . Anot autoriaus. 
..praeitis ir ateitis susitiko" Vil
niuje 1987 m. suorganizuotame 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
paminėjime prie Šv. Onos baž
nyčios Vilniuje, kurį tų metų 
rugpjūčio mėn. pradžioje paskel
bė Antanas Terleckas, Vytautas 
Bogušis, Petras Cidzikas ir Ni
jolė Sadūnaitė, pranešdami, kad 
tą pačią dieną panašūs mitingai 
vyksią ir Rygoje ir Taline. Nors 
demonstrantų skaičius šiuo at
veju nebuvo didelis (Senn many
mu apie 2.000), nes buvo bijoma, 
kad tai galinti būti tik Saugumo 
suorganizuta provokacija, de
monstracija išsiskyrė tuo, kad, 
su Lietuvių Informacijos Centro' 
New Yorke pagalba, demonst
rantai sugebėjo patraukti vaka
riečių korespondentų dėmesį, 
tuo prasimušdami pro Sovietų 
žinių agentūrų informacijos 
blokadą. Lietuvos gyventojai 
apie ruošiamą demonstraciją 
sužinojo iš vakariečių radijo 
laidu ir. daug rizikuodami, vis 
vien atvyko į demonstraciją. 

Po to seka smulkus aprašy
mas visų įvykių, kurie pradėjo 
rodyti lietuviams, kad okupan 
tas netenka savo galios, kad ne 
žiūrint Saugumo agentų gra
sinimų, pasaulio akims sužiurus 
į Lietuva, okupantas nebegali 
Lietuvoje sauvaliauti kaip anks
čiau, nebegali savo veiksmų pa
slėpti nuo pasaulio akių . 
Sekančiuose skyriuose Senn 
rodo. kaip kiti laisvėjimo bruz 
dėjimai lietė įvykius Lietuvoje 
ir kaip Lietuvos spaudoje pra
dėjo vis dažniau rodytis memu
ariniai straipsniai, aprašantys 
jau ne sovietine „tikrovę , o kas 
iš tikrųjų ištiko net ir žymiausiu 
Lietuvos inteligentijos šeimas 
okupacijos metais, kaiptuome 
tinei Lietuvos vyriausybei 
reikėjo pagaliau pripažinti ir 
kaip nors atsakyti už „baltąsias 
dėmes". 

Tai. kad ši knyga buvo išleis
ta anglu kalba, aukštą moksli 
ne reputaciją turinčios leidyk 
los. nemažai pasitarnaus dabar 
tinęs Lietuvos įvykių suprati 
mui ir gvildenimui mokslinin 
kų tarpe. Lengvai skaitomas, 
net nemokslininkams prieina
mas, populiarus knygos stilius 
ją padarys pageidaujama ypač 
jaunesniosios kartos lietuviams, 
kuriems lietuviškai skaityti 
kartais tampa nemažai pastan 
gų reikalaujantis projektas. 
Norėtųsi tikėtis, kad ši knyga 
net rukus bus išversta ir į 
lietuvių kalbą, kad ji galėtų tap 
ti ir anglų kalbos nemokan 
tiems lietuviams tuo svarbiu 
įnašu į jos istorine savimonę, 
kuriuo ji jau yra net ir svetima 
kalba 

a.g. 

Amerikos lietuvių kunigų 
vienybės suvažiavime, kuris 
įvyko š.m. rugsėjo 11 d. Put-
name, įdomią ir turiningą pa
skaitą tema „Lietuvos katalikų 
Bažnyčios dabartis ir ateitis" 
skaitė Lietuvių informacijos 
centro bendradarbis Viktoras 

VYTAUTAS SK )DIS 

Gilus t ikėjimas > t visada 
b ū n a tvir-

kuriose pravedamos bendros, 
t.y. kolektyvinės, išpažintys be 
jokių klausyklų ir nuodėmklau
sių. Kai kas ir iš lietuvių 
džiaugiasi, ka * jos jiems yra 
patogios... vienas pavyzdingas 

tiktai žodžiai, kuriais ne visada katalikas Chicagoje tvirtino, jog 
galima tikėti, nes dažnai ir pats Ji* savo nuodėmes betarpiškai 

Tikėjimas yra ind . i.ialus ir 
labai subtilus kiek v no žmo-

Nakas. Šią problemą jis nagri- g a u s reikalas, todėl; .šias ap-
nėjo plačiame poli t iniame klausas ir gautus a ? ' - adrintus 
kontekste. Susipažinus su tos rezultatus visada re'N.i vertinti 
paskaitos tu r in iu , atkreipė kritiškai. Mechaniš- emian-
dėmesį vienas abejotinos vertės tis tais rezultatais 
faktas, kurį autorius pnimda daryti plačių apibe: 
mas už pagrindą, padarė kai 
kurias klaidingas išvadas. 

V. Nakas tvirtino: „Stebina 
... kiek netvirtai lietuviai tiki 

į Dievą". Kitoje vietoje jis 

malime 
urnų ir 

kategoriškų išvadų 
Tokia yra žmogau rimtis, 

kad jis dažnai būna :.:kštesnės 
nuomonės apie sav . negu jis 
iš tikrųjų yra verta- Pagaliau. 

konstatuoja: ..Bažnyčios gilaus tikėjimo supratimas ne 
autoritetas toks didelis, bet visada sutampa su tikro ir tvir-
giliai tikinčiųjų skaičius toks to tikėjimo sąvokoms Kad taip 
mažas" (Draugas, nr. 185. yra. patvirtina ir Šven1 >.*isRaš-
1990.IX.22). Tokias išvadas jis *tas 

padarė.remdamasis 1989 metais Jėzaus Nazariečio žemiškojo 
spalio mėnesį atliktos sočio- gyvenimo laikais be jokios 
loginės apklausos rezultatais, abejonės visi Rašto aiškintojai, 
pagal kuriuos 70 nuošimčių fariziejai ir sadukuai save 
lietuvių yra tikintys. Iš jų 25 laikė pavyzdingais ir. Mnoma. 
nuošimčiai pasisakė, kad jie yra gjlįaį tikinčiais. O>aip Kristus 
giliai tikintys. Anot V Nako. J ų neapkentė ir juos keikė! 
gaunasi paradoksas: iš vienos 
pusės „giliai tikinčių mažas 
nuošimtis", iš kitos pusės — 
didelė pagarba katalikų Bažny
čiai ir jos populiarumas. 

Iš savo gyvenimo patirtie-
galiu pa tv i r t in t i , kad toji 
lietuvių visuomenės dalis, kuri 
dėl vienų ar kitų priežasčių 

paklaustasis nežino, kaip išma 
tuoti savo tikėjimo gilumą. 
Jeigu tikėjimas yra suvokiamas 
daugiau jausmais, o ne protu, jis 
negali būti gilus. 

Aukščiau minėtoje apklauso 
je nustatyti 70 nuošimčių pasį 
sakiusiųjų, jog jie yra tikintys, 
tikėtini. Tas skaičius atitinka 
prieš 10-15 metų valdinių 
ateistų nustatytą tikinčiųjų 
Lietuvoje skaičių , k u r i s 
oficialiai nebuvo skelbiamas. 
Ateistinė propaganda tą skaičių 
tada mažino beveik pusiau 

Labai abejot ina , kad 30 
nuošimčių apklaustųjų būtų 
pasisakę esą ateistais. Lietuvo 
je daug žmonių gali visai nuo 
širdžiai pasakyti, jog jie yra 
netikintys, nes neturi jokio 
supratimo nei apie tikėjimą, nei 
apie Dievą. Tai 50 metų atkak 
liai vykdytos ateistinės pro 
pagandos ir ateistinio auklėjimo 
pasekmė. Tačiau ir ateistiniai 
mokymai neprilipo. Tokie žino 
nes. jausdami savyje dvasine 
tuštumą, per trumpą laika gali 

išpažįsta pačiam Dievui. 
Turbūt dėl tokio atgailos sak

ramento nuvertinimo Ameriko
je, popiežius Jonas Paulius II 
1988 metais audiencijoje pri 
ėmęs grupę amerikiečių vysku
pų, atvykusių į Romą su oficia
liu ,.ad limina" vizitu, perjuos 
kreipėsi į visus Amerikos vys
kupus, pabrėždamas Atgailos 
sakramento — išpažinties — 
reikšmę katalikų gyvenime. Jo 
žcdžiais „Be Atgailos sakra
mento žmogaus dvasinis atsi
naujinimas niekada negalės 
būti pilnas ir pastovus" (Tė
viškės aidai. nr. 30, 1988.-
VIII.2). 

Lietuvoje ir pačiais sunkiau
siais religinės priespaudos me
tais kunigai kiekvieną dieną 
turėdavo daug darbo klausyk
lose O per atlaidus ir didžiau
sias šventes prie klausyklų 
nusidriekdavo didžiulės eilės. Ir 
pačios bažnyčios šv. Mišių metu 
būdavo taip perpildytos, kad 
kitą tiek žmonių pasilikdavo už 
atvirų bažnyčios durų švento-

..Gyvatės! Angių išperos! Kaip 
jūs ištruksite nuo pasmerkimo 
į pragarą!" (Mt 23,33 „Vargas 
jums. veidmainiai Rašto aiškin
tojai ir fariziejai! Jūs užrakinate 
žmonėms dangaus karalystę ir 
nei patys neinate, nei trokš
tančių į ją patektį neleidžiate" 
(Mt. 23,13). Arba:*„Xe kiekvie 

buvo ir dabar pasiliko už n a s ? kuris m a n šaukia: „Vieš-
tikėjimo ir Bažnyčios įtakos patie. Viešpatie!" je-;< į dangaus 
ribų, visada su pagarba žiūrėjo karalystę, bet tik tas. kuris 
ir į tikėjimą, ir į Bažnyčią. Net vykdo mano dangiškojo Tėvo 
ir tie vadinamieji ateistai daž- valią" (Mt. 7,21). O kiek tokių 
nai dviveidžiavo. fariziejų ir veidmainių visur yra 

1989 metų pavasarį iš Lietu niūsų laikais! 
vos sugrįžęs išeivijos lietuvių Šv. Luko Evangelijoje rašoma, 
vyskupas Paul ius Baltakis kad tarp .Jėzaus mbkinrų kilus 
pasakojo, jog- jis kalbėjosi su ginčui, kuris iš^Li^džiausias, 
vienu žinomu ateistu, kuris atseit, geriausias. Jėzus jiems 
vyskupui pasakė, jog jis nežinąs p a s a k ė : „Kas uisų tarpe ma
nė vieno ateisto, kuris netikėtų žiausias, tas iš tiesų didis" 
(Draugas, nr. 87.1989.V.4). Štai (Lk 9,48). 
kur tikras paradoksas! Tokio Kalbamuoju atveju apie 
paradokso paslaptį iš dalies tikėjimo giluma ir negilumą, 
paaiškino apaštalo Judo Iskari- y p a č p a m o k a n t palyginimas 
joto išdavystė. Jis savo dvasinės a p į e fariziejau-- ir muitininko 
silpnybės valandoje išdavė maldą, kurio išvada tokia: 
Jėzų, tačiau Šventajame Rašte „kiekvienas, kuris save aukš-
nepaskyta, kad jis tai padare tina, bus pažen ritas, o kuris 
nustojęs tikėti savo Mokytoju. O s a v e žemina, bus išaukštintas" 

(Lk 18,14). 
Lietuvoje buv daug pavyz

džių, kada tie. k :rie skaitė sa 
ve giliai tikinčiais, tikrumoje 
turėjo tikėjimą ; .ugiau negu 
paviršutinišką. T> ̂ ius ypač ver
tino valdiniai 'eistai , juos 
panaudodami ant >ažnytinei ir 
ateistinei propagi: dai. Taigi at 

tapti tikresniais katalikais negu n u J e -
tie. kurie atvirai pasisako, jog Amerikoje sąvoka „pilna baž

nyčia" reiškia, kad užsėsti 
beveik visi suolai. Lietuvoje — 
kai kada dėl minios spūsties 
net negali pakelt i r ankos 
persižegnojimui Atrodo, kad 

Apskaičiuota, kad Amerikoje a t g a v u s tikėjimo laisvę. Lietu 
pasisakiusių, jog tiki Dievą yra v o j e bažnyčių lankomumas ir 

jie yra „giliai" tikintys 

Tikintieji Lietuvoje 
ir Amerikoje 

daugiau kaip 90 nuošimčių, 
tikriausiai nemažiau kaip puse 
apklaustų amerikiečių pasisa 

kytų, jog jie giliai tiki. Tačiau 
statistiniai paskaičiavimai Illi 
nois vasltijoje su Chicagos 
miestu rodo, kad antrąjį Bažny 

tikėjimo praktikavimas nesu
mažėjo. Daug faktų rodo, kad 
Bažnyčia auga ir stiprėja. 

