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Lietuva tarptautiniame 
forume 

Bet Vilnius neklauso Maskvos 

Vilnius. — „Lietuvos aidas'* 
praneša, jog Hagoje rugsėjo 
13-19 d. vyko seminaras „Parla
mentai ir perėjimas į demokra 
tiją". kuriame dalyvavo Lietu
vos AT pirmininko pavaduoto
jas prof. Bronislovas Kuzmic
kas. Šis seminaras — tik dalis 
plačios programos, organizuoja
mos Fordo, Europos kultūros 
fondų ir kitų įtakingų organiza
cijų, skirtos teikti paramą de
mokratiškai išrinktiems Vidu
rio ir Rytų Europos parlamen
tams. 

Seminare dalyvavo Lenkijos, 
Čekijos ir Slovakijos, Vengrijos. 
Sovietų Sąjungos. Rusijos, Lietu
vos ir Vakarų šalių parlamentų 
atstovai. Prof. B. Kuzmickas pa 
žymėjo, kad Lietuva išskiriama 
iš kitų Baltijos šalių, nes tik 
mūsų parlamentas yra priėmęs 
nepriklausomos valstybės ats
tatymo aktą. 

Seminare svarstyta daug 
temų: parlamentinė demokra
tija ir jos santykis su partijų 
polit ika, par lamento darbo 
organizavimas, vaidmuo kon
flikto situacijose, procedūros, in
formacijos sistema, ekspertų 
darbas. 

Tie pa tys sunkumai 
Kuzmickas konstatavo, kad 

kiti parlamentai turi lygiai tų 
pačių sunkumų kaip ir mūsiš
kis. Čekai ir slovakai, vengrai 
skundėsi, kad nespėja priimi
nėti gerai apgalvotų įstatymų. 
Anglijos ir Prancūzijos parla
mentarai guodėsi, kad visuo
menė niekaip negali suprasti 
parlamento darbo specifikos ir 
subtilybių. Kiekvienai įstatymų 
leidybos institucijai labai svar
bu procedūros klausimai, pap-

Bronislovas Kuzmickas, 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko pava
duotojas 

Vyriausybės 
užsakymas 

Talinas. — Estijos vyriausybe 
nutarė ateinančiais metais 
grįžti prie daugelio produkcijos 
rūšių valstybinio užsakymo. Ji 
prašė, kad Aukščiausioji Taryba 
tam pritartų. įstatymų leidžia 
masis organas negali nustatyti 
kokią produkciją valstybe turi 
užsakyti. Tcdėl prezidiumas 
priėjo išvados, kad susidarius 
panaš ia i si tuacijai , ka ip 
dabartinė ekonomijos situacija, 
vyriausybė turi teise pati imtis 
nepaprastųjų priemonių — 
nustatyti ne valstybinį, bet 
vyriausybinį užsakymą. Estijos 
buvo priimtas nutarimas panai
kint i valstybines dotacija* 
mėsos, pieno ir žuvies pro
duktams. Tad nuo spalio 15 d. 
Estijoje padidinamos produktų 
kainos ir kai kurie gyventojai 
gaus piniginę kompensaciją. 

rastai smulkmeniškai regla
men tuo jami . Tačiau š i t ie 
da lyka i visiškai ne įdomūs 
piliečiams. Ką reiškia netin
k a m a procedūra, vaizdžiai 
parodė SSSR AT praktika. Spe
cialiai supainiotu reglamentu 
sėkmingai naudojasi konser
va tyvios jėgos ir daro 
parlamentą bejėgį. 

Čekai ir slovakai taip pat 
skundėsi, kad deputa ta i ir 
spauda labai sunkiai susikalba. 
P a r l a m e n t a r a i r e t a i k a d a 
sutinka su tuo, kaip žurnalistai 
interpretuoja debatus. Maskvie
čiai savo žurnalistus gyrė, bet jų 
laikraščiai vis sunkiau pasiekia 
kioskus. 

Pats prof. Kuzmickas kalbėjo 
apie Lietuvos AT darbo pro
blemas, kylančias dėl frakcinės 
struktūros neišbaigtumo, regla
mento netobulumo, santykių su 
vyriausybe ir t.t. 

Konfl iktas su Sovieta is 
Seminare neapsieita be kon

flikto su Sovietų atstovais. 
Oficial iame a t i d a r y m e po 
Lietuvos atstovo kalbėjęs SSSR 
AT delegacijos narys Seben-
covas išdėstė, kad vieną di
džiausių sunkumų sudaro tai , 
jog respublikų AT, pirmiausia 
Lietuvos AT, „neklauso". Teko 
paaiškinti kolegai, kad mums 
SSSR įstatymai tėra įdomūs tik 
kaip kaimyninės šalies įstaty
mų leidėjų darbo vaisiai. Seben-
covas pabandė „dnoti atkirtį '/ 
pradėjęs aiškinti pasakėčią apie 
vedybas, užgyventus gerus 
vaikus ir pan. Visa tai atrodė 
"labai nevykusiai. Vakarų Vo
kietijos Bundestago atstovė 
ponia Ingeborga Hoffman 
nusistebėjo tom pasakom, kai 
v i sas pasau l i s ž inąs ap ie 
Molotovo-Ribbentropo paktą, ir 
paragino kalbėtoją naudoti juri
dinius terminus. 

Pagalbos demokrat iškiems 
parlamentams tąsa bus semi
narai Vidurio Europos šalyse, 
Maskvoje ir (pavasarį) Vilniuje. 
Dėl Vilniaus seminaro irgi kilo 
konfliktas su SSSR delegacija. Iš 
pradžių ji priešinosi Vilniaus 
kandidatūrai, siūlydama įvai
rius Sovietų Sąjungos miestus. 
Vadovaujančiam komitetui ne-
nusileidžiant. bandyta pasiekti 
bent tiek, kad 33vninaras Vil
niuje būtų traktuojamas kaip 
an t ras i s seminaras Sovietų 
Sąjungoje. Visos pretenzijos bal
savimu atmestos. Tad dabar bus 
rengiamasi diskusijoms Vilniu
j e pačių p a s i ū l y t a t e m a : 
įstatymų leidėjų ir vykdomosios 
valdžios santykiai. 

Steigiamais Rusijos sąjūdžio suvažiavimas 
Maskvoje daugiau kaip du tūkstančiai delegatų iš visos RUSIK^ respublikos Suvažiavimo tikslas buvo sudaryti vieningą organizaciją prieš Komunistų 
spalio 20 d. susirinkę Rusijos teatre įsteigė Demokratinės K.<snos sąjūd) partiją, kuri siektų suverenios Rusijos valstybės. 

Atstovų rūmai pritaria 
Lietuvos pagalbai 

Kongresmeno Durbino veikla ne tik žodžiais, bet ir darbais 
MVashingtonas. Kongresmeno 

Diek Durbino įstaiga pranešė, 
jog Atstovų rūma i p r i t a rė 
humanitarinei Lietuvos pagal
bai, kuri jai reikalinga po 
buvusios ekonominės Sovietų 
vyriausybės blokados. 

„Nežiūrint blokados atšau-

Paga lba būtina 
,.Lietuvos žment- buvo tos 

ekonominės bloką' s smaugia 
mi", kalbėjo Durtinas Atstovų 
rūmuose. „Trūkuaiai, kurie pas; 
da rė dėl blokados, nebus 
nugalėti be paramos Atėjo 
laikas, kad mes. kaip laisvojo 

kimo lieopos 2 d., Lietuvos pasaulio vadai palydėtum'.- savo 
žmonės vis dar kenčia", kalbėjo žodžius parama drąsiems Lietu-
Durbinas. „šis įstatymas pa- vos žmonėms ir savo darbais", 
reiškia pasitikėjimą Lietuvos Tarptautinė pagalbos agentū-

Lozoraitis 
apdovanotas žymeniu 

Vat ikano mies tas . — Čia 
Vatikano Lietuvių radijo tar
nybos bendradarbis Kazimieras 
Lozoraitis Šventojo Tėvo apdo 
vanotas Vatikano žymeniu — 
Popiežiaus Šventojo Silvestro or
dino Komandoro laipsniu. Tą 
žymenį lietuvių redakcijos na
riui įteikė Dieviškojo kulto ir 
Sakramentų kongregacijos pre
fektas, buvęs Vatikano valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas, 
kardinolas Martinez Somalo. 
Kartu buvo įteikti žymenys ir 
kitiem ilgamečiams Vatikano 
radijo pareigūnams. į teikimas 
;vyko komunikacijos srityje dir
bančiųjų dangiškojo globėjo 
arkangelo Gabrieliaus liturgi
nėje šventėje. 

žmonėmis ir yra žingsnis tei
singa kryptimi". J is ragino 
Kongresą paskirti pinigus tai 
pagalbai kaip galima greičiau ir 
kad prezidentas tam pritartų. 
Durbinas pažymėjo, jog 1991 
metų Gynybos departamento 
įs ta tymas, už kurį balsavo 
Atstovų rūmai pasisakydami 
271 balsu prieš 156 balsus, 
įskaito ir humanitarine pagalbą 
Lietuvai. J ame pareiškiama, 
kad „Prezidentas turėtų nusta
tyti reikalingas humanitarinės 
paramos formas Lietuvai. Tokia 
parama yra reikalinga dėl to, 
kad Lietuvos žmonės daro 
išskirtinas pastangas atstatyti 
nepriklausomai visuomenei ir 
valstybei". 

A m e r i k a sus i la iko 
„Nuo pat blokados pradžios, 

kuri prasidėjo prieš aštuonis 
mėnesius, daugelis žmonių liko 
be darbo ir be gyvybei reika
lingo aprūpinimo", sako kongr. 
Durbinas. „Labiausiai buvo pa
liesti sergantieji ir vyresnio 
amžiaus žmonės". Durbinas, 
kalbėdamas Kongrese pasakė, 
jog „Situacija yra drastiška ir 
JAV iki šiol nieko nepadarė, 
kad padėtų nuo blokados nu
kentėjusiems. Aš esu paten
kintas, kad Kongresas pripa
žįsta r e i k a l i n g u m ą padėt i 
Lietuvos žmonėms". 

Kongr. D u r b i n a s pasiūlė 
rugpjūčio mėnesį įstatymą, kad 
būtų paskirta humanitarinė 
pagalba Lietuvai vaistų aprū
p in imu , a lyva , benzinu ir 
parama ambulansams ir medi
cinos patalpoms, vandens sva
rinimui, ir tomis medžiagomis, 
kurios reikalingos užkrėtimams 
išvengti ir viešajai sveikatos ap
saugai, o ta ip pat, kad būtų 
padėta maistu ir rūbais bei 
transportacijos priemonėmis. 

r a administruotų tą paramą per 
įvairias savanoriškas šalpos 
agentūras, kaip Raudonasis 
Kryžius. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius . Lietuvos C a r i t a s 
organizacija ir d a r kitos 
savanorių grupės. Įstatymas 

ta ip pat pareiškia Kongreso 
viltį, kad ir kitos tautos padės 
ir šaipos agen tūros p a d ė s 
panašia parama spaudžiamiems 
Lietuvos žmonėms kiek t ik yra 
įmanoma. 

K o n g r e s m e n a s Wi l l i am 
Broomfield iš Michigan vals
tijos, kur i s yra vadovaujantis 
respublikonų Atstovų rūmų 
Užsienio komiteto narys, yra šio 
įstatymo pagrindinis rėmėjas 
(cosponsor). „Aš tikiu, jog 
Kongre sa s savo ba lsavimu 
praskins kelią mano pasiūlytam 
įstatytmui, kad būtų pasiųsta 
parama garbingiems Lietuvos 
žmonėms", pasakė dar kon
gresmenas Diek Durbinas. 

Įsteigtas Rusijos Sąjūdis 
Reikalauja Sovietų vyriausybės pasitraukimo 

Maskva. 
dienį. kaip pra r 
nių agentūra -
rių rusų grup 
įsteigė viena'" 
bloką prieš K ••" 
Naujasis pol r ' 
lauja, kad pa
liaus vadai 

Šiame steig i 
vime dalyva-
likos įstaty 

aėjusį sekma 
ša Reuterio ži-
susirinko įvai-
4 atstovai ir 
tinį vienetą — 
mistų partiją. 
- sąjūdis reika-
-auktų Krem 

ajame suvažia-
usijos Respub-
\ le idėja i ir 

oficialūs asn • -s šioje dviejų 
dienu konfe*- joje. Jos metu 
buvo įsteigt 
Rusijos sąjuc 
džiausią pol' 
išėjusi prieš • 
nio žinių agf 
tos įvairios • 
skirtingas p 
ningumas n 
galėtų kas n 

Nauj 

Kai Komu 
kė savo gar; 
joje teisių 
mėnesį, tai t 
mažųpartije 
neturi tiek r 
munistai I r 
si Krikščior 
darbo unijoi 
kaimiečiais •'• 
rininkai su ^ 
gi sutarė vien 
riojepasisak 

Demokratinė? 
Iki šiol tai di 
grupė, viešai 

"•ačiovą. Užsie-
os praneša, jog 
3ės dar turėjo 
ras ir jų vie 
'i dar toks, kad 
dbėti jų vardu. 

ąjūdis 
t partija atsisa 
'tų Konstituci-
ėjusį vasario 
ganizavo daug 
r šiuo metu dar 
(, ka ip kad ko 
% Sąjūdį jungi a -
lemokratai su 
nteligentai su 
riuomenėska 
'anais . Jie bet 

. platformą, k u 
Rusijos suvere 

numą ir reikalauja, kad prez. 
Gorbačiovas ir jo ministeris pir
mininką? Ryžkovas pasitrauktų 
iš savo pareigų. 

S u d a r y t a s k o m i t e t a s 
Suvažiavimas sudarė komite

tą, kur is , jei būtų reikalas, or
ganizuotų „piliečių nepaklusnu
mą" Kremliui. Užsienio kores
pondentai nesužinojo, kokiomis 
sąlygomis tas nepaklusnumas 
bus reiškiamas. Buvo sudaryta 
ir kita komisija, kurios pareiga 
surasti pačius geriausius būdus 
pereiti į versto ekonomiją Rusi
joje. Norima koalicija t a rp Gor
bačiovo ir Jelcino, kuris kartais 
vadinamas reformistų preziden 
tu Rusijos Respublikoje, iširo 
dar jai neprasidėjus veikti, kai 
Gorbačiovas pasisakė prieš radi
kalias ekonomines reformas, 
kurias palaiko Jelcinas. „Gorba
čiovas pagaliau parodė, kadjis 
nasuko į dešine, atmesdamas 
radikalias reformas praėjusią 
savaite", pasakė gerai žinomas 
deputatas Jun Boldyrevas. kai 
bedamas 1,272 to suvažiavimo 
delegatams iš visų Rusijos vie
tų. 

Šis pirmasis suvažiavimas 
įvyko kino teatre Maskvos cent 
re Po jo kalbos atstovai rankų 
pakėlimu nubalsavo už paruoš
tą deklaraciją įsteigti „Demo
krat in į Rusijos Sąjūdį". To 

Kaltinimo aktas 
Vilnius. — „Gimtasis kraš

tas" praneša, jog Lietuvos tele
vizijoje baigtas kurti naujas do 
kumentinis filmas „Karlagas — 
mirties žemė". Tai pasakojimas 
apie 1941-1956 metų lietuvius 
politinius kalinius, kankintus 
Karagandos, Balchašo ir Džez-
kazgano lageriuose. Šias vietas 
apliinkt gyvu liudininkų ir TV 
žurnalistų ekspedicija, kuri šiuo 
filmu pateikia kaltinimo aktą 
sovietiniam režimui. Kazachs
tane yra masinio NKVD teroro 
aukų kapai, kur užkasta dešim
tys tūkstančių japonų, korė
jiečių, vokiečių, ukrainiečių, pa 
baltiečių. Lietuvių ekspedicija 
per dvi dienas Kengyro kalinių 
1954 m. sukilimo aukoms at
mint i pastatė dešimties metrų 
plieninj kryžių. Tai ne taip 
paprasta musulmonų žemėje. 

Dokumentinio filmo trukmė 
— 60 minučių. Autorius — 
Henrikas Paulauskas, režisie 
r ius — Vitalis Gruodis, kino 
o p e r a t o r i u s : — Rimvydas 
Leipus, garso režisierius — 
Balys Čipkus. 

Sąjūdžio tikslas, kaip pasakė 
daugelis kalbėtojų, yra koor 
dinuoti vieningą veiklą visoms 
demokratinėms jėgoms... „kad 
būtų įgyvendintos progresyvios, 
radikalios politinės ir ekonomi
nės reformos Rusijoje", pasaky 
ta ir priimtame dokumente, ku 
rį atspausdino nepriklausoma 
„Postfactum" žinių agentūra 

I š r i nk t a t a ryba 
Rusijos Sąjūdis bus tvarkomas 

21 nario Tarybos, kuriai pri 
klausys visų pažiūrų grupės ar 
partijos, kad jos visos būtų iš
klausytos ir visų veikla suderin 
ta , kaip pareikšta suvažiavimo 
deklaracijoje. Pradžioje suva
žiavimo tebuvo reikalaujama, 
kad vienas Sovietų min. pirm. 
Ryžkovas atsistatydintų, bet 
vėliau delegatai pnemė nutari 
mą, kad ir Gorbačiovas atsista
tydintų. Bet daugelio delegatų 
nuomone, reikia tik įvesti pre 
kybinę ekonomiją, tai Krem 
liaus vyriausybė savaime su 
grius. Už Gorbačiovo atsistaty 
dimmą pasisakė žymi dauguma 
atstovų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Pabalt i jo respublikos nu
tarė nerengti šiais metais Spalio 
revoliucijos paminėjimo lapkri
čio 7 d. Je i Sovietų tankai ir ka
riuomenė vykdys tą dieną para
dą, tegu žmonės nedalyvauja 
miestų gatvėse nei stebėtojais. 