Ne apie tikėjimo gilumą kalba 
ir toks faktas, kad Chicagoje 
viena po kitos užsidaro pirmųjų 
mūsų išeivių p a s t a t y t o s . 

čios įsakymą „Sekmadieniais ir išpuoštos ir rūpestingai pri-
šventadieniais dalyvauk šven- z į ū r ė tos bažnyčios. Lietuvoje 

kad jis tapo išdaviku nebūda 
mas „ateistu", jis įrodė savižu
dybe. 

Neseniai popiežius Jonas Pau 
liūs II Čekijos-Slovakijos fede
racinėje respublikoje kalbėjo: 
„Dievas gyvenime gali būti nei
giamas tam tikrą laika, bet jis 
negali būti paneigtas visą 
laiką" (Laikas, nr. 755. 1990. sakymai į pakla* imą: ar tavo 
rūgs.). tikėjimas yra gil 5 a r ne, yra 

tose Mišiose" vykdančių yra 
tiktai apie 20 nuošimčių kata
likų. 

Mūsų „lietuviškoje" Ameriko-
je bažnyčiose matant beveik 
vien tik žilas galvas, tas nuo
šimtis t ik r iaus ia i yra dar 
mažesnis. Taip manyti verčia 
faktas, kad tose bažnyčiose, 
kuriose sekmadienio pamaldos 
atliekamos ispanų kalba. į jas 
atvykusiųjų absoliučią dau
gumą sudaro j aun imas ir 
vidutinio — 35-50 metų amžiaus 
žmones. Nedaug jaunimo mat v 
ti ir pamaldose anglų kalba. 

Kažin ar Amerikos sąlygomis 
labai dažnas Komunijos prie 
mimas byloja apie tikėjimo gi 
lumą? Tuo abejoti verčia tai. 
kad pamaty t i žmogų prie 
klausyklos yra retenybė Kai 
kuriose bažnyčiose jau ir 

valdžios uždarytos bažnyčios 
viena po kitos a ts idaro ir 
statomos naujos. 

Kadaise Lietuvoje kai kas 
savaip suprastą tikėjimo gilumą 
viešai išreikšdavo gulėjimu ant 
bažnyčios grindų kryžiumi 
Dabar tai pamatyti retenybe 
Tačiau, kada reikia ir jeigu 
įmanoma, visi abiem keliais at
siklaupia ant kietų ir ne visada 
švariu grindų. Amerikoje, jeigu 
šv. Mišios laikomos salėse, net 
ir per pakylėjimą klauptis ant 
grindų, dažnai uždengtu minkš 
tu kilimu, nepriimta Net ir 
pačiose bažnyčiose dažna i 
matyti, kai Švenčiausias Sak 
ramentas tabernakulyje pager 
biamas ne tvirtu priklaupimu, 
o t i k t a i tūp te lė j imu arba 
savotišku reveransu. 

Iš Lietuvos atvykusi Nijole 

40 berniukų ir mergaičių, kurių 
amžius nesiekė 16 metų. Prisi
mindama tą susitikimąjį su liū
des iu r a š ė : , , B u v a u l a b a i 
skaudžiai nusivylusi, kad nė 
vienas iš jų nežinojo, kas tai yra 
šv. Mišių auka . Vieni sakė, kad 
tai poterių kalbėjimas, kiti, kad 
tai kunigo malda... Visi mėgini
mai privesti prie teisingo at
sakymo liko bergždi. Jei jauni
mas nesupran ta šv. Mišių — 
Jėzaus aukos už mus brangumo 
ir ver t ingumo ... vargu ar jie 
l iks k a t a l i k a i . . . " (Tėviškės 
žiburiai, nr. 39, 1990.1X25). 
Kad Lietuvoje taip pat miglotas 
šv. Mišių aukos suprat imas 
d a u g u m o s j a u n i m o t a r p e , 
žinant kokiose sąlygose t a s 
j a u n i m a s augo, t u o d a b a r 
stebėtis ne tenka 

Visi š ie pa lyg in t ina i č ia 
pateikt i ne siekiant įrodyti, jog 
Lietuvoje tikėjimas į Dievą yra 
beveik visuotinis ir kad ten j is 
gerensis a rba „gilesnis" negu 
Amerikoje. Taip nėra. nes tikėji
mas yra individuali žmogaus 
savybė ir jo viešo išpažinimo for
mos keičiasi, priklausomai nuo 
laiko, papročių ir aplinkybių. 
Šiuos palyginimus pateikiau 
tiktai a pmąstymams dėl sąvo
kos „tikėjimo gilumas", mėgin
damas parodyti, kad tas „gilu
m a s " niekuo neišmatuojamas, 
nes tai y ra t iktai procesas į 
tikėjimo tobulybę, kurios nepa
siekė ir šventieji (jų pačių 
nuomone!). 

Esu įsitikinęs, kad tas, kur is 
viešai tv i r t iną jog jo tikėjimas 
yra gilus, savo gyvenimu ir 
elgesiu dažnai neparodo, jog j is 
gerai pažįsta Kristaus mokymą 
ir juo nuoširdžiai savo gyvenime 
vadovaujasi. 

(Bus daugiau) 

klausyklų nebėra. O yra ir taip Sadūnaitė vienoje Amerikos 
sumodernėjusių bažnyčių, ]įetuvių stovykloje susitiko su 

Laiškas 
B U V O K I T A I P 

J . V S ū d u v a s p a r e n g ė 
(„Draugas" . IX.28. nr. 189) 
ilgą ir įdomią istorinių 1990 
metų įvykių pynę videojuostoje, 
straipsnį pavadinęs „Lietuva 
Amerikos televizijoje". Tame 
straipsnyje tarp ki tko autor ius 
rašo: . .Skaitau rugsėjo 8 d. 
„Draugo" dienraštyje, kad A. 
Palys padovanojo Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centrui Chica
goje t r is tomus ,.Xerox" nuo
t raukų , surinktų iš Amerikos 
spaudos apie Lietuvą Tai 
neati t inka tiesos Iš tikrųjų tuos 
tris tomus iš amerikoniškų Nevv 
Yorko d i e n r a š č i ų s p a u d o s 
rašiusių apie Lietuvą surinko, 
paruošė ir Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centrui padovanojo ne 
A. Palys, o muzikas Jonas Žu
kas. P. Palys (ir ne A. Palys) t ik 
apie tą vertingą muz. Jono Žuko 
rinkinį „Drauge" Nr. 175 rug

sėjo 8 d. parašė. p. p a l y s 

IŠPAŽINTIS 
Novelė 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Kada vieną pavakarį pamačiau iš mieste;io 
pareinantį Viktorą, viskas paaiškėjo. Purvini bat ii, 
suglamžytas darbinis švarkas, sutaršyti plaukai -
supratau, kad jis miestelyje dirbo, nedykaduoniavr su 
vokietka. Kad ir nekokia jo išvaizda buvo. jis man vis 
tiek buvo žavus. 

Emigraciniai reikalai labai silpnai judėjo. Viena, 
kita šeima išvažiavo į Ameriką. Keletas vyrukų pasi
rašė sutarti su Kanados darbų agentais. Porai jaun k-
lių pavyko užsirašyti į Australiją. Tai buvo vyrai be 
šeimų. Šeimos turėjo išsirūpinti globėjus, darbo sutartis 
ir susirasti, kad kokia organizacija padengtų pervežimo 
išlaidas. Mūsų dokumentai dėdės dėka buvo sutvarnv-
ti, beliko laukti eilės. 

Laimei gavau darbą miestelio spaudos parduotuv j . 
Buvo gera proga praktiškai pritaikyti savo anjdų 
kalbos žinojimą su amerikiečių kariais, kurie nesidrf> 
vedami mane kalbino. Supratau svetimos kaH>''3 
svarbą. Nebūčiau susigraibius anglų kalboj, nebūčiau 
nei to darbo gavusi. 

Vis daugiau ir daugiau pavakariais knygyne atsi
rasdavo šaunių dėdės Šamo kareivėlių Man patik" JH 
nerūpestingumas. Švarūs, linksmi, jauni. K'^s 
priešingumas su buvusiais vokiečių kareiviais, kuriuos 

prisiminiau pagyvenusius, paniurusius, su gerokai 
apnešiotom uniformom, pusbadžius. Koks skirtumas! 

Vieną vakarą, prieš uždarant prekybą, prasitariau. 
kad kavos pupelių skonį esu užmiršus. Kitą dieną 
kareiviukas, kuris mane girdėjo, padavė dailiai suriš
tą pakietuką. Koks buvo džiaugsmas, kai su mama iš 
vyniojome rūpestingai surišta pakietėlį ir radome 
kvapnių rudų pupelių. Mama tuoj užkaitino puodą 
vandens, ir įpylus porą šaukščiukų tų rudų grūdeliu. 
pakvipo visas barakas. 

Kad ir jauni, ir švarūs, ir linksmi buvo knygyne 
besilanką kareiviukai, vis tiek jie negalėjo lygintis su 
mano Viktoru. Kuo rečiau aš jį mačiau, tuo jis darėsi 
man brangesnis Viltis manęs neapleido, o ateitis buvo 
suplanuota. Planai, kurių Frau Miller galėjo tik pavy 
dėti. Svajos su kuriomis dienai pasibagus, užmigdavau, 
atgimdavo sapnuose. Jei sapnas buvo geras, tikėjaus 
ką nors gero. Susapnavus ką nors blogo, netikėjau jais. 

Stovyklos gyvenimas rėmėsi gandais. Niekas nieko 
tikro nežinojo, bet diskutavimo netrūko. Atsirado 
pesimistų, bet netrūko ir optimistų. Kai vieni turėjo 
gatavus lagaminus grįžimui į tėvynę, tai kiti ruošėsi 
į Užatlantj. 

Vietiniams stebint DP stovyklų gyvenimą, jiems 
buvo susidaręs įspūdis, kad jų gyventojai nieko nedir 
ba. gerai aprūpinti okupacinės valdžios Bijodami savo 
tėvynėje bausmių. įvairūs nusikaltėliai rado užuovėja 
tokiose stovyklose. Didėjant savivaldos teisėms, didėjo 
ir neapykanta, kuri, nors ir nebuvo viešai parodoma, 
bet buvo jaučiama. Vokiečių gyvenimui gerėjant, pa
bėgėlių padėtis darėsi vis neaiškesnė. 