— Vilniaus radijo pranešimu, 
Vytautas Landsbergis, Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas, išvyko į Maskvą. J a m 
sudarytos sąlygos prabilti per 
Sovietų Sąjungos televiziją mi
lijonams gyventojų apie Lietu
vos Respublikos padėtį šiuo 
metu. 

— Švedijos prekybininkų de
legacija baigė savo pasitarimus 
Lietuvoje. Jie ypač domėjosi 
Klaipėdos uosto padėtimi ir 
galimais prekybiniais ryšiais su 
Lietuva. 

— Norvegi jos vyriausybė 
pare i škė Sovietų Sąjungai 
protestą prie* Arktikos saloje 
Novaja Zemlia daromus požemi
nius branduolinius bandymus, 
kai tuo pačiu metu Vienoje 
vedami nusiginklavimo pasita
rimai. 

— J A V Kongreso vadai , 
įvairių žinių šal t inių pra
nešimu, yra visai ar t i prie 
susitarimo biudžeto klausimais. 

— Gynybos departamento 
sekretorius Diek Cheney pasa
kė ketvirtadienį, kad bus dar į 
Saudi Arabiją pasiųsta 100,000 
kareivių. Kai kurie daliniai bus 
perkelti i? Kuropos bazių 

— Valstybės departamentas 
pasirinko architektu Hellmuth, 
Obata ir Kassabaum firmą iš St. 
I-ouis. kad toliau vadovautų 
saugiam JAV ambasados pasta 
tymui Maskvoje. Sovietų darbi 
ninku statytoje ambasadoje, 
kuri nebuvo užbaigta, buvo 
r a s t a nesuskaičiuojamas 
skaičiui klausymo ir sekimo 
aparatų. Washingtonas dar ne
gavo Maskvos sutikimo, kad 
ambasada statytų Amerikos 
darbininkai. 

— Britanijos Prekybos rūmai 
skelbia, jog prasidėjo rimtas 
ekonominis atoslūgis kiekvieno
je srityje, išskyrus šiaurinę 
krašto dalį. 

— Amerika prisijungė prie 
kitu 14 Jungtiniu Tautų Sau
gumo tarybos nanu ir pasmerkė 
Izraelį, kad nesutiko įsileisti 
komisijos ištirti palestiniečių 
žudymams. 

— Valstybės departamentas 
savo biuletenyje, datuotame 
spalio 19 d . išdėsto sekretoriaus 
James Bakerio pažiūrą pasauli
nės užsienio politikos klausi
mais. Pripažįsta, kad Nobelio 
Taikos premija buvo vertai 
suteikta Gorbačiovui ir kad 
pradedama nauja epocha pasau
lio partnerių reikaluose. 

— W a s h i n g t o n e prez. G. 
Bushas vel palygino Irako prezi 
dentą Husseiną Hitleriui ir 
pasakė, kad nebus daroma jokių 
kompromisų dėl Kuwaito. 

KALENDORIUS 

S p a l i o 27 d.: Ramojus. 
Krumentas, Sabina, Tautmile. 

S p a l i o 28 d.: Simonas, 
Almanė, Gaudrimas, Tadas, 
Anastazija. Vykis. Skirmantas. 

S p a l i o 29 d.: Narcizas, 
Ermelinda. Violeta, Gelgaudas, 
Tolvyde. Maksimilijonas 

Spalio 30 d.: Edmundas. 
Darata. Skirgaila. Skirvyde 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:15. leidžia?! 5:53. 
Temperatūra šeštadienį 63 1.. 

sekmadieni 57 L. pirmadieni 65 
L, antradieni 59 1 
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REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacine medžiagą ir nuotraukas 
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ATEITIES STUDIJINIS 
SAVAITGALIS 

Šių metų Ateities studijinis 
savaitgalis vyko spalio 12-14 d. 
Chicagoje ir Lemonte. Savait
g a l i s p r a d ė t a s l i t e r a t ū r o s 
vakaru Jaunimo centro kavi
nėje penktadienio vakare . Gau
s ia i s u s i r i n k u s i u s v a k a r o 
dalyvius pasveikino Savaitgalio 
rengimo komiteto pirmininkė 
Milda Tamulionienė ir vakarą 
vesti pakvietė Daivą Marke-
lyte-Repečkienę. Daiva supa
žindino publiką su poetu Julium 
Keleru ir pakvietė „Draugo" 
ku l tū r in io priedo redaktorę 
Aušrą Liulevičiene supažindinti 
su poeto naujausiu rinkiniu 
„Baltas kalėdai t is" , kurį ką tik 
išleido „Atei t ies" Literatūros 
fondas. Ju l iaus Kelero poetiš
kumą lemia stipri jausminė 
jėga. Įvaizdžių greit is nepap
rastas — skaitydami eilėraščius 
grįžtam dar ir dar kartą. Apie 
ka poetas yra aistr ingas? Jo 
temų visa skalė. Svarbi erotika 
ir gamta. Lietuvos pergyveni
mas. Jaunieji Lietuvos poetai 
l a i m i n g i t uo . kad ne tu r i 
maskuoti ką sako. Jaunųjų 
poe tų k ū r y b a y r a svarbi 
Lietuvos a tgimimo dalis. Čia 
p r i s i m e n a VVilliam But le r 
Yeats. kurio kūryba teikė stip
ria parama Airijos išsilaisvi-
i imui 

Poetas Ju l ius Keleras pa
skaitė v įsą pluošta eilėraščių iš 
naujojo - inkinio . „Kražia i" . 
. . E p i t a f i j a " . . .P r i e seno 
paminklo" . „Namai praeity", 
..Rože. . .Vaidai", ..FarevveH", 
..Grįžtantis t remtinys". ..Baltas 
kalėdai t i s" , . .Daina". ..Šiaurės 
pašvaiste". Rečitali baiye pačiu 
p i r m u o j u savo e i l ė r a šč iu : 
..įlipau i medį ir tol purčiau 
kol nukri to širdis". 

Lietuvių rašytojų draugijos 
a t s tovas rašytojas Česlovas 
Grincevičius supažindino su 
viešnia iš Toronto poete. 

KUN. A. L I P N I Ū N O 
K U O P O S S U S I R I N K I M A S 

Kun . Alfonso L i p n i ū n o 
moksleivių a te i t in inkų kuopa 
1990 91 veiklos metus pradėjo 
p e n k t a d i e n j . rugsė jo T d., 
tradiciniu „barbeque". Susirin
kimas vyko pas Norvilus Pa
kviesta dalyvauti buvo ir Prez 
A Stulginskio kuopa. 

Visiems sus i r inkus , pirmi 
ninkė pakvietė pradėti susi 
r ink imą Pradėjome malda, 
vadovaujant pernykščiu metų 
pirmininkui Mariui Pohkaičiui 
Po to susipažinta su šių veiklos 
metų valdyba: Krista Šilimai 
tyte — pirmininke. Lidija Gra 
žulyte — vicepirm . Elenute 
Tijūnelyte — sekretore. Aru 
Norvilu — iždininku ir Dalium 
Gilvydžiu — korespondentu 
Globėjai — Marius Tijūnėlis ir 
Rima Polikaitytė. 

Visi dalyviai buvo suskirstyti 
j mažesnes grupes, kad valdyba 
galėtų i šk lausy t i jų idėjas 
šiems veiklos metams Buvo 
jdomu išgr įs t i ir Prez A 
S t u l g i n s k i o kuopos n a r i ų 
mintis. 

Likusią vakaro dalį pralei
dome valgydami karštas deš 
reles ir kotletus bei smagiai 
lošdami t inkl inj . Susirinkimo 
d a l y v i a i , o ypač va ldyba , 
dėkingi vaišingiems p Norvi 
lams už malonų priėmimą 

Da l iu s Gilvydis 

dailininke ir beletriste Edita 
Nazaraite. Jai paskirta 1989 
metų LRD premija. Premija bus 
įteikta New Yorke lapkričio 17 
d. 

Edita Nazaraite pirmiausia 
paskaitė pluoštą eilėraščių iš 
premijuoto rinkinio „Mecha
niškoji mūza" (jį išleido „Atei
t i e s " L i t e r a t ū r o s fondas): 
„Balta, žalia ir raudona", „Ave, 
m o r t e " , „Mechaninė mūza 
g r įž ta" , „ K a r t u s ir baltas 
sugrįžimas namo", „Dvi nuo
jautos", „Pokšto genijus". Taip 
pat ir naujausių (sakė: links
mesn ių ) : „Angelo medis" , 
„Akmen inė angelė" , „Virš 
valties mėlyno ledo angelai bir
bynėmis groja", „Amžinas 
saulės gimtadienis". „Dezertui" 
Ed i t a parodė skaidrėse ir 
žaismingai komentavo apie 
šimtą savo Kanadoje sukurtų 
dailės darbų. Buvo labai įdomu 
matyti dailininkės susidomė
jimų vystymąsi (drugeliai, gėlės, 
vaisiai, kalnai). Lietuvoje liko 
apie du tūkstančiai darbų — 
juos menininkė padovanojo Kul
tūros fondui. 

Po meninės programos buvo 
vaišės, kuriomis rūpinosi dr. 
Ona Daugirdienė. Vaišių stalas 
buvo labai skirtingai papuoštas: 
sidabro žvakidės su juodom 
žvakėm ant juodos staltiesės. 
Tad vakaro drama tęsėsi ir prie 
vaišių stalo. Literatūros vakaro 
svečiai kalbėjosi siurbčiodami 
kavą ir gardžiuodamiesi sal
džiais kepsniais. Prie knygų 
stalo budėjo ALF valdybos narė 
Vakarė Valaitienė — daug 
dalyvių įsigijo poetų knygas ir 
čia pat gavo jų parašus, kaip 
malonų literatūros vakaro prisi
minimą. 

Šeštadienio, spalio 13 dienos 
programa vyko Jaunimo centro 
Čiur l ion io galerijoje. Jau 
devintą valandą ryto žmonės 
rinkosi į Čiurlionio galeriją, 
šnekučiavosi prie kavos (deja, 
labai silpnos, nes kavos mašina 
streikavo), o taip pat apžiūrėjo 
fotomenininkų Leonos ir Vinco 
Korkučių Lietuvos atgimimo 
nuotraukų parodą Advokate 
Daina Kojelytė supažindino 
dalyvius su pirmuoju Ateities 
studijinio savaitgalio paskai
t i n i n k u advokatu Povilu 
Žumbakiu . kurio paskaitos 
tema ..Galimi sunkumai kei
čiant teisę Lietuvoje" Iš kur ta 
teise ir kodėl ji reikalinga9 

Lietuvių t au ta susideda iš 
žmonių, kurie save skaito lie
tuviais ar jie gyv ;ntų Lietuvo
je, ar ištremtų j Sibirą, ar 
žuvusių Auschvvitze. Valstybe 
susideda iš tautos, žemės ir vai 
džios. Teisinė sistema yra 
veidas teisines dvasios. Teisine 
struktūrą sudaro konstitucija ir 
adminis t rac in ia i įstatymai. 
Jokia teisė nėra įmanoma, jei 
va ldž ia ir žmonės teises 
nesilaiko. Sovietų Sąjungos sep 
tintoji konstitucija skamba 
labai gražiai, bet valdžia jos 
laikosi tik tol. koljai naudinga. 
Demokratijos esme yra žmonių 
paklusnumas įstatymams. Rytų 
Europa dar ir dabar negali 
suprasti , kaip Nixon turėjo 
p a s i t r a u k t i iš prezidento 
pareigų Negali suprasti, kaip 
Bush sūnus gali būti trau 
kiamas atsakomybėn 

Lietuva pergyvena milžinišką 
organizuotą trukdymą iš Mask 
vos. Komunistų partija praveda 

Ateitininkų studijų dienas Dainavoje atidaro :r. Algis Norvilas. 

desinformaciją. Pagrindiniai Palubinskienė supažindino 
ūkiai ir įmonės praktiškai KP savaitgalio calyvius su antruo-
rankoje. KP praktiškai valdo ju paskaitin.nku. Tai Lietuvos 
mūsų kraštą. Išeina naktiniai 
laikraščiai , k i rš inamos 
mažumos. KGB saugo sienas, 
padidino savo štabą Lietuvoje. 
Sienos yra uždarytos — kaip 
Berlyno siena. Raudonoji Armi
ja tu r i didžiulius dalinius 
Lietuvoje. Mūsų jauni vyrai 
kankinami, išniekinami, daug 
yra žuvę. 

Jei kr i t ikuojam Lietuvos 
Aukščiausiąją tarybą, vyriau
sybę, turime prisiminti, kad 
kraštas prispaustas fizinės ir 
dvasinės jėgos. Lietuvoje yra 
ypatingų žmonių — jie tikrai 
tautiški , gabūs, energingi, 
jauni. Jie yra optimistiški — 
nemato galimybės, kad Lietuva 
bus nelaisva. Jie tolerantiški ir 
blaivūs. KP turi 80,000 narių ir 
išsilaiko t i k dėl to, kad 
Raudonoji armija ir saugumas 
yra prispaudę Lietuvą. 

Turime būti atsargūs, ką 
sakom Lietuvai. Nemokykim 
kaip atstatyti valstybę. Lietuva 
negali nukopijuoti Amerikos. Iš 
teisinio taško galime padėti: 
galime pargabenti Amerikos 
dviejų šimtmečių patyrimą, 
pristatyti medžiagos iš Ameri
kos. 

Šiuo metu Lietuva turi dalinai 
savo įstatymus ir dalinai sovie
tinius. Lietuva turi paskelbti 
tautai šen ir ten, kokiais prin 
cipais valdysis. Tai bandyta po 
Kovo vienuoliktosios deklara
cijos. Reiktų sudaryti konven
ciją naujai Lietuvos konstitu
cijai parašyti. Komisiją — iš 
pačių geriausių žmonių, taip. 
kaip JAV Philadelphijoj. Ji 
pateiktų konstitucijos projektą 
Aukščiausiajai tarybai, kuri 
tvirtintų ir leistų Lietuvos 
žmonėms balsuoti už konstitu
ciją. Konstitucija turi būtinai 
atskirti žmones, kurie rašys 
įstatymus, nuo žmonių, kurie 
įstatymus administruos. Teisi
nė sistema — tik žmonių labui. 
Reikia konstitucinės laisves 
garantijos. Svarbu, kad laisvės 
būtų garantuotos mažumoms. Iš 
JAV reikia pasiimti tris doku 

ministras prie Vatikano ir 
Lietuvos charge d'affaires Wa-
shingtone Stasys Lozoraitis. J is 
pasidalino rūpesčiais ir reika
lais, kurie šiuo metu labai aktu
alūs Lietuvei atstovybėje. 

Pirmiausia^ klausimas: kokie 
gi mano, kaip Lietuvos atstovo, 
santykiai su Vilnium? Padėtis 
šiek tiek komiška jei Lands
bergis eitų į Baltuosius rūmus, 
jo negalėčiau palydėti. Aukš
čiausioji taryba t i k ra i gali 
kalbėti visos Lietuvos vardu. 
Pripažįstu Kovo vienuoliktosios 
deklaraciją Kaip žiburio 
laikausi Vasario šešioliktosios 
— visais atvejais. Lietuvoje ne 
viskas taip lengva. Vyriausybėj 
neatsispindi Aukščiausiosios 
tarybos daugume valia. Vy
riausybė yra iš daugiau negu 
dvidešimties narių, kurie dau
gumas yra veikę sistemoje (ir 
gal dar neatsisakę senų ambi
cijų). Komunistų partijos vaid
muo neaiškus Nėra žmogaus, 
kuris negal; keisti nuomonės, 
tačiau komunistai vistiek nori 
pasilikti nervų centruose. 

Lietuvos santykiai su kaimy
nais — visus mus rūpinantis 
k laus imas . Tur ime lenkų 
mažumą, kurie palaiko gerus 
ryšius su Maskva ir neklauso 
Lenkijos Solidarnošč. Karaliau
čiaus sritis stumte stumia lie
tuvius ja susidomėti. Lenkai 
jokiu būdu nenori vokiečių 
grįžimo i Rytprūsius. Jei lenkai 
gautų ta sritį, Kuršių marios 
pasidarytu lenkų ežeru. Santy
kiai su latviais ir estais yra geri, 
nors pažiūros skiriasi, kaip ma
tėme Helsinkio proceso konfe
rencijoje, kuri vyko New Yorke. 
Latviai ir estai labai susirūpinę, 
kad VoKietijos i r Sovietų 
Sąjungos sutartis pripažino 
Baltijos aneksijas. Dabar JAV 
Kongresas susitarimą patvir
tino. Klaipėdos atplėšimas nėra 
pripažintas Su lenkais rišami 
narplūs Bažnyčios administraci
jos klaus.mai, ypač tie, kurie 
liečia Vilniaus arkivyskupiją 
Vyskupo Steponavičiaus pasky-

nuoširdžia i r emia . Danija 
pažadėjusi didelę paramą, bet 
Kopenhagoje labai negražiai 
mus sulikvidavo. Baltijos vals
tybių reikalas buvo neįrašytas į 
dienotvarkę. Tikėkimės, kad tai 
buvo tik Danijos taktinė klaida. 