Mano ir mamos padėtis buvo geresnė už kitų 

Turėjom ką valgyti, buvom apsirengusios ir iš mano 
uždarbio galėjom sau leisti ir į kiną nueit i , o po to ir 
kavutės puoduką kavinėj išgerti. Kūnas buvo sotus, 
meile buvo nepasotinta. Trūko to nuostabaus eliksy
ro. O kas jį galėjo duot i 9 Tik j is . 

Gandai sklido, pagyvėjo kalbos. Vieni kalbėjo, kad 
stovykla bus perkelta į kitą vietovę, kiti tvirt ino, kad 
stovykla bus visai panaikinta ir dipukai turės įsilieti 
į vokiečių gyvenimą. Ir vieni ir kiti nenmas tavo . 
Kalbos apie sugrjžimą namo savaime nutilo Nerimas
tis didėjo. Visų mintyse buvo. ką atneš rytojus. 

Rudenėjant saulutė buvo miela tremtinių gyvenime. 
Su oru keitėsi ir jų gyvenimas. Kada saulėtą dieną 
tremtinių veiduose matėsi šypsena, apsiniaukusią, 
lynojančią dieną jie tūnojo savo barakuose, mąstydami 
apie ateitį . Niūrią dieną j iems l a ikas s l inko 
tingėdamas 

Tą r>:ą mano dėmesį atkreipė būrelis vyrų. 
apstojusių biuletenio lentą prie raštines durų Kažkas 
naujo buvo pranešama. Sukilo manyje žingeidumas su 
nerimu. Vyrai nesitraukė nuo iškabinto rašto. Kažkas 
svarbaus buvo skelbiama. Stebint pro langą, aiškiai 
matėsi džiaugsmas Bet kas ten buvo džiuginančio, tu
rėjau pati išsiaiškinti Šuoliais šokdama laiptais, 
nuskubėjau prie besibūr iuojančių vyrų. Kokia 
staigmena manęs laukė, nesitikėjau Tai buvo sąrašas 
iš mūsų stovyklos emigruojančių > JAV Smalsiai 
ieškojau savo pavardes sąrašo gale. nes pagal abėcėlę 
mūsų pavarde turėjo būt i pačiam gale Graudus 
jausmas apėmė, neradus savo pavardės. Reiškia, teks 
toliau laukti. 

i Bus daugiau) 
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ENERGIJOS NETRŪKSTA 
Nors nuo kovo 11 jau septin

tas mėnuo, „Americans for 
Lithuanian Freedom" grupė dar 
nenuleido rankų. Rasa, Daina ir 
Lina. vasarai baigiantis, suor
ganizavo „Baltic Beach Bash" 
Chicagos Oak Street Beach, kur 
susirinko apie 40 jaunuolių. 
Rūta buvo nuvykusi (savais 
p inigais) į Philadelphiją 
sužinoti, kaip kitos ,,grass 
roots" grupės veikia. Jurgis 
(savom lėšom) nuvyko į LB 
seminarą Washington, D.C., 
pasimokyti, kaip efektyviau 
veikti ir asmeniškai įteikti 
k i ekv ienam kongresmanui 
laišką, skatinant balsuoti už 
humanitarinę pagalbą Lietuvai. 
Marytė Utz ir Vida Gleveckienė 
rūpinasi marškinėlių, sagučių ir 
lipinukų platinimu. Roma Kup-
rienė platina plakatus. Austė ir 
Vincas tvarko reklaminės len
tos („billboard") reikalus. Jolita 
ir Vincas įdėjo reklamas į Wa-
shington, D.C, požeminį Metro 
traukinėlį. Viktorija ir Mindau
gas rūpinasi, kad numatytiems 
projektams būtų pinigų. Jūratė 
ir Vytas veda susirinkimų užra
šus. Daiva dirba su Chicagos 
Human Relations Council. 
Laima ir Alė lanko susirin
kimus su estų ir latvių atsto
vais, planuojant bendrą pabal-
tiečių veiklą. 

Laimos paskatinti, Donatas ir 
aš nuvykom į City News 
Bureau 100 metų sukaktuvinį 
balių Chicagos Westin Hotel. 
Ten susirinko apie 780 žurnalis
tų. City News Bureau priklauso 
„Sun-Times" ir „Tribūne" ir yra 
gyvybinis siūlas laikraščiams, 
radijui, televizijai ir ,,wire ser-
vices". Laima teisingai galvojo, 
kad čia susirinks daug tokių 
žmonių, su kuriais mums būna 
sunku asmeniškai susisiekti, o 
čia būtų proga jiems priminti 
Lietuvos padėtį — palankiems 
padėkoti kitus paskatinti rem
ti Lietuvos laisvės siekimą. įė
jus prisistačiau Joe Reilley, 
„general manager" CNB, kuris 
man buvo davęs leidimą pobū
vyje dalyvauti . „Kokteil ių 
laike", teko pakalbėti bei dail. 
Vinco Luko suprojektuotą 
sagutę su trispalve kregždute ir 
žodžiais „Freedom for Lithu-
ania" įteikti Irv Kupcinet, John 
Callaway, kuriam padėkojau už 
2 TV programas (ir jis sakė, kad 
vėl žada daryti programą apie 
Lietuvą, nes „Lithuania is not 
a dead įssue"). John Madigan, 
Andy Shaw. Eppie Lederer (Ann 
Landers) , Helen Hayes ir 
George Wendt. Artistė Helen 
Hayes, kurios vyras buvęs 
žurnalistas, ir George Wendt iš 
TV programos „Cheers" buvo 
garbės svečiai. Bendraujant su 
jais socialinėje piotmėje,susida
ro proga priminti savo reikalus 
ir asmeniškai susipažinus gal 
bus, reikalui esant, lengviau 
prie jų prieiti. Gaila, kad nespe 
jom įvykdyti Laimos pasiūlymo. 
įdėti savo reklamą į ju pro
graminę knygelę. Graikų spau
da tai padarė. Gaila, kad 
nesugebėjom suorganizuoti ir 
užsakyti 12 žmonių lietuvių 
stalą 'įėjimo kaina buvo 45 dol.). 
k u r stalo vidury būtumėm 
galėję padėti mažą vėliavėlę, at
kreipdami dėmesį savo ypatinga 
paskirtin ir. visiems dėvint 

bet ant švarko buvo prisisegusi 
mūsų sagutę. Laukiant parado 
pradžios, pasikalbėjom su Jim 
Edgar sūnum Brad ir Jim Edgar 
broliu, kur is prie savo švarko 
prisisegė mūsų sagutę ir ją 
dėvėjo per visą paradą. Palikus 
Nidą, nubėgau j priekj parado, 
kur rinkosi visi politikai, o jų 
buvo daug, nes j au netoli 
rinkimų. Pr ibėgau prie jų, 
dal inau s agu t e s s akydama 
„Prašau remti Lietuvos laisvės 
siekimą". Sagutes gavo Harti-
gan, Edgar, Daley, Partee ir 
kiti. Mano nustebimui visi tiesė 
rankas, prašydami sagučių ir 
daug iš jų, įskaitant Hartigan, 
jas prisisegė. Pritrūkus sagučių, 
J e a n n e S imon p a d a v i a u 
„bumper sticker". Taip mūsų 
šūkis žygiavo Chicagos Colum-
bus Day parade. Patarčiau, kad 
ateinančiais metais lietuviai, 
kaip grupė, dalyvautų tame 
parade su savo „float". jaunimu 
su tautiniais rūbais, grojant 
akordeonais, at l iekant tautinių 
šokių figūras, nešant trispalvius 
balionus ir p lakatus bei pa
veikslus, mūsų įnašu į Chicagos 
gyvenimą. Siūlyčiau, kad dėvint 
tautinius užsirištumėm juodą 
gedulo kaspiną ant rankos ir 
„Freedom for Li thuania" sagu
tę. 

Amerikiečių Cross Cultural 
Contact organizacija iš Spring-
field kre ipės i padėt i suor
ganizuoti susitikimą su lietuvių 
grupe iš vienos Lietuvos įmonės 
(Vėl paskutinę minutę!).Apie tą 
organizaciją bei atvykstančius 
nieko nežinojom. J ie sakė, kad 
jų grupė į s i k ū r u s i saus io 
mėnesį, jų atstovai buvę Lie
tuvoje ir jų t ikslas yra atkvies
ti į Ameriką užsienio grupes, 
puoselėjant panašių interesų 
grupių susipažinimą. Dr. Ša
rūnas ir dr. Audronė Užgiriai 
mielai sutiko šią grupę ir mūsų 
atstovus priimti savo firmoje 
Triodyne, kur jie aprodė ir 
paaiškino vykdomus projektus. 
Po trumpo bendro pokalbio mi
tingų kambaryje nuvažiavome 
pavalgyti ir pabendrauti Di 
Leos restorane. Vacys suorga 
nizavo kitos dienos susitikimą 
su šia grupe savo darbovietėje 
pasi tart i ekologiniais klau
simais. Dėkojame visiems prisi
dėjusiems, nes nuoširdžiai 
linkime Lietuvos įmonėms eko
nominio pasisekimo. 

Atsidėkodama už suruoštą ka
vutę B r e n d a i Edgar , J im 
Edgar asistentė pakvietė mus į 
pobūvį Navy Pier. Čia dalyvavo 
Alė. Saulius, Austė, Donatas, 
Aras ir aš. Visi nešiojom savo 
sagutes . T a č i a u čia iš 
žymesniųjų susitikom tik Ray 
Meyer (buvusį De Paul universi
teto krepšinio trenerį), sporti
ninką Billy William. Jim Edgar 
šeimą ir Beverly ir Ken Cooper, 
TV programos pravedėjus 

Dabar tarp kitų užsiėmimų 
stengiamės, kad Illinois gu
bernator ius J i m Thompson 
užmegztų ekonominius ryšius 
su Lietuva. Sakom, kad lietu
viai balsuos už partiją, kuri ne 
tik gražiais žodžiais paminės 
Lietuvą, bet dar prieš rinkimus 
parodys konkrečių veiksmų dėl 
Lietuvos. Tą sakome ir visiems 
kandidatams. Vis dėlto, jei 
Chicagoje yra apie 100,000 lie-

Prez. A Stulginskio parodoje JAV LB tarybos prezidiumo pirmininkė Angelė 
N'elsienė ir dr. Jonas Račkauskas. 

LIETUVIŲ FONDAS 
ARTĖJA PRIE 

5,000,000 dol. 
ANTANAS JUODVALKIS 

— nuvykime pas juos). 
Secretary of State Jim Edgar 

asistente pakvietė Nidą daly-

nelius su trispalve kregždute 
skrendančia iš spygliuotų vielų 
narvo ir užrašu „Don't close the 
door on democracy in Lithu
ania"'. ir nešdama geltona, žalia, 
raudona balionus. Kadangi 
diena pasitaikė vesi ir lietinga, 
stengėsi švarką palikti atsegtą. 

Lietuvių Fondo vadovybė 
šiuos 1990 metus yra paskelbusi 
penkių milijonų užbaigimo 
metais. Fondo vadovybės neat-
laidžių pastangų ir aukotojų 
dėka penki milijonai jau ranka 
p a s i e k i a m i , b e t r ū k s t a tik 
100,000 dol. 