Kaip apie derybas su Maskva? 
Prie jų artėjame. Dabar dar tik 
preliminariniai kontaktai. Jei 
priims siūlomą protokolą — seks 
sunkios derybos, bet Lietuvos 
nepriklausomybė bus garan
tuota. Turime atsiskirti nuo 
skęstančio dinozauro. Mums 
reikia sienų, lito. Tačiau turime 
neišmesti lito į blogas sąlygas. 
Visose diskusijose kalbama, kad 
Gorbačiovas y ra Dievo siųstas 
žmogus. Aišku, jis padarė 
daugiau Lietuvai ir pasauliui 
negu pavyzdžiui Chruščiovas. 
Jis turėjo daryti, kitos išeities 
neturėjo. Ar mums, Vakarams, 
jį reikia remti? Gorbačiovas turi 
suprasti, kad Baltijos valstybės 
gali padėti. Palikite mus ramy
bėje — visiems bus geriau. Iš 
JAV Rytų Europa gauna labai 
mažai pagalbos. Negalima ją 
palikti plūduriuoti. Lietuvos 
atžvilgiu gal i būti visokių 
scenarijų. Pavyzdžiui, pritari
mas Lietuvai, po to atšalimas. 
JAV Kongrese Moynihan 10 mi
lijonų dolerių projektas vakar 
n u b r a u k t a s . Kel iamas 15 
milijonų dolerių projektas, kuris 
būtų skiriamas Baltijos valsty
bių žemės ūkiui paremti. 

Į Amerikos lietuvius Lietuva 
žiūri su labai didele pagarba. 
Amerikos lietuviai taip nuošir
džiai parodė prisirišimą prie 
savo krašto. Trūksta koordinaci
jos. Lietuvai trūksta visko. Nei 
vienas doleris nenuėjo į Lietuvą: 
viskas iš čia išmokama. Aukš
čiausioji taryba atsiskaito su 
kiekvienu doleriu. Visad turime 
prisiminti, kad Lietuva — pripa
žinta ar ne — yra sena, garbin
ga valstybė. 

(Bus daugiau) J .K. 
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IDR. VUAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
|Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 StrMt, Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

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

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Smulkiai malsi , pastovėsi, 
plonai verpsi, pasėdėsi. 

Lietuvių patarlė 

mentus. Nepriklausomybės dek- rimas rodo popiežiaus bendrą 
laraciją. Northvvest Ordinance. liniją. 

Sienų klausimas yra opus. 
Pr ieš Kovo vienuol ik tą ją 
Valstybes Departamente grupe 
žmonių daug dirbo, buvo dideli 
optimistai Tuo metu buvo Lie 
tuvos pripažinimui trys sąlygos: 
1) ji kontroliuoja Lietuvos te
ritoriją. 2) kontroliuoja sienas. 
3) Gorbačiovas prileidžia nepri
klausomybes principą. įvyko 
skil imas tarp Vals tybės 
Departamento ir Baltųjų rūmų 
— prezidentas nenori kištis į 
Lietuvos - Maskvos reikalus. 
Jo įsitikinimas — reikia Gor
bačiovą visom jėgom remti. 
Valstybes Departamentas tradi
ciniai šaltesnis. Pats Valstybes 
sekretoriaus Baker de facto 
Lietuvą pr ipažinimas bus 
nuolat stiprinamas. Reikia tikė
tis, kad Lietuva pripažinimą 
gaus gana greitai. 

Lietuvos bylos nebegalima 
ištrinti iš pasaulio programos 
JAV remia Helsinkio procese 
Lietuvą. New Yorke Baker 
skyrė Baltijos valstybių 
atstovams ilgą susi t ikimą 
IslanHiia ir N*»-««»<r"0 T '«*•""« 

ir JAV Konstituciją 
Povilas Žumbakis davė tris 

konkrečius pasiūlymus. Pir
miausia, jokiu būdu neparduoti 
Lietuvos žemes už rublius. An
tra, išmesti mirties bausmės 
įstatymą, nes po tiek metų gana 
lieti kraują Lietuvoje. Trečia, 
nuspręsti, ką daryti su karo nu
sikaltėliais ir kolaborantais. Tai 
jautrus klausimas. Teisingumo 
reikalaujame ne mes. o tie. 
kurie neteisingai žuvo. Turi būti 
aiškus kriminalinis įstatymas. 
P a s k a i t i n i n k a s siūlė, kad 
Lietuva elgtųsi kaip žydų tauta 
elgėsi Antrajam pasauliniam 
karui pasibaigus: vyko uždari 
teismai, kuriuose apkaltintas 
kolaborantas galėjo pasiaiš
kinti. Didžiausia bausmė — 
atėmimas žydo vardo. 

Po Povilo Žumbakio paskaitos 
vyko gyvos diskusijos, kurias 
pravedė Daina Kojelytė. Disku
sijose dalyvavo Indre Tijūne 
lienė, Vladas Sinkus, Vytautas 
Zalatorius. Kazys Ambrozaitis. 
Aleksas Stepaitis ir kiti. 

Po trumpos pertraukos Saule 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

255S W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Otympta Flelds. III. 
Tel. (708) 7484)033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 8. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

Raz. (1-312) 776-7879 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 West Burlington, tai. (708) 512-0084 
Wostmont. IL 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgiia 
M (708) 857-40S8, 425-9353 

4400 W 9Strt St Oak Lawn 
2701 W 68th St. Holy Cross 

Valandos paga: susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tol. (1-312)735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tol.(7M) 257-2285 
Pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St T*. (708) 422-0101 
Valandos oagai suSita-imą 
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6132 S. Koozle Ava., Chicago 
(1 -312) 925-2870 ar5a (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Card iac Diagnosis . L td 
Marque t te Med ica l Bu i ldmg 

6132 S Kedzie 
Ch icago . IL 60629 

T e l (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago. IH. 
Tol . (1 312) 925-2670 

1185 Dundee Ava.. Elgtn. I I I . 60120 
Ta i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. HIckory Hllls. IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (700) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe v.daus ir krauio ligos 
Necrvrurginis išsiplėtusių venų 

• hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
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Re'kaiui esant atvažiuoju * i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 Sr CNcago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9585 S ^9t^ Ave H.cko'y Hafc 
Tai. (708) 598-8101 
V.il pag.il suc Canmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomet'istas (Kalba lietuviškai; 

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

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

Palos Vision Centar. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. IH Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytoms >r chirurgas 

Anesteznos ' snaus^c gydymo specahstas 
Sherman ligonine Elgm iL 

Tel. (708) 837-0OOS 
Skambinti galima 24 vai 

Tai kabineto ir buto: (708)652-4159 i 
DR. P. KISIELIUS 

GvDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Seėt t2 to 4 vai popiet 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ L I G O S 

4 7 0 0 W . 95 St . 
O a k L a w n , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

To l . 7 0 0 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

D R . R A M U N Ė M A C I E J A U S K A Š 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarts Road 
HIckory Hllls 

Tol. (708)598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

r 41W^Wy MftOtCaSt CNftrC 
217 t 127 St. - Lamoni IL 60439 
Priklauso Dak>S Comrriunity Mospital « 

S'tve' C'oss Hosctai 
Valandos paga1 susitarimą. 

Tai. (704) 2S7-224S 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 767-7575 
5760 Archor Ava. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave i 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ JUSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BFi CHIRURGIJA 
155 N. Michlgan Ava.. Sutte 324 ir 

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St ir Kean Ave . Justice IL 

Tai. (1-312) 565-2960 veikia 24 vai | 
vaia^dcs paga' sustarimą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 VV. C e r m a k Rd . 
VVestchester . IL 6 0 1 5 3 

Te l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Va landos pagal susi tar imą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Straat 

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

DR. S. LAL 
SPFCIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 si Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm ? 7 Ant- ' 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAOOALEN BCUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 56 St. 
Tol. (312) 736-5556 

507 S. ONbert. LaGrange. IL 
Ta i . (708) 352-4487 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES K1 

PROS'ATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p •' ketv 2 5 v P p 
Seš' pagal suS'tanmą 

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

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D.. S.C 
Specialybe — Vidaus '>igų gydytojas 

Kalbame lietuviška' 
6165 S. Archar Ava. (pr"> Austmi 

Valandos pagai susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

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

6-9 a n f i?-6 penkt 10 1? 1-6 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K ARDiOl OGAS ŠIRDIES L 'GOS 

7722 S. Kedzie Ava.. 
Chicago. III 80852 

Pirm antr ketv ir penki 
pagal susitarimą 

A R A S ŽL IOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Canter-

Napervllle Camput 
1020 E. Ogden Ava.. Sulta 310. 

Napervllle IL 60563 
Tai. 1 708 527-0000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 566-3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

http://pag.il


Pasikeitimai pasaulyje 
-

KEIČIA ŽMONES IR 
JŲ GALVOSENĄ 

Žiūrėdami į naujus pasikei
timus pasaulyje, mes galime 
p a m a t y t i i r pa s ike i t imus 
žmonėse. Išsilaisvinusi Rytų 
Europa nėra visiškai laisva, kol 
daugelyje kraštų dar tebestovi 
Sovietų Sąjungos kariuomenės 
daliniai. Ir jie nenori grįžti į 
savo namus, nes svetur jų gyve
nimas geresnis, patogesnis, so
tesnis ir priežiūra lengvesnė. 
Nors Sovietai vis žada savo ka
riuomenę sumažinti, pamažu iš
vesti iš b u v u s i ų sa te l i tų 
ka r iuomenės da l in ius , bet 
re ika lau ja už jų išvežimą 
milijonų, nors iš tikrųjų Sovie
tai turėtų milijonus sumokėti už 
padarytus nuostolius. Bet kas 
yra stipresnis, tas ir teisin
gesnis, bent šiuo metu. 

Dideli pasikeitimai Artimuo
siuose Rytuose. Irakas užėmė 
Kuvaitą ir graso savo ginklais 
ir nuodingomis dujomis, gautais 
iš Rusijos ar jos satelitų ir savo 
pasigamintomis. Prieš .-Iraką 
stovi tarptaut inė kariuomenė, 
susispietusi Saudi Arabijos 
smėlynuose, bet daugiausiai yra 
amerikiečių kareivių, ginklų. 
vadovų ir pasiruošimo karui. 

Arabų pasaulis , nors bijo 
Irako ir jo hegemonijos, neno
romis s iunč ia savo mažas 
kariuomenes ir nedaug ginklų. 
Pagaliau jie tu r i ir savo kraš
tuose turėti kariuomenės ir 
ginklų, nes ten reikia daugiau 
bijoti terorizmo ir fanatikų 
musulmonų, norinčių vadovauti 
visam Azijos ir Afrikos pasau
liui. Tai ypač kreipia pasaulio 
dėmesį n u ž u d y m a s Egipto 
parlamento pirmininko ir jo 
palydovų. Nors bijoma pasaky
ti, bet tai teroristinis darbas, ne 
be Irako įtakos. 

Susijungusi Vokietija jau at
kreipė dėmesį į Rytų Vokietijos 
šn ipus , d i rbus iu s Vakarų 
Vokietijoj ir ne savo krašto 
naudai. Tokių šnipų, kurie 
siunčia žinias Sovietų Sąjungai, 
yra visuose kraštuose, išsilais
vinusiuose, bet dar ne visiškai 
pasitraukusiuos nuo komunistų 
valdžios. Tokių šnipų yra net ir 
laisvuose kraštuose. Jie seka 
politinio gyvenimo judėjimą, jie 
slapčiausias žinias vis dar tebe-
siunčia savo vadovams, nors 
Vakarai juos garbina. 

Pasikeitimas pasaulio politi
koje, ekonomijoje, gyvenime, 
siekimuose ir valstybių su vals
tybėmis santykiuose veikia ir į 
žmonių galvoseną bei elgseną. 
Iki šiol laisviesiems kraštams 
komunizmas, išskyrus priklau
sančius partijoms, buvo priešas, 
kuris grasė užkariavimu, su
naikinimu, anot Chruščiovo, 
palaidojimu. 

Dabar jau net komunistas ir 
pati komunizmo sistema nėra 
priešas, o t ik skirtinga ideolo
gija, s k i r t i n g a s pažiūris į 
gyvenimą, skirtingas elgesys sa
vame ar svetimame krašte. Tai 
lengva pastebėti ne tik lais
vuose kraštuose, bet ir tuose, 
kurie neseniai šiek tiek išsilais
vino, net ir tarp tų. kurie nuo 
komunizmo bėgo. 

Viešai nekalbama apie kerš
tą, apie atsiskaitymą už pa
darytą žalą tautai, padarytus 
nuostolius daugeliui valstybių. 
Dažniau kalbama, kad nerei
kia net užsiminti praeities 
nusikaltimų, žiaurumų, paro
dytų net saviems tautiečiams. 
Tai kalbama ir rašoma net lais
vėjančioje Lietuvoje. 

Gal todėl , kad dabartinė 
Aukščiausiosios tarybos gerą 

SUSIRŪPINKIME 
SAVO ARTĖJANČIA ŠVENTE 

Rimties valandėlei 

MININT VISUS MIRUSIUS 

dalį sudaro buvę komunizmo iš
rinktieji, gal dėl to, kad jų dalis 
tebevaldo vyriausybę, ypač rajo
nuose ir kolchozuose. 

J ie didžiųjų komunizmo nusi
kaltimų nepadarė, nes buvo per 
jauni, išskyrus vieną ar kitą 
buvusį stribą. Bet nei Rusijos, 
nei Lietuvos anksčiau padarytų 
nusikaltimų tautoms ir žmoni
jai dar neapgailėjo. Ir tai yra žy
mus pasikeitimas žmonių galvo
senoje, nes komunizmas jiems 
tėra tik ideologija, o ne tero
rizmo tautose vykdytojas. 

Laisvieji kraštai gali tik 
džiaugtis, kad buvę žymūs ko
munistai atiduota partijos bilie
tus ir pasiskelbia demokratais. 
J ie ir vykdo jau demokratijos 
principus, nors tikrosios demok
ratijos dar nesupranta. 

Taip pat laisvieji gali ir liūdėti 
dėl tų komunistų, kurie griebia
si už šiaudo, kad komunizmas 
nepaskęs tų ekonomijos 
sulysimo vandenyje ir dideliame 
nepasitenkinime. Juk daugelis 
Rusijos, juo labiau Lietuvos ir 
viso Pabaltijo žmonių komu
nizmą pažįsta kaip sistemą ir 
kaip valdymo uzurpatorę. 

JURGIS JANUŠAITIS Pastaraisiais mėnesiais, Lie
tuvai laisvėjant, JAV, Kana
doje. Australijoje pradėjo 
gausiai lankytis ne tik Lietuvos įpareigojanti visą lietuviškąją 
politikai ministeriai, jų pava- išeiviją pradėti šiai meno savai-
duotojai . Aukščiausiosios tei skubiai, neatlaidžiai ruoštis, 
tarybos pirmininkas, parlamen- J a u sudaryti įvairūs renginių 
to nariai bei įvairių organizacijų komitetai, š į kartą teužsi-
atstovai. įvairūs kultūriniai minsime apie juo? ir būsimus 

renginius t rumpa, o ateityje 
spaudą išsamiai apie pasi
ruošimo eigą informuosime. 

Gegužės 15 — Religinis kon
certas, skirtas didžiųjų trėmimų 
50-t ies metų sukakčiai 
paminėti. Koncertas lietuvių 

vienetai — meno ansambliai, 
solistai, kul tūr ininkai . Ta i 
?r -žus ir malonus bendradar-
l vimas su tėvynainiais po 
d a c , :šsiskyrimo metų. 
Ansaml gausa gana didelė. 
Juos kviečia mūsiškiai meno 
ansambliai, viešėję Lietuvoje, o bažnyčioje Brighton Parke. 
taip pat ir organizacijos. Jeigu Gegužės 17 d. — Poezijos vaka-
sugebama mielus svečius pri- ras Jaunimo centre Gegužės 18 
imti. juos globoti net savai- d. — Kultūros premijų šventė 
temis, jeigu jų pasiklausyti Jaunimo centre. Gegužės 19 — 
dar sulekia minios žmonių, tuo Lietuvių Operos I Lituani 
tenka pasidžiaugti, svečius pirmasis spektaklis Morton 
šiltai priimti ir savais ištekliais auditorijoje. Gegužės 22 d. -
jų viešnages paremti. 

Tačiau turime nepamiršti ir 
savųjų kultūrinių reikalų. Juk 
apie penkiasdešimt metų iš visų 
jėgų stengėmės išlaikyti, ugdyti 
ir savuosius kultūrinius viene
tus, chorus. Lietuvių Operą. 