Kodėl taip neatlaidžiai Lie-

mūsų sagutę, būtumėm padarę tuvių, tai gali būti lemtinga vie-
tarp žurnalistų Lietuvai rekla- tiniams r inkimams. Rašykim 
mą. (Jie retai atvyksta pas mus s a v o guberna tor iu i laiškus. 

turimo neiiečiamo pagrindinio 
kapitalo vieną milijoną išskirti 
Lietuvos švietimo ir kultūros 
persitvarkvmui remti. Pagrin
dinio kapitalo ar jo dalies 
l ikv idavimas , sur iš tas su 
įstatais numatyta komplikuota 
procedūra, kurią LF taryba pa
teiks specialiam suvažiavimui. 

tuvių Fondo vadovybė siekia Lietuvos politinė padėtis ta ip 
užbaigti penkis milijonus pa- pat yra komplikuota ir šiuo 
grindinio kapitalo? metu pinigus perduoti negali-

Atsakymai gali įvairuoti, ma. Apie tai pasisakė ir Lie-
Vieniems gali atrodyti, kad tik tuvos vadai, prašydami pinigus 
vadovybės n o r a s pas iek t i ir toliau kaupti, bet laikyti kaip 
magišką skaičių ir pasiskelbti ir iki šiol. nes Lietuvių fondo 
apie jų pastangų įvykdymą. Kiti 
gali džiaugtis LF vadovybės 
ryž tu didint i k a p i t a l ą ir 
gaunamomis pajamomis remti 
pagausėjusius prašytojus. Bus ir 
tokių, kuriems penkių milijonų 
dolerių kapitalo sutelkimas 
nieko nereikš, nes ar ne vistiek 
kada bus penk i mili jonai 
užbaigti — š ia i s a r kitais 
metais. Neabejojame, kad dau
gumai narių pat iks LF vadovy
bės pastangos ir savo auka 
prisidės prie penkių milijonų 
užbaigimo. J iems ir priklauso 
mūsų padėka. Abejojančius ir 
svarstančius prašome greičiau 
apsispręsti ir savo auką jau 
dabar atsiųsti Lietuvių Fondui. 

Kaip žinome. LF narių meti
nis suvažiavimas pri tarė iš 

kapitalas yra saugiai tvar
komas. Lietuva neturi savo 
bankų, o Kremliaus kontroliuo
jamais bankais negalima pasiti
kėti , kad nesusigundytų pasi
glemžti ir panaudoti savo braš
kančiai ekonomijai stiprinti. 
" plieka LF kapitalą didinti ir jo 

jjamomis remti išeivijos ir 
Lietuvos švietimo ir kultūros 
apraiškas. Jau iš šių metų 
numatomo pelno pasitobulinti 
atvykusiems profesionalams 
(daugiausia gydytojams) ir ki
t iems Lietuvos reikalams LF 
paskyrė apie 58,000 dol. 

Laimingu sutapimu šiais 
metais įkrito stambus pali
kimas ir stambesnės aukos, 
priart inusios pr ie siekiamo 
tikslo. Juk dar niekam iki šiol 
nepayvko per vienerius metus 
sukaupti pusę milijono dol. svar
biems projektams įgyvendinti. 
LF vadovybė tiki , kad trūks
t ama 100,000 dol. suma per 
likusius šių metų porą mėnesių 
t ikrai bus suaukota. Iki šiol LF 
vadovybė neapsivylė lietuvių 
visuomenės dosnumu ir visada 
teigiamai atsiliepė į prašymus. 
Tikime, kad ir šį kartą prašymas 
bus išgirstas ir aukos sparčiai 
plauks. 

Kaip ir kiekvieneriais metais, 
šį rudenį yra paskelbtas aukų 
rinkimo vajus, o jo užbaigtuvių 
pokylis įvyks lapkričio 10 d. 
Martiniąue salėje, Evergreen 
Parke. 

Fondo nariai, padidinę turimą 
įnašą ar naujai įstoję, už kiek
vieną įneštą šimtinę gauna vie
ną bilietą nemokamai. 

Būtų labai gražu, kad pokylio 
metu LF vadovybė galėtų pa
skelbti apie 5 milijonų užbai
gimą. 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L ESTATE REAL ESTATE 

. .Americans for Lithuanian 
F r e e d o m " p r i s i m e n a savo 
įsipareigojimą savo protėvių 
kraštui . Tik man kyla klausi
mas — kodėl tyli mūsų pasauli
nės garsenybės? 

Indrė 

MIEU „HOTLINE" RĖMĖJAI 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą „Lithuanian Hottine". 
Be Jūsų Hotline" per tokį trumpą laikotarpį nebūtų galėjęs tiek 
gerų daroų atlikti. 

„Lirhuanian Hotline" buvo įsteigtas š.m. kovo 24 d. su tikslu 
padėti atgimstančiai Lietuvai, teikiant žinias visuomenei apie 
vėliausius įvykius Lietuvoje ir kas ryšium su tuo vyksta JAV-se. 

Atlikome ir daugiau: suorganizavom demonstraciją, 
kreipėmės į televizijos ir radijo stotis, rašėme spaudai, skam
binome senatoriams ir kongresmanams; esame „Lithuanian Mercy 
Lift" administratoriai ir kt. 

Šie darbai nebūtų atlikti, jei Jūs nebūtumėte taip gausiai 
prisidėsę finansine ir savanoriška talka ..Hotline". 

Kadangi,,Lithuanian Hotline" savo tikslą pasiekė, baigiame 
aktyvia veiklą. „Hotline" ižde yra likę arti $1,000. šie pinigai bus 
laikomi taupomoje sąskaitoje vienerius metus. Kilus reikalui atgai
vinti ..Hotline" veiklą, šie pinigai bus naudojami. Jei po vienerių 
metų ..Hotline" neatsikurs, pinigai bus įteikti organizacijai 
aktyviai/pozityviai pasireiškiančiai Lietuvos reikaluose. 

..Lithuanian Hotline" įrodė, kad galima greit, efektingai ir vien
ingai atsiliepti į visuomenės poreikius. Dirbkime ir toliau — 
remkime visus, kurie stengiasi padėti mūsų atgimstančiai tėvynei. 

..Lithuanian Hotline" įsteigtas „Lithuanian Mercy Lift" veiks 
ir toliau, kol paskutinė medikamentų siunta pasieks Lietuvą. 

„Lithuanian Hotline" 

Donatas skat ina knygų siun 
timą j Vytauto Didžiojo uni
versitetą ir kad mūsiškiai pasi-

vauti Columbus Day Parade siūlytų ten dėstyti kai kuriuos 
Chicagos miesto centre su Jim kursus. Danguolė sąžiningai 
Edgar grupe Nida išnaudojo rūpinasi jaunuolių (kurie buvo 
progą, dėvėdama ALF marški žiauriai sumušti ir suimti Rau 

donojo Kryž iaus patalpose) 
likimu. 

Rudeniui atėjus, mokslo me
tams ir organizacinei veiklai 
prasidėjus, auginant šeimas ir 
einant i darbą, gal ir sunkiau 
kas antrą savaitę susirinkti ir 
toliau tęsti reklaminį darbą, bet 

SAVAITĖ EGZOTIŠKOJE MEKSIKOJE 
(CLUB MAEVA — MANZANILLO) 

vasario 18 iki 25 d. 1991 m. su LIETUVOS GRAŽUOLĖMIS 
1. Miss LIETUVA ir Miss GRACIJA — GRETA BARDAVELYTĖ 
2. Miss PUBLIKA ir Miss ELEGANCIJA - JŪRATĖ KUNEVIČIŪTĖ 
3. Miss FOTO — JŪRATĖ GUŽYTĖ A . „ 

Kaina — $1,139.00 cad. (asmeniui dviviečiame kmb.) '^^Ą/tf 
Taxai ir patarnavimai ekstra $180.00 cad. Asmeniui. ——""""*^— 
Į kelionės kainą įskaityta: skridimai lėktuvu iš Toronto į Manzanillo ir atgal Pervežimai 

tarp aerodromo ir viešbučio Maistas 3 kartus į dieną, pasirenkant restoranus. Visi gėrimai 
— vynas, alus bei kokteiliai. 

Įvairūs vandens sportai ir jų pamokos (įskaitant vandens slidinėjimą, buriavimą, 
keliones valtimis). 

Teniso klubas, teniso klinikos, jodinėjimas arkfiais, tinklinis, krepšnis, aerobikos pra
timai sausumoje ir vandeny, šokių pamokos, ispanų klb. pamokos, kiekvinos dienos bei 
vakaro pramogų programos, pastovios reprezentatorių paslaugos 

Lietuvos garbei bus rengiamas 
LIETUVIŠKAS PRAMOGINIS VAKARAS 

kurk) programą ruoš ir atliks visos trys Lietuvos Gražuolės kartu su lietuviais, kurie vyks 
I šią linksmą daug pramogų žadančia kelionę. 

Tad kviečiame lietuvių ir Lietuvos /ardą garsinti šiuo gražiu poilsio ir pramogų keliu. 
Kadangi šis klubas labai populiarus ir vietų skaičius ribotas, prašome šiai kelionei 

registruotis dabar Rankpinigiai $250 00. 
Kelionei iš Toronto vadovaus Andrius. 
Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje adresu: 

2100 Bloor St. W. Toronto, Ont. Canada M$S 1M7. Tai . : (416) 769-2500, Fax: (416) 
763-6279. 

RE/MAX 
REALTORS 

" GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) $86-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią jstaigą. prašome 
paminėti, kad esate arbaxtorite būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

B AUS. KOMPIUTERIŲ 
pagaioa gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste >r pr.eTiiesčiuose Sąž'-
mnga. patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL BACE PEA^ORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDẐ E 

7782233 

Parduodame gre ič iau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstiiose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Per^ame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė (Staiga 

ALEKANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letiiviams žinomas ir patikimas vardas 

E3 MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

m MIS 
ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. 

Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis į BUDRAITĮ. 
312-778-3971 arba 312-7S7-0M0 

FOR R E N T 

Išnuomojamas vieno arba 2-jų 
miegamų kamb. butas vyrams. 
Su šiluma ir namų reikmenimis 
(appliances). Tel. 312-254-3526 

House for sala 
Lemont/Homer area, 1800 sq. ft. 3 
bedrm. 2 bath; 5 year old; all brick; 
maintenance free ranch; full oase-
ment; one acre lot. 
Call 9 a.m.-9 p.m. 708-301-6318 

Išnuomojamas puikiausias 4Va 
kamb. 2 miag. butas Marquette 
Parko apyl Tik suaugusiems. Oro 
vėsinimas, pilnai įrengta virykla ir 
skalbykla. 1-708-361-5594 

Brighton Parke išnuomojamas 
butas 4 kamb. su šiluma, pir
mame aukšte. Suaugusiems be 
vaikų ir gyvuliukų. 

Tai. 312-376-5992 

Gntuifc KMIEC1K REALTORS 
'ryt 7922 S. Puliski Rd. 
« £ | 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

]ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR SALE 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mleg. Parduodamas šaldytuvas, oro 
butas Marquette Parko apyl. arti vėsintuvas, sniegui kasti mašina ir 
72 St. ir California Ave. Galima tuoj įvairūs baldai gerame stovyje, 
pat užimti. „Security deposit". Kreiptis 312-737-8626 

Tel . 312-727-2030 

Marquette Parka snuomo-
jamas 5 kambarių butas. Saulė
tas, šviesus, švarus, du mie
gamieji. Reikalui esant ir garažas. 

Tai. 312-434-2655 

H E L P VVANTED 

Ieškau moters prižiūrėti kūdikį 4 
dienas savaitėje. 

Kreiptis 708-430-2386 

Ieškau moters namų ruošai, 
padėti ligonei ir gyventi kartu 
Floridoje Skambinti po 6 v.v. 
708-385-8924. 

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

* * i T E r Q 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°'o—200/o—300/o p ig iau mokėsit už 
automobi l io ir ugnies draud;mą pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V, West 95th Street 

Te l . — GA 4-8654 
: - • . » » 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto lėkimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS I 

_ # 

Religija lietuvių mene 
— tokiu pavadinimu išleistas puoš
nus leidinys apie lietuvių meną 
išeivijoje religine tema Leidiny 
dalyvauja 73 dailininkai su darbų 
reprodukcijomis ir pasisakymais 
apie savo religinius įsitikinimus 
Leidinį suredagavo Algimantas 
Kezys. išleido Lithua-
nlsn-Amerlcsn Fine Arta As-
soclation, gaunamas ..Drauge" 
Kama s n n u s i u n t i m u — 9 d o l 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode. Du raitu jojo. Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja. Rolenderis. 
Pjesė skrabalams. Untytė, ( 
šventę. Kadril is ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abans. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989 
Kaina su persiuntimu 12 dol 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Pirmą kartą lietuvių kalba 
italų poezijos antologija 
ITALIJOS BALSAI 

. Sudarė Povilas Gaueys 
Redagavo St. Santvaras 

šioie antologijoie telpa 27 poetų 
kūryba 200 p$l . spaudė Morkūno 
spaustuvė Kama su persiuntimu 
10 dol Illinois gyv dar prideda 64 
et valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., 
Chicago. IL 50629 



„Draugo" vakarienės rugsėjo 23 d. Martinique salėje vienas stalas. 

DU LIETUVOS 
VEIDAI 

A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

Lietuvoje prasidėjus laisvėji
mo pavasariui ir palengvėjus 
sąlygom aplankyki savo tėvynę, 
prasidėjo beveik masinis išeivi
jos turizmas, t ea t rų ir meno 
v iene tų ga s t ro l ė s . Vieni 
asmenys į Lietuvą keliauja sen
timento įkvėpti savo giminių 
lankyti ir pamirštų kapų, ar 
tėviškių griuvėsių ieškoti. Kiti 
Lietuvon vyksta su ypatingom 
misijom ar užmegzti ryšius su 
a t s i k u r i a n č i o m i s organiza
cijomis, a t s tovau t i išeivijos 
veiksniams ar vien tik asme
n i ška i p a s i g a r s i n t i . Susi
domėjimas išeivijos lietuviais 
Lietuvoje yra labai didelis, o 
l i e tuv iškas v a i š i n g u m a s ir 
nuoširdumas ne visada lanky
tojui leidžia pamatyt i tikrąjį 
Lietuvos veidą, kuriame yra dar 
giliai įsirėžę brutalios sistemos 
r anda i , ekonominės krizės 
skaudūs padariniai ir rusinimo 
įtaka. 

Būdama Lietuvoje, turėjau 
progą vieną savaitę praleisti su 
giminėmis, aplankyti brangias 
vietoves ir kapus. Aplankiau 
didžiųjų Lietuvos miestų pro
fesionalų butus, mažo miestelio 
namus ir kaime praleidau dvi 
paras, ta i galėjau iš arti stebėti 
pasiruošimus ilgai lauktiems 
svečiams priimti. Dalyvavimas 
oficialiuose i r p r ivač iuose 
priėmimuose m a n davė progą 
juos palyginti ir susipažinti su 
dviem sk i r t inga is Lietuvos 
veidais. 

Atvykus į Lietuvą su oficialia 
misija yra beveik neįmanoma 
įžvelgti tai, k a s slepiasi už 
uždarų namų durų, koks iš tikro 
yra privatus žmonių gyvenimas, 
kokia yra jų real i kasdienybė. 
Pasitinkant oficialius svečius. 
ar tai būtų koks pirmininkas ar 
žinomas poetas bei rašytojas, 
yra sudaroma nuoširdi, dirbtina 
atmosfera ne svečią apgauti, bet 
stengiantis jo viešnagę padaryti 
kaip galima malonesnę. Teko 
spaudoje skaityti naivius ir klai 
dinančius vieno rašytojo įspū
džius, kuriuose j is tvirtino, kad 
Lietuvoje žmonės gyveną 
geriau, negu Amerikoje, kadjie 
valgo ir rengiasi geriau, o 
krautuvėse esą prekių geresniu 
negu Amerikoje. Pamačiusi, 
kaip oficialiai kviestus asmenis 
priima Lietuvos žmonės, nesi 
stebiu tokio klaidingo įspūdžio 
susidarymu, bet stebiuosi, kad 
inteligentiškam žmogui nekilo 
mintis „praskleisti uždangą*' ir 
pažvelgti, kas darosi užkulisyje 

Nuo puikių vienam ansamb 
liui įvairiose vietovėse surengtu 
vaišių linko stalai, apkrauti 
nepap ras t a i s s k a n u m y n a i s , 
bet... nei tokių dešrų, nei kiau 
šinių, be kurių neįmanoma iš
kepti kad ir paprasčiausią pyra 
gaitį, k rau tuvėse nesimatė. 
Kvepėjo skanūs sūriai, skilan

džiai, įvairūs sumuštiniai, akis 
viliojo ir gomurį kuteno puikūs 
tortai ir pyragaičiai. Tai vienas 
veidas. Kaune užėjau į maisto 

Nuotr. J . Tamulaičio 

krautuvę. Joje buvo pakanka
mai juodos duonos, nehigieniš 
Kai sumestos į vielos pintines. 
Šalia jų buvo krūva ..barankų". 
Pasienyje gulėjo krūva kopūstų 
galvų ir burokėlių. Mėsos, 
bulvių a r sviesto nesimatė, tik 
po stiklu buvo nelabai gerai 
atrodančios žuvies, dėl kurios 
pirkėjai nesivaržė... 0 vaišėse 
tokių skanėstų būta... Iš kur 
jie? 

PASAULIO LIETUVIŲ BFNDRUOMENF 
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Užėjau į kelias k »operatyvi-
nes krautuves, •pžiūrėjau ba
telius bei drabuž - Pasirin 
kimo jokio, o ir kokybė nepa
prastai žema. Vaistinėse nėra 
vaistų, avalynės krautuvėse 
nėra batų, mėsos pa: duotuvėse 
nėra mėsos, prie, :alinių" il
gos automobilių eilės. 

Būdama pas savo mielus gimi
nes bandžiau iš art. susipažinti 
su j ų gyvenimu, bet j ie 
sumaniai slėpė tikrą reikalų 
stovį. Tik jaunu:- giminaitė 
man nenoromis papasakojo, 
kaip reikėjo taupyti maisto pro
duk tus , „suktis ir ..kom
binuoti". Kitur patyriau, kad 
vieno torto pagaminimu rūpi
nosi net keturios moterys, kol 
„sukombinavo" dešimtį kiauši
nių, reikalingą cukraus ir svies
to kiekį, o prieskonius už 
pasakišką kainą navo juodoje 
rinkoje. Gardžiavausi puikios 
kokybės sūriais, bet pastebėjau. 
kad pieno prie kavos net ir 
restoranuose atgalima gauti. 

Lietuvoje siaučia ekonominė 
krizė, bet fiBhnviškas suma
numas ir vaišingumas užmas
kuoja tikrą padėtį, o įgimtas 
išdidumas verčia kaip galima 
geriau pasirody" prieš savo 
svečius. Susidai o klaidingas 
įspūdis, kad iš tikro nieko 
nestinga... 

Pavi ršu t in i ška i ž iū r in t . 
Lietuva atrodo gerai. Puikūs 
keliai su tarptautiniais kelių 
simboliais, nors erzina rusiški 
mies tų pavadinimai, didele 
švara tiek privačiose namuose, 
t iek gatvėse. Nesimėto šiukšlės, 
neskraido vėjo nešiojami laik
raščiai. Tai, kuo i ūpmasi patys 
lietuviai, kaip istorinių pa 
minklų restaura\ imu ar bažny-

AUKOS LIETUVAI, PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBAI, LITUANISTIKOS KATEDRAI, VYTAUTO 

DIDŽIOJO UNIVERSITETUI KAUNE, PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESUI IR KITIEMS TIKSLAMS, 

GAUTOS PER PLB FONDĄ 1990 METAIS 
30.00 dol.: Ona Julija Gylienė, Chicago, IL, Valentina ir 

Juozas Jonušai, Rochester, NY; K. A. Keblys. Baton Rouge. LA; 
Vincas — Sofija Klevas, Richmond Hill. NY; Rev Rapolas Kra
sauskas, Putnam. CT; J. Vladas Lapatauskas. Santa Monica. CA; 
V. Petravičius. Kenosha. Wl; Teodora ir Antanas Zailskas, Cicero. 
!L. 

25.00 dol.: P. Aleksa, Chicago. IL: Vladas Bačiulis. 
Willowick, OH; Stasys Baniulis, Cicero. IL; Ramūnas Bigelis, 
Batavia, IL; Mr. Martin Brakas. Sioux Falls. SD; Rita Bureikaitė, 
VVashington, DC; Vladas Gedmintas, St. Petersburg, FL; Mr. & 
Mrs. Genė Grizas, Jamestovvn. NC; Jonas Juodis, Beveriy Hills, 
FL; Vytautas Keršulis. EI Paso, Tx; R. ir S Kondratas. Spnngfield. 
VA; Stanley Misevičius, Prcmpton, PA: Vicent Šalčiūnas, Port S! 
Lucie. FL: H. ir P. šapalas. Lemont, IL; Bronė Širvinskaitė, No. 
Hollyvvood, CA; Valerija Vaičjurgienė, Dorchester. MA; Antanas 
Valavičius, Chicago, IL; kun. Jonas Velutis. Chicago, IL; Edvardas 
Žiaušys, Amsterdam, NY. 

20.00 dol.: M. Blynas. Cleveland, OH: Stasė Bublienė. Bir-
mingham. Ml. S. Butvilą, Livonia. Ml; Mary Jane Cooper, Colum-
bia. SC. J. Gramas, Oak Lavvn, IL; Vytautas Muraška 
Philadelphia. PA; M. Ozols, San Francisoo. CA; Vytautas Rama
nauskas, Chicago, IL: Elvyra Pamataitis. Albuquerque. NM, Vy
tautas ir Aldona Raulinaičiai. St Petersburg. FL: Alice Rock. Grano 
Rapids, Ml; K Rūkas. Omaha. NE; V Ruokis. White Plains. NY; 
Albina Skrupskelienė, Chicago. IL; Pranas Špakauskas. E. Hart
ford, CT; Kostas Stankus, Oak Lavvn. IL; Stasė Vaišvila. Chicago, 
IL: Eugenijus Vilkas, Valenda, CA. 

15.00 dol.: K Bradūnas. Chicago. IL; Albina Skrupskelis, 
Chicago, IL. 

12.50 dol.: Leonas ir Alytė Baltušis. Minocqua. Wl 
10.00 dol.: Ramūnas Brakas. Jamaica, NY; Stasys Eiva. 