Baleto koncertas, atlieka Lietu
vos respublikos operos ir bale
to teatro artistai. Koncertas 
Marijos aukšt . mokykloje. 
Gegužės 24 d. — antrasis I Li
tuani spektaklis ten pat. Gegu
žės 25 d. Jaunimo centre šokiai 

meno ansamblius, taut in ių jaunimui. Gegužes 26 d. — iškil-
šokių grupes. Ir. pripažinkime, mingos pamaldos Švč. M. Mari-
kad tą darbą rūpes t inga i jos Gimimo bažnyčioj Marąuet-
puoselėjo įvairios lietuvių or- te Parke. Po pamaldų ir po pie-

Gal keisčiausia matyti lais
vuosius Vakarus, kai jie net pa
ta ikau ja dabar t in iam ko
munizmo vadui ir stengiasi iš
gelbėti griūvančią Sovietų 
Sąjungą. Negalima suprasti tos 
žmonių galvosenos pasikeitimo, 
to leidimosi apdumti akis ir ap
gaudinėjimo, kuris praktikuoja
mas Gorbačiovo ir jo pataikūnų. 
Tik Vakarų pagalba jis laikosi 
viduje, tik Vakarų ekonomijos 
pagalba jis taiso savo pašlijusi 
krašte gyvenimą, tik Vakarų 
patarimu jis gali vis priešintis 
ir , viešai nepripažindamas 
Ribbentropo-Molotovo sutarties, 
savoje politikoje jos laikytis. 

Reikia tai matyti pasaulio 
politikos pasikeitimuose, ypač 
didžiųjų valstybių tuščiuose 
pažaduose. Juk Amerikos pra
monė jau suka ratą, kaip įgy
vendinti savo plėtimąsi Rusijo
je. Vokietija dėl dviejų išskirtų 
dalių suvienijimo jau atiduoda 
ir dar atiduos geriausius savo 
fabrikų gaminius. 

Šio krašto valdžia vis kartoja 
„nepripažinimo" žodžius, bet 
nepareiškia pritarimo Pabaltijo 
laisvei, nes tai. pagal jos vadus. 
Sovietų vidaus reikalas. Nusi
kaltėlių trėmimus, įtariamus 
praeito karo nusikaltimais, 
pasiima Sovietų Sąjunga, o ne 
tie kraštai, kuriems jie pri
klauso. Tos priešingybės ir 
prieštaravimai žodžiais politikoj 
yra taip žymūs, kad tegalima 
tik pr ipažint i pasikei t imo 
pasaulio politikoje įtaką 
žmonėse, nepaisant, kur jie be
gyventų ir ką jie bevaldytų. 

Gaila, kad gyvename veid
mainystės, vieni kitų apgavimo 
ir klastos laikais. Bet tai neiš
vengiama paskiram žmogui, 
paskirai organizacijai, paskirai 
tautai. Komunizmo garbinimas 
ir jo laikymas tik politine ir eko
nomine sistema yra didelis 
nuostolis visiems laisviesiems, 
— jie laisvę suniekina, nors lais
ve kaip šventą teisę nuolat kar 
toja. Ir tai daro ne tik valstybių 
pirmūnai, bet ir tokie vadai, 
kurie atstovauja ar bent sakosi 
atstovaują nuo komunizmo tero
ro pabėgusiems išeiviams, ypač 
jo nepažįstančiai jaunajai kar
tai. Žmonių galvoseną t ik 
aplinka pakeičia. 

P. S. 

ganizacijos. o neatlaidžiai rūpi
nosi Lietuvių Bendruomenės 
Kul tūros taryba, Švietimo 
taryba. Gėrėjomės savo pasieki
mais. Mūsų laimėjimai bu
vo pademonstruoti didingose 
Tau t in ių šokių ir Da inų 
šventėse, Lietuvių Operos spek
takliuose, Teatro festivaliuose ir 
šiaip lokaliniuose renginiuose. 
Tai buvo prasmė ir mūsų 
kultūriniams vienetams dirbti, 
puoselėti išeivijoje t a u t i n ę 
gyvybę, kul tūr inius t au tos 
lobius. 

Tad akivaizdoje atkeliau
jančių iš tėvynės svečių imama 
nuogąstauti, ar anie, profe
s ionalai , nenuste lbs mūsų 
kultūrinės veiklos? Nuogąsta
vimas turi pagrindo, nes jau 
mūsų mažesnieji meno vienetai, 
solistai rečiau beįkopią į 
lietuviškąją sceną. 

Tad gal dėl to mūsų kultūri
ninkai. Lietuvių Bendruomenių 
kraštų valdybų kviečiami, štai 
suglaudė pečius, galvas, išmintį 
ir taria: Lietuviškoji išeivija 
suruoš tokį kultūrinį renginį, 
kurio iki šiol dar neturėjome. 
Suruošime Lietuvių Muzikos sa
vaitę Chicagoje 1991 m. 
gegužės 15-28 d. 

Džiugi žir.ia. Sakyčiau, tuojau 

tų, gegužės 26 d didingoji Dai
nų šventė Illinois universiteto 
paviljone. Pagaliau didžiąją 
darbymetę baigsime šauniu 
banketu Condesa del Mar 
restorane. Banketas dvejose 
salėse — jaunimui ir vyres
niesiems. Porą dienų atsikvėpę, 
turėsime progos gegužės 28 d. 
pasigėrėti Lietuvos respublikos 
operos solistų koncertu Marijos 
aukšt. mokykloje 

Muzikos šventė< proga bus su
ruoštos meno parodos mūsų 
dailininkų Jaūhimo centre ir 
Lietuvių centre Lemonte. 

Šia proga jau galima pažy 
mėti, kad į šventę iš Lietuvos at
vyksta 81 asmuo. Jie talkins 
Operai ir Damų šventei. I Li
tuan i pagrindines part i jas 
dainuos žymieji Lietuvos operos 
solistai — Virgilijus Noreika, 
Irena Milkevičiūtė, Arvydas 
Markauskas ir Vincentas 
Kuprys. Dalyvaus 8 baleto 
šokėjai. 47 simfoninio orkestro 
dalyviai. 18 choristų, dirigentas, 
režisierius, technikinis per
sonalas, atvežamos iš Vilniaus 
net dekoracros. Tai būsiąs 
tikrai nuostabiai gražus I Li
tuani operos pastatymas. 

Šiems didu- ems renginiams 
vadovauti, ruošti jau sudaryti 

pagrindiniai komitetai: Vyriau
sias šios Lietuvių Muzikos 
savaitės darbų koordinatorius 
Operos solistas. Lietuvių Fondo 
tarybos pirmininkas, visuome
nininkas Stasys Baras. Jo 
rūpestis — derinti visų komitetų 
darbus ir rūpintis lėšų telkimu. 
Jam t a l k i n a specialus 
komitetas. 

Lietuvių Operos spektakliais 
rūp inas i buvęs i lgamet is 
Lietuvių Operos pirmininkas 
V y t a u t a s Radžius, gerai 
susipažinęs su Operos darbais. 
Dainų šventės didžiąją naštą 
neša komiteto pirmininkas, 
uolus visuomenininkas Vaclo
vas Momkus. jam talkina įvai
rios komisijos, apie kurias 
turėsime progos ateityje plačiau 
pakalbėti. 

Kultūros premijų šventės 
rūpesčiais gyvena, šventę 
organizuoja sumanioji JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Dalia Kučėnienė. kuriai tenka 
ir kitų kultūrinių renginių 
organizavimo darbai. Lietuvių 
Muzikos šventę rengia JAV ir 
Kanados k raš tų Lie tuvių 
Bendruomenės. 

Kaip matome stovime dar 
prieš vieną didįjį lietuviškosios 
išeivijos bandymą. Suglauskime 
gretas, darbu ir auka skubė
kime šventės rengėjams į talką. 
Tegul mūsų darbo vaisiais pasi
džiaugia ir tėvynė, kurios 
rūpesčiais ir išeivija daugelį 
metų gyveno. 

Nors ne visi žmonės yra 
vienos nuomonės , kas y r a 
žmogus, kokia yra žmogaus pri
gimtis, ta i nėra žmogaus ma
nančio , kad i is n e m i r s . 
Palyginti su daug kuo pasauly
je, žmogus gyvena ne ilgai. La
bai re tas sulaukia šimto metų. 
Daugiausia žmonių miršta ligos 
ar kitokios nelaimės ištikti. 
Įvairiais laikais daug žmonių 
buvo nužudyti. Vieni už savo įsi
tikinimus. Pavyzdžiui, įvairiais 
laikais. įvairiose vietose krikš
čionys. Ir mūsų laikais milijonai 
buvo nužudyti už įsitikinimus 
ar už tautybę. įvairiais laikais 
ne mažai mirė iš art imo meilės, 
ar tai gelbėdami gyvybę vieno 
asmens ar mirdami už savo 
tautą. 