Brockton. MA: Julija ir Gintautas Gaška. EurJ'd. OH; Elena Jasai
tienė. St. Petersburg. FL: Rūta Manoenko. VVebster. NY; S. N. 
Mockuvienė. Yucaipa, CA; Jonas Prakapas. Bakersfield. CA; 
Jonas Ratnikas. Sunny Hills. FL; Juozas ir Ann Ugianskis, 
VVayland. Ml; Kazimiera Vaičeliūnienė. Cleveland. OH, Mr Algis 
Vydas, Brevver, ME; Mrs Joanne VVillis, Fruitport, Ml 

8.00 dol.: Teresė Bačiūnas. Haileybury. Ont . Canada; 
Arūnas Dailydė. Mississauga. Ont Canada 

6.00: G. Kazokas. Lenah Valley, TAS. Australija; 
5.00 dol.: Bronius V Krokys. Philadelphia. PA 
2.00 dol.: J Kiaušas. Harrison. NJ. 
PLB valdyba ir PLB fondo vadovybė labai dėkoja visiems 

aukotojams už didelę paramą Lietuvai ir už aukas PLB švietimo, 
kultūros, spaudos, jaunimo ir Lituanistikos Katedros reikalams 
PLB Fondo vadovybė prašo ir toliau Jūsų paramos LIETUVAI ir 
PLB darbams Visos aukos gali būti nurašomos nuo JAV pajamų 
mokesčių. ID No 36-3097269 Prašom čekius rašyti ir siųsti 
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION, 1851 
SKYVIEW DRIVE, SPARTA. Ml 49345, USA. 

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas 

Juozas Lukas 
PLB Fondo iždininkas 

čių atstatymu, yra atliekama 
nuostabiai profesionaliai Kny
gos, spauda yra išperkamos vos 
pasirodžius k ioskuose ar 
knygynuose, kas rodo aukšta 
gyventojų kultūros laipsni, bet 
prie maisto krautuvių ilgos 
eilės, kurių negalima nematyti, 
rodo kritišką maisto trūkumą. 

Taip pat negalima paneigti, 
nei ignoruot i tam t ikros 
pažangos. n o r s v iename 
savaitraštyje buvo piktinamasi, 
kad lankytojas tvirtino ir kaime 
radęs elektrą, vandentiekį ir 
karštą vandenį. O vis tik tai 
tiesa. Praleidusi dvi paras pas 
savo gimines kaime, nepri-
trūkau karšto vandens, naudo
jausi vonia. Visuose trijuose 
aukštuose buvo elektra ir net 
vienas telefonas. Tai ne oku
panto nuopelnas, bet rezultatas 
pačių lietuvių darbo ir noro 
kelti savo gyvenimo standartą. 
Iš kitos pusės žiūrint, sovietinių 
b iu rok ra tų sup lanuo tuose 
pastatuose, kaip teatruose ar 
res toranuose , s t inga pačių 
elementariausių patogumų, be 
jokio dėmesio į žmogaus pri 
gimties ir higienos reikala
vimus. 

Lietuva yra paradoksų ir 
kontrastų kraštas, kuriame su 
žiauria realybe kovoja nepalau
žiama lietuviška dvasia, ban
dydama užgydyti penkių de 
šimtmečių padarytas žaizdas. 
Todėl Lietuvą lankantiems yra 
svarbu matyti jos abu veidus, 
kad klaidingų įspūdžių iliuzija 
nesilpnintų mūsų noro jai viso 
mis išgalėmis padėti. Turime di
džiuotis lietuvio dvasios tau 
rūmu, išdidumu ir sugebėjimu 
kad ir blogiausioje situacijoje 
pasirodyti kaip galima geriau. 
Lietuvai atgavus pilną laisve. 
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A.tA. 
MARIA ASTRAUSKIENĖ 

MIEŽLAIŠKYTĖ 

Gyveno Chicagoje. Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 19 '0 m. spalio 16 d., 6:30 vai. ryto, sulaukusi 

senatvės 
Gimė JAV-bėse. Baltimore, MD. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Sigitas Astrauskas, 

Kazys Astrauskas su šeima Australijoje, duktė Genė 
Kuzmiene; anūkės: Terry ir Rasa Moser su šeima: proanūkai; 
trys seserys Lietuvoje: taip pat daug giminių Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Juozo ir Močiutė a.a. Algio. 
Priklausė Jūrų šaulių gen. T. Daukanto kuopai. 
Kūnas pašarvotas spalio 18 d., ketvirtadienį nuo 2 iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks spalio 19 d . penktadienį. Iš koplyčios 

9 vai. rvt<> bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijom bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos 
pamaldom ui velionės siela Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimi*••••• lietuvių kapines. 

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

Nuli' ie sūnūs, duktė, anūkės, p roanūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas Daimid. Tel. 312 523 0440 

dingus rusiškiems užrašams, 
pasitraukus tankams, iškils tik 
vienas nesužalotas, lietuviškas 
mūsų tėvynės veidas. 

GAISRAS LAIVE 

Kanados laive. 730 pėdų ilgio, 
stovinčiame East Chicagoje 
spalio 16 d. buvo kilęs gaisras. 
Užsidegė 4 v. ryto. kai laivas 
krovėsi metalo atliekas iš In-
land Steel bendrovės. Visi 27 
įgulos nariai pabėgo nesužeisti. 
Keturi ugniagesiai turėjo gauti 
medicinišką pagalbą, nukentėję 
begesinant 

PENK )LIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTUS 

Jau su 
atskyrė iš i 
m. spalio 

Nors 1 a 
Lai gailės' 

Už jos 
9 vai. ryto 
bažnyčioj' 

Malon 
dal> vauti 
Kotrvnos 

A.tA. 
KOTRYNA 

KAMARAUSKIENĖ 
jo penkiolika metu. kai negailestinga mirtis 
ūsų tarpo mylima Motina, kurios netekome 1975 

•i d. 
<as bėga, bet mes jos niekada negalėsime užmiršti 
ngas Dievas suteikia jai amžina ramybe, 
idą šv. Mišios bus aukojamos spalio mėn. 21 d 
v. Kryžiaus bažnyčioje. Chicagoje ir Sv. Teresės 
Floridoje 
i kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
ose mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
elą. 

Nuliūdę dukterys 

R E K L A M U O S NAŠLAIČIUS 

Į S Ū N I J I M U I 

Nevv Yorko miestas užpirko 
24 d e š i m t i e s s e k u n d ž i ų 
reklamų vietas, paskelbti 29 
naš la i č ius , kur iuos nori iš 
valdžios išlaikomų įstaigų per
duoti įsūnijimui. Vaikai y ra 
t a rp 8 ir 16 metų. kai kurie y ra 
kraujo broliai ar.seserys. Iš viso 
Nevv Yorko miestas išlaiko 
7,000 tokių vaikų. Šie skelbimai 
bus transliuojami iki sausio 
mėn. vidurio. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9862 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t ida ro n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 Southvvest Hvvy. * P a l o s H i l l s 

H i c k o r y H i l l s 
r C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

9236 S . Robe r t s Rd. 
2424 VV. 69 St 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2=; u Wesl 71st Street 

Chicago, I l l inois 60629 
1(3121-476-2343 

Hills Funeral Home 
1D20I South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois NUh^ 

708-430-44" 

Petkus Funeral Home 
1410 South 5 0 * Avenue 

Cicero, I l l inois 606^0 
708-863-2108 

l'etkus-Butkus Funeral Home 
144h South 50th Avenue 

C kero, Illinois H^^O 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s ga l i t e pas iekt i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONAI D A. PFTKL'S 

OONALD M. PFTKUS 
I AVVRFNCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 6 6 2 - 6 2 4 5 

file:///1arquette
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x „ D r a u g o " administraci ja 
dėl paš to siuntimo ir kitų spau
dos reikmenų pabrangimo nuo 
lapkričio 1 d. pakelia „Draugo" 
p renumera t a s kasdieniniam 
Amerikoje 80 dol., užsienyje, 
n e i š s k i r i a n t nė Kanados , 
amerikietiški 90 dol , šešta
dienio laida 45 dol. Amerikoje, 
o ki tur 50 dol. Kas prenumera
tas susimoka prieš lapkričio 1 
d., moka sena kaina. 

x Kr i s t ina Bielskutė, Vija 
Bublytė, Audra Kontrimaitė ir 
Andrea Mackevičiūtė modeluos 
Deana's Abbat madų kūrėjos ir 
Rimos Grybauskienės siūtus 
rūbus Marijos seserų rėmėjų 
rengiamoje madų parodoje, 
spalio 21 d. 2 vai. p.p. Jaunimo 
cen t r e . N e s e n i a i jos buvo 
„Eglutės" skaitytojos, o dabar 
savo modeliavimu — rėmėjos. 
Pakvietimai — Vaznelių preky
boje. 

x „Li tuanicos" futbolo klu
b o v y r ų k o m a n d a labai 
svarbias p i rmenybių rung
tynes prieš stiprią vokiečių ko
mandą ..Kickers" žais šį sekma 
dienį, spalio 21 d.. 3 vai. p.p 
Marquette Parko aikštėje. Visi 
futbolo mėgėjai kviečiami at
silankyti į rungtynes ir paska
t inti žaidėjus pergalei. 

x L i u d a s S t a n k a i t i s p n 
taikys muziką. Vida Momkutė 
— šviesas, parodai, skir tai 
„ E g l u t e i " pa r emt i . Visi 
kviečiami ateinantį sekmadienį 
2 vai. p.p. maloniai praleisti 
laiką ir pasigrožėti apsirengimo 
menu. Pakviet imus dar galima 
įsigyti Vaznelių prekyboje. 

x Lietuvių ekskurs i j a į Ar
gentiną. Braziliją ir Čilę or
g a n i z u o j a „ D r a u g a s " š.m. 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: Amer i can Trave l Service 
B u r e a u , 9727 S. W e s t e r n 
Ave., C h i c a g o , IL 60643. Tel. 
312-238-9787. ( s k ) 

x Lietuvos Operos ir baleto 
t e a t r o 70 m e t ų jub i l i e jus 
Vilniuje! Kviečiame keliauti 
kartu ir dalyvauti naujame 
jubiliejiniame Trav i a to s spek
taklio pastatyme Lie tuvoje 
Naujų Metų išvakarėse. Kelio
nės datos gruodžio 25 Kakare) 
iki sausio 10 dienos. 14 nak tų 
Lie tuvoj ir 1 nakt i s Ber lyne . 
Čikaga/Berlynas/Vilnius pi lna 
ka ina $1675.00. New Yor-
kas Ber lynas Vilnius p i l n a 
ka ina $1575.00. Kreiptis G. T. 
I n t e rna t i ona l . Inc., 9525 S. 
79th Ave. Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-7272. 

(sk 
x TRANSPAK perveda PI

NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
pigia i perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garan t i j a 
VIDEOaparatūrai . TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir 1.1. Viską galim pers iųs t i 
apmokė tu muitu ir pr is ta tyt i 
j n a m u s Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica
go. I L 60629, 312-436-7772. 

(sk) 
x Lietuvoje p a r d u o d a m o s 

maš inos : Lada 2106 - $3.500, 
Lada 2107 - $3,900, Lada 2108 
- $3.500. Lada 2109 - $3,900. 
Maskvičius $3,700. Volga 
24-10 - $6.500. Mini autobusas 
„Latvija" dešimties vietų — 

_ . $6,500. Visos mašinos naujos. 
" Taip pat keičiame dolerius į rub

lius aukštu santykiu Perveža-
me dolerius \ Lietuvą ir įteikia 
me jūsų giminėm \ rankas 
Skambint i : 708-839-2899 10 
A M - 4 P M i r 6 P M 9PM. 

(skt 

x P rez iden to A. Stulgins
kio paroda, surengta Lituanis
tikos tyrimų ir studijų centro, 
sėkminga i praėjo Chicagos 
Čiurlionio meno galerijoje, Det
roite per JAV LB tarybos 
suvažiavimą Hilton viešbutyje 
ir parapijos salėje. Paroda buvo 
g a u s i a i l ankoma Toronte , 
Anapilio muziejaus salėje, ją 
tvarkant dr. R. Mažeikaitei. 
Ateinantį sekmadienį, spalio 21 
d., ši paroda bus Clevelande, po 
pamaldų parapijos salėje. Jos 
suruošimu rūpinasi Pranas Jo
ga. 

x Min in t k o m p . A n t a n e 
Vanaga ič io gimimo 100 metų 
sukaktį, spalio 20 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak. Jaunimo centre 
rengiamas Vanagaičio kūrinių 
koncertas. Programoje solo, 
duetai, chorinės dainos ir kt. 
Koncerto rengėjai kviečia visus 
atsilankyti Bilietai Margučio 
raštinėje ir Vaznelių parduo
tuvėje. 

x A. a. Klemensui Martin-
kui mirus, suaukota Tautos fon
dui 270 dol. Visos aukos Tautos 
fondui mirusiems atminti ski
r iamos Lietuvos laisvinimo 
r e i k a l a m s . Tokiu būdu, 
mirusio vardu kova bus tęsia
ma už galutinį Lietuvos išlais
vinimą. 

x Blynų pusryčius lituanis
t i n i am švietimui pa remt i šį 
sekmadieni, spalio 21 d., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salėje 
ruošia LB Marquette Parko apy
linkės valdyba. Blynais bus vai
šinama nuo 8 vai. ryto. Visi 
kviečiami skaniai papusryčiau
ti ir paremti l i tuanis t ines 
mokyklas. 

x L ie t . K a t . R e l i g i n ė s 
š a lpos per klaidą buvo duotas 
neteisingas adresas, informuo
ti , kur siųsti drabužių siun
tinius Lietuvai. LKRS teisingas 
adresas. 351 Highland Boule-
vard, Brooklyn, N.Y. 11207. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Lietuva Amerikos Televi
zijoje! Asmenys arba organiza
cijos gali užsisakyti spalvotą 
dviejų valandų filmą rodantį 
lietuvių pastangas atstatyti 
nepriklausomybę. Jrekorduota 
VHS formato kasetėje. Meniš
kai paruošta , te igiamai ir 
plačiai aprašyta „Drauge" š.m. 
rugsėjo 28 d. Kaina su persiun
timu $35.00. Čekį su savo adre
su siųsti: FeMksas Kontau tas , 
747 E. B r o a d w a y , S. Boston. 
MA 02127. Tel. (617) 268-5876. 

(sk) 

x Roko ansambl i s „Antis'*. 
iš Kauno, kuriam jau plojo 
Vakarų Europa, spalio 19 d., 
penktadienį. 7:30 v.v. gros. dai 
nuos. vaidins, juokins Jaunimo 
centre. Bilietai; Pa t r ia , 2638 W. 
71 St., tel . (312) 778-2100. 

(sk) 
x G.T. INTERNATIONAL 

parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos i įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga Kopenhaga 
(su nakvyneVČikaga. New Yor 
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius-Berlynas Čika
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00, Vi ln ius Berly
nas N e w YorKas kaina nuo 
$944.00 iki $1261.00 ir 
Vilnius Berlynas 1x>8 Angeles 
ka ina nuo $1223.00 iki 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų rašt inės 
atstove Vilniuje. Prašome kreip 
tis G.T. INTERNATIONAL. 
INC.. 9525 S. 79th Ave., 
Hickory Hills. IL. Tel. (708) 
430-7272. 

foVl 

x „ D i r v o s " d e i m a n t i n i o 
jubi l ie jaus minėjime-pokyly-
j e , kuris bus spalio 21d. Marti-
nique salėje Evergreen Park, 
Korp! Neo-Lithuania į teiks 
trečiąją tūkstantinę. Visiems 
„Dirvos" rėmėjams ir skaityto
jams bet kuriuo būdu prisidė
jusiems prie sukaktuvinio va
jaus įgyvendinimo jubiliejaus 
rengimo komitetas nuoširdžiai 
dėkoja ir laukia visų atsilan
kant į minėjimą-pokylį. 

x Vi l iaus Nauj iko Lietuvos 
fotografo, nuotraukų parodos 
atidarymas įvyks šį penktadienį 
tarp 7:30 v.v. ir 9 v.v. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
vaizdinių priemonių kambary
je. Oficialaus atidarymo nei 
kalbų nebus. Visi kviečiami at
silankyti, apžiūrėti parodą ir 
pasivaišinti. Parodos metu bus 
rodomas filmas iš lietuvių gyve
nimo bei Lietuvos įvykių. 

x An t ro ka imo ak to r i a i at
liks linksmą programą šį šešta
dienį, spalio 20 d., 7 vai. vak. 
Lietuvių centre Lemonte ruošia
moje jūrų skautų ir skaučių 
metinėje „Puotoje jūros dugne". 
Bus ir karšta vakarienė, šokiai 
geram orkestrui grojant. Visi 
kviečiami savo dalyvavimu 
pa remt i j a u n i m o j ū r i n į 
skautavimą. 

x K a i p s e n s t a n t n e p a s e n t i 
— gydytojo pranešimas Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Daly
vauja gyd. A. Statkevičius, kun. 
J. Juozevičius, gail. sesuo E. 
Peržinskienė ir kiti. Kraujospū
džio matavimas, kraujo tyrimui 
lapelių išdavimas ir duomenų 
paaiškinimas. Video filmas-ope-
retė. Alvudo gėrybėmis pasivai-
šinimas. Visi laukiami. Visiems 
įėjimas laisvas. 

x J u o z a s T runcė ieško žinių 
apie savo brolį Petrą, gimusį 
1911 m., k u r i s a t v y k o į 
Ameriką pas dėdę Juozą Trun-
cę, kuris gyveno New Yorke. Po 
karo kurį laiką susirašinėjo, po 
to nutrūko ryšiai. Lietuvoje liko 
brol ia i J u o z a s ir Adolfas . 
Žinantys kokios nors informa
cijos gali rašyti: Truncė Juozas. 
Alytaus raj., Daugų ap., Meš
kučių kaimas, Lithuania. 

„Americans for l..thuanian Freedom" primena amerikiečiams Lietuvos laisvės kovą. Iš kairės: 
Beverly Casper - North Shore Live Tv programos vedėja, Brand Edgar, Alė Keželienė, dr. Auste 
Vygantienė, Mi.-̂  Illinois, med stud. Aras Tijūnėlis. 

N'uotr. I. T. 

CHICAG0JE IR APYLINKĖSE 

x Dr. A l g i m a n t a s K e l e r t a s , 
Brookfield, 111., dr. L.J. Ragas, 
Bloomingdale, 111., Audronė 
Pakš tys . Grea t Fa l l s , Va . , 
grąžino laimėjimų šakneles su 
25 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x S A N T I A G O - C h i l e 
sostinė, 1800 pėdu virš jūros pa 
viršiaus, Andų kalnų papėdėje, 
įkurta 1541 metais, pasipuošusi 
įspūdingais ispaniškais pasta
tais ir paminklais. Šį gražųjį 
miestą l ankys . .DRAUGO" 
ekskursija š.m. lapkr ič io m ė n . 
26 d. Visa informacija per Ame
r i c an Trave l Service B u r e a u , 
9727 S o . W e s t e r n A v e . , 
Chicago, IL 60643. Tel. (1-312) 
238-9787. (sk) 

x Vytas Miceika, įvairių gė
rimų parduotuvės savininkas, 
pristato gėrimus lietuvių pobū
viams urmo kaina. Kreiptis; 
„Select Wines a n d L i q u o r s " , 
318 H o b s o n Rd., W o o d r i d g e , 
IL 60517, tel . 708-969-3880. 

(sk) 

x Lietuvių fotografų 19-to-
sios k a s m e t i n ė s p a r o d o s ati
d a r y m a s bus penk tad ien į , 
spalio 19 d., 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Kviečiame visus at
silankyti. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 10 -
skan ios r ū k y t o s deš ros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
d a r b ų dienų l a iko t a rpy j e . 4 
kg lietuviško skilandžio. 2 kg 
..Žalgirio" dešros. 2 kg „Suval
kietiškos" dešros, 1 kg ..So
džiaus" dešros. 1 kg filė plė 
velėję Pilna kaina $100.00 -
kreiptis „ Ž a i b a s " 9525 Sou th 
79th Ave.. H ickory Hills , 111. 
60457. T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

(sk) 

LIETUVIŲ MUZIKOS 
ŠVENTĖ 

Organizacinio komiteto posė
dis įvyko spalio 1 d Seklyčioje, 
kuriam vadovavę St. Baras. 
Jame buvo aptart, visų renginių 
reikalai, o jų yra abai daug. Po 
Muzikos šventės kepure įvyks 
net dešimt skirtingų renginių. 
Kiekvienas iš jų turi savo speci
finius reikalavimas. Tad viską 
reikia numatyt ! ir viskam 
reikia pasirengti Tad ir or
ganizacinis komitetas jau yra 
gerokai išsiplėtęs Didžiausias ir 
pagrindinis renginys, žinoma, 
bus Dainų švente. Taip pat 
didelio pasirengimo ir daug lėšų 
pareikalaujantis bu> Chicagos 
Lietuvių operos 1 Lhuani pa
s t a t y m a s . Opera statoma 
bendromis Chicagos Lietuvių 
operos ir Lietuvos Respublikos 
operos jėgomis. T:irp šių abiejų 
kolektyvų turėję būti sudaryta 
sutartis, kadar.gi yra liečiami 
svarbūs reikalai. Tad buvo per
skai ty tas sutar t ies tekstas, 
kuris buvo vienbalsiai priimtas. 
Tad rengimo komiteto pirmi
ninkui ir Chicagos Lietuvių 
operos atstovams pasirašius, ši 

x „Lietuvos Aidą" metams 
užsiprenumeravo dr. Petras 
Kisielius, jo sūnus dr. Petras V 
Kisielius, Darius Gvidas, Vy
tautas Marchertas, dr. J. Gus
tait is iš Pensilvanijos ir kiti 
skaitytojai iš Floridos ir Kalifor
nijos Laukiama ir daugiau. 
Prenumeratos siunčiamos įga
liotiniui: Broniui Juodeliui 
239 Brookside Lane , Willow-
b r o o k IL 60514. 

(sk) 

x Marija Noreikiene prime
na , kad dabar yra geriausias 
laikas pasiųsti siuntinius j Lie
tuvą Kalėdoms. Priimu pirma
dienį ir t reč iadienį nuo 10 
v.r.-4 v.p.p . 2543 W. 71 St., 
C h i c a g o . I L 60629, t e l . 
708-857-7281. S k a m b i n t i 
vaka ra i s . 

(sk) 

x Muzikas Alvydas Vasai-
t i s akompanuos solistams Mar
garitai ir Vaclovui Momkams 
Lietuvių F^ndo bankete, kuris 
įvyks lapkr: -o 10 d. Martiniąue 
pokylių salėje. Pokylio metu bus 
įteiktos L. Fondo stipendijos 
studentams ir 24-riems absol 
ventams atvykusiems iš Lie
tuvos, kurie čia Amerikoje 
gilina savo specialybės žinias. 

(sk) 
x Lietuvių Fondu i , 5-tam 

milijonui u/baigt i vajaus pro
g a aukojo: po $1.000 „X" ir 
prel. Jona< Kučingis, $320 
Antanas K ^ u b a . o $200 Bronė 

Jonas ir Nemira 
$100 Apolinaras 

Kleopas Girvilas. 
as siųsti ir bilietus 
Ą. pokyliui įsigyti 

59th 

Čižikaite 
Sumskiai. p 
Bagdonas ir 
Prašome au> 
lapkričio 10 
LF būstinėje - 3001 W. 
St.. Chicac' . IL 60629 

(sk) 

sutart is įsigalioja. 
Pagal jau minėtą sutartį iš 

Vilniaus atvyksta keturi solis
ta i : Virgilijus Noreika, Irena 
Milkevičiūtė, Arvydas Mar
kauskas ir Vincentas Kuprys, 
aštuoni baleto šokėjai, 47 sim
foninio orkestro dalyviai, 18 
choristų, dirigentas, režisierius 
ir kitas techninis personalas. 
Dekoracijas ir kostiumus atveža 
iš Vilniaus. Čia reikia pastebėti, 
kad orkestras ir minėti vil
niečiai choristai įsijungs į Dainų 
šventę Ateinančių metų rudenį 
Chicagos Lietuvių opera vyksta 
į Vilnių ir kar tu su vilniečiais 
pakar to ja I L i tuan i operą 
Vilniuje, kuri Lietuvoje dar ne
buvo statyta. Operos turinys yra 
pagal A. Mickevičiaus istorinį 
tekstą. Tačiau berašant operą 
įsibrovė istorinių klaidų, del ku
rių ši opera Lietuvoje ir nebuvo 
statoma. Dabar statomos operos 
tekstas tų klaidų nebeturi. 
Kilus sumanymui šią operą išei
vijoje pastatyti, buvo susisiekta 
su autorinių teisių agentūra 
Italijoje ir gautas sutikimas 
padaryti pakeitimus. Dabar 
statomos operos libretas yra 
Stasio Santvaro. tad nebetenka 
abejoti kalbos švarumu, skam
bumu ir poetiniu žodžiu. 

x P a s k u t i n i s „ Š v i e s o s " 
k o n c e r t a s įvyks Pasaulio Lie
tuvių centre, Lemonte. šešta
dienį, spalio 20 d.. 11:30 v. 
r y t o . Neprale iski te progos 
pamatyti šį žavų Vilniaus Ped. 
Instituto ansamblį! 

(ski 
x „Ža ra" gros Prez. A. Stul

ginskio moksl. a te i t ininkų 
„Kaukių vakare". Bus žaidimų 
ir užkandžių. Visi prašomi dė
vėti kokią nors kauk inę 
aprangą. 

(sk) 

x Solistė D. Stankai tytė ir 
muz. M. Motekaitis maloniai su
tiko atlikti programą Lietuvos 
Dukterų Rudens baliuje, kuris 
įvyks š.m. spalio 27 d. 7 v.v. Jau
nimo centre. Visi nuoširdžiai 
kviečiami. Bilietai gaunami 
draugijos raštinėj. 2735 W. 71 st 
St. kasd ien 10 v.r.—2 v.v. 

<sk) 

x Prof. Kazimieras Anta
navič ius sutinkamas Lietuvių 
Tautiniuose namuose spalio 22 
d., pirmadienį. 7 vai. Susitikimą 
rengia Vliko taryba. Prof. K. 
Antanavič ius yra Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos delega
t a s ir p raneš apie padėti 
Lietuvoje bei savo dalyvavimą 
spalio S-9 dienomis New Yorke 
Tarptatuiniame Socialistų tary
bos suvažiavime Suvažiavimas 
priėmė Lietuvą ir Estiją pilna
teisiais nariais. Chicagos vi
suomenė kviečiama pranešime 
dalvvauti. 

(sk> 

x Moteris iš Lietuvos ieško 
bet kokio darbo. Skambinti 
312-523-7860. 

(sk^ 

Apie pačią Dainų švente, kuri 
šiaip ar taip bus pagrindinis 
renginys, šiuo metu dar daug 
pasakyt i negal ima. Chorai 
rengiasi intensyviai, jiems rei
kėtų ir naujų-jaunų balsų. Tad 
visi. kurie gali.yra prašomi įsi
jungti į esamus chorus. Čia ir 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kių talka būtų reikalinga. Taip 
pat bus reikalingas ir išeivijos 
dosnumas. Ši šventė bus di
džiausias ateinančių metų ren
ginys. Gal didžiausias daugelio 
metų kultūrinis renginys. O visi 
kultūriniai renginiai daug kai
nuoja, tad ir vėl teks kreiptis į 
išeiviją. Taip pat Amerikos ir 
Kanados tautiečiai yra prašomi 
jau iš anksto numatyti ir būriais 
į šią šventę atvykti. Bus reli
ginis koncer tas , poezijos 
vakaras . Kultūros premijų 
šventė, opera. Dainų šventė, 
banke t a s . Vilniaus solistų 
koncertas ir meno parodos. Tad 
nebus kuomet nuobodžiauti. Tik 
kad miego, jėgų ir sveikatos 
užtektų! 

J . Žygas 

OBUOLINIŲ SKLINDŽIŲ 
POPIETĖ 

Vyresniųjų lietuvių centre 
Seklyčioje trečiadienį, spalio 10 
d., buvo surengta popietė pa
bendravimas, kur susirinko 
daugiau kaip 60 vyresniųjų 
lietuvių ir keletas svečių iš 
Lietuvos. 

P rogramą pradėjo 2 vai. 
vadovė Elena Sirutienė, dėko
dama už tokį gausų atsilan
kymą. Pakvietė Apolinarą P. 
Bagdoną papasakoti savo kelio
nės į spūdžius , nes j i s su 
Lauraičio grupe išbuvo Lie
tuvoje 14 dienų. 

Savo žodyje jis smulkiau papa
sakojo apie pačią kelionę ir jo 
aplankytas vietas. Nors oras 
pasitaikė šaltas ir lietingas, bet, 
k a i p j i s sake . ne su t rukdė 
aplankyti automobiliu Kauną, 
Šiaulius. Kražius, Užventį i gim
tinę). Luokę, Telšius ir Klaipė
dą. Papasakojo apie susitikimą 
su įva i r ia i s žmonėmis, o 
Telšiuose susitiko ir su vyskupu 
Vaičium bei su miesto galvomis. 
Buvo paskraidintas lėktuvu virš 
Telšių miesto. Savo kelionėse 
kalbėjo keturis kartu susirinku
siai publikai ir skaitė savo 
poeziją lietuviškai ir žemai
tiškai, kuria visi domėjosi. Na, 
žinoma, sutiko ir būrį savo 
giminiu, kuriuos ne kar tą 
vedėsi į ..dolerinę", kaip jau yra 
priimta. 

Apie žmonių nuotaikas tiek 
tepasakė, kad jie susirūpinę ne
a i šk i a a te i t imi , šiek t iek 
baiminasi dėl naujos blokados, 
bet pilni vilčių dėl Lietuvos 
ateities. 

Aplankė Vilniaus katedrą. 
Aušros Vartus, Sv. Kazimiero 
koplyčioj keletą kartų išklausė 
arkiv. Julijono Steponavičiaus 
šv. Mišias, aplankė Dailės 
muziejų, o Mažvydo bibliotekos 

IS ARTI IR TOLI 
J Ji. VALSTYBĖSE 

— C l e v e l a n d o l i e t u v i ų 
skautijos metinė šventė spalio 
22 d., pirmadienį,įvyks Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Pradžia 7 vai. vak. Joje daly
vaus ir Vilniaus Pedagoginio in
stituto liaudies dainų ir šokių 
ansambl i s . „ Š v i e s o s " an
samblis, turįs 46 dainininkus ir 
šokėjus, atvykęs gastrolėms į 
JAV-es, vykdamas į Washing-
toną, sekmadienio pavakary 
sustos Clevelande ir pirmadienį 
da lyvaus skau tų šventėje. 
Antradienio rytą išvyksta į JAV 
sostinę. 
— L o s Angeles Šv. Kazimie
ro parapija, vadovaujama kun. 
dr. A. Olšausko, L. Kat . reli
ginei šalpai surinko aukų iki 
rugsėjo mėn. pabaigos apie 
17,000 dol. Tai rekordinė šios 
parapijos auka mūsų atsista
tančia i katal ikiškai veiklai 
tėvynėj. Be to, religinė šalpa dar 
išlaiko Informacijos centrą New 
Yorke ir Washingtone. Tik 
daugelis yra susirūpinę, kad 
pasižymėję komunikacijos dar
buotojai Gintė Damušytė ir Alf. 
Nakas yra žemiau atlyginami 
n e g u pap ra s t i cen t r in ių 
organizacijų ar fondų tarnau
tojai. Tuo tarpu amerikietiški 
šios srities specialistai gauna 
pasakiškas algas. Mūsų veiks
niai turėtų surasti lėšų šiems 
idealistams tinkamai atlyginti, 
kad jie nepaliktų šių taip mums 
svarbių pozicijų. 

KANADOJE 
— „Nepr ik lausoma Lietu

v a " turėjo susirinkimą Aušros 
Vartų parapijos salėje rugsėjo 
23 d. Susirinkimui, nors ir ne-
deliam, pirmininkavo J. Šiau-
čiulis, sekretoriavo A. Mylė. 
Išsirinko naują valdybą. Val-
dybon išrinkti: G. Alinauskas 
L. Balaišis, D. Baltrukonis, A. 
Kalvaitis, A. Mylė, J. Šiaučiu-
lis, A. Žiūkas ir L. Girinis iš 
Toronto. Revizijos komisijon iš
rinkti K. Andriuškevičius, I. 
Petrauskas ir K. Toliušis. 

— Rašyt . Biru tės Pūkelevi-
čiūtės rečitalis Toronte praėjo 
su dideliu pasisekimu, ypač 
poeto Milašiaus deklamacijos. J i 
ta ip pat pasirodė rugsėjo 30 d. 
Abu rečitaliai buvo Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Žmonių 
prisirinko labai daug, nes B. 
Pūkelevičiūtė yra poetė ir teatro 
aktorė. 

tarnautojams paskaitė paskai
tėlę ir savo poeziją. Pranešė, kad 
jo žemaitiškos poezijos knyga 
jau sur inkta ir „Muzikos" 
leidykla pažadėjo iki Naujų 
Metų ją išleisti. 

Pabaigai jis dar paskaitė 4 
savo naujausios kūrybos eilė
raščius žemai t iškai ir lie
tuviškai. 

Po to svečias iš Lietuvos Balys 
Petrulionis, atvykęs su žmona 
dr. Milda, įdomiai papasakojo 
keletą legendų. Ypač įdomi 
buvo apie Rambyno kalno atsi
radimą. Jis esąs tikras vilnietis, 
mokytojavęs nuo 1946 metų ir 
dabar dar mokytojauja. Po pro
gramos buvo pateikti obuoliniai 
sklindžiai ir kava. Čia talkino 
Janina Gaigalienė, Marija Ma-
cevičienė. Vladas Radžiukynas 
ir Vilius Liauba. Pabaigoje buvo 
pati sva rb i aus i a dal is — 
laimėjimai. Gerokas skaičius 
buvo laimėtojų, jų tarpe ir pro
gramos atlikėjai. Nuotaika buo 
draugiška, pakili, ir laikas grei
tai prabėgo. 

Padėka priklauso rengėjams, 
kad neužmiršta mūsų senjorų, 
duodant progos taip gražiai 
pabendrauti. 

APB 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzi« Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 77o-8700 

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

f 