Mūsų laikais daugiau negu 
neto l imoje p rae i t y j e y r a 
nužudomi įvairių piktadarių. 
Pavyzdžiui, Chicagoje per pir
mus devynis mėnesius šių metų 
yra nužudytų daugiau kaip 600. 
Šiais laikais milijonai nužudomi 
prieš užgimsiant. kurių motinos 
savo ištvirkimą ar egoizmą ver
tina daugiau, negu savo kūdikio 
gyvybę. Dabar nemaža žmonių 
patys nusižudo, bemaž visi 
nesulaukę senatvės. Jie žudosi 
ne iš žemiško vargo. Jų tarpe 
yra ir labai tur t ingų asmenų. 

Apie savižudžius pasakysiu 
ke l i as savo m i n t i s . V e r t a 
pamąstyti tai , kad šie savižu
džiai arba visai netiki į žmogaus 
pomirtinį gyvenimą, arba apie 
t a i nega lvo ja . Bemaž visi 

sav ižudžia i pa jun ta tokį 
beprasmingumą gyventi, kad 
tos nuotaikos nepakelia. Tokiai 
neigiamai žmogaus savijaut. 
yra įvairių priežasčių. Mūs' 
l a ika i s daugelis j aunuol i 
nus i žudo įvairių sva iga i 
įtakoje, norėdami jų pagalba m 
slopinti juos slegiant j beprasm.. 
gyvenimo jausmą. Trumpa 
g a l i m a pasakyt i , kad tai 
draudžia civiliniai įstatymai, 
ka lė j imų bausmes nėra 
sėkmingos priemones atgrasinti 
nuo svaigalų vartojimo. Tie 
jaunuoliai reikalingi mokymo ir 
auklėjimo. 

Neto l ima p rae i t i s , kada 
savižudybė buvo labai retas 
įvykis . Iš mano jaunystes 
Lietuvoje paminsiu du atvejus. 
Mano tėviškės apylinkėje toks 
įvykis buvo tik vienas. Augo 
nelegaliai gimęs jaunuolis 
Motina ir jos tėvai pakankamai 
a p r ū p i n o jo medžiaginius 
reikalus, bet augo be mokyklos, 
be dvasinio mokymo ir auklėji 
mo. Paaugęs buvo žinomas kaip 
liaudies vadinamas valkata. 
Dar už kelių metų siūlėsi dviem 
merginom apsivesti. Nors abi 
buvo iš neturtingų šeimų, bet su 
juo nenorėjo nė kalbėtis. Kur tai 
įsigijęs revolveri, nuėjęs į vieną 
šeimą, ją nušovė. Iš ten nuėjės 
į antrą šeimą ir tą nušovė. Išėjės 
į lauką pats nusišovė. 

Kitos būdingos savižudybes 
liudininku tek o man būti mano 
kunigystės pradžioje. Viename 

Nukelta : * ;>-'. 

Šventosios upė Rytu Lietuvoje. Karpavičiaus nuotr. 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė per p e n k i s kont inentus 

STASYS DALIUS 

Olimpas — kalnas į kurį nėra 
ekskursijų. 

Anonimas 

Iguassu kriokliai 

Iš Rio turime skristi į Iguassu kriokliu^ mčius 
1,050 mylių atstume. Anksti rytą turime k s, nes 
8 vai. numatytas skridimas. Mane vis da- nkina 
sloga, nors čia šilta, bet klimato staigus pa:- t imas 
daugeliui iš mūsų įvarė tą slogą, kurios niek negali 
atsikratyti. Atvykus į aerouostą laukiant idimo 
laukė nemalonus pranešimas, kad iš mū:- ktuvo 
buvo pavogtos baterijos ir kavai virti vird u, tad 
lėktuvas negali numatytu laiku pakilt. Noi - rouos-
tas apsaugotas ir lėktuvas užrakintas, b įgys į 
lėktuvą įsibrovė. Taip Brazilija su savo vag> u s yra 
labai pagarsėjusi. Ne t ik pavienius turistu vagia, 
bet ir į lėktuvus įsibrauna. Kapitonas I labai 
pritrenktas to įvykio ir ilgai bėgiojo kol reik s dalis 
gavo ir viską sutvarkė. Jau visiems susėdu ktuvą 
dar teko laukti kol patarnautojos gavo kavo- iulius. 
O kapitonas per garsiakalbį vis atsiprašin* ad dar 
negali pakilti, vis negauna reikiamų daliu vagys 
išimdami akumuliatorius dar kažką sugad: dabar 
reikia pakeisti. Mes tik žiūrim kaip ka. ^as su 
mechanikais pirmyn ir atgal bėginėja I kdami 
prakaitą, nes čia saulė svilina atsakančia 

Kol viską gavo, kol sutvarkė tai išskridc' -u trijų 
valandų vėlavimu. O mes tą laiką irgi akaite 

Lietuviu patarlė maudėmės, nes sėdėjom lėktuve, o šaldymą- neveikė 

belaukiant, kad greit bus pataisyta. Pagaliau pradėjo 
veikti šaldymas ir galėjom atsigaivinti tik jau pakilę 
į orą. 

Paskutinę minutę lėktuvui prieš pakylant dar 
sulaikė pare ikalaudami iš kapitono apmokėt i 
papildomą mokestį už prastovėtą laiką aerouoste, kuris 
buvo praleistas betvarkant iš lėktuvo pavogtus 
akumuliatorius. Ir viskas turėjo būti vietoje apmokėta 
doleriais. Vėliau visi juokavo, kad Rio pirma apvagia, 
tada reikia išpirkti pavogtą daiktą ir priedo apmokėti 
papildomai už prastovėtą laiką. 

Po dviejų valandų kelionės pasiekiame Iguassu 
krioklius jau artėjant vakarui. Tad tiesiai iš aerouos-

Iš Brazilijos pusės kriokliai yra jau nuo šlaitu 
nukri tę žemyn, tad matai kaip kaskadomis šniokš
damas vanduo krinta žemyn. Šį kartą po didelio lietaus 
vanduo buvo smarkiai pakilęs raudonos spalvos ir tiltai 
vedą publika prie Velnio gerkles krioklio papėdes buvo 
uždaryti, todėl negalima buvo arčiau prieiti. 

Mums čia bevaikščiojant vėjas nešė vandens miglą, 
kuri buvo pakilusi visam tam rajone ir reikėjo skubėti, 
kad per daug nesušlaptum Drėgme ir karštis kankino. 
teko vaikščioti gerokai prakaituojant. Nuo krioklio 
papėdės yra įrengtas keltuvas, kuris už mokestį nuveža 
a n t kranto viršaus, kur parko takeliais žygiavom 
žvelgdami į kitus mažesnius krioklius, kurie krito 

Ant savęs nieko nemato, ant 
kito vežimą sukrato. 

to autobusai vežė prie krioklio, nes liko nedaug laiko žemyn. Parko miškas per kur, žygiavom irgi šlapias. 
iki vakaro tamsos. Kiek laiko pavažiavus pasiekiam 
miškus, kurie supa krioklį. Faktiškai tai yra ne vienas 
krioklys, bet daugybe įvairaus dydžio kriokiu, kurių 
skaitoma yra per 260. Mat šioje vietoje susilieja dvi 
upės Iguassu ir Parana, bet kriokliai randasi ant Ig 
uassu upės, kuri plačiai išsiliejusi turi nugalėti stačius 
uolų šlaitus pasiskirsto į daugelį krioklių. Priartėjus 
prie krioklių jau iš tolo girdėti vandens šniokštimas. 
nes iš pagrindinio didžiojo krioklio, vadinamo Velnio 
gerkle, vanduo krinta iš 72 m aukščio (230 pėdų>. 
Vandens šniokštimo sukeltas garsas ir ūžesys yra 
stipresnis negu Victona Falls Afrikoje, kurj tik prieš 
metus buvau aplankęs. Kai kas sako. kad Iguassu 
krioklys įspūdingesnis, negu Niagara Falls, bet man 
to įspūdžio nesudarė, nes tie kriokliai išsiskirstę bent 
mylios plote ir nėra to didingo nepamirštamo vaizdo, 
kai Niagaros krioklys vienu dideliu plotu krinta 
žemyn. 

Iguassu kriokliai, kuriuos lankem Brazilijos puseie. 
faktiškai yra trijų valstybių ribose, tai Brazilijos, Ar 
gentinos ir Paragvajaus Kiekvienoje valstybėje apie 
krioklius įrengti valstybiniai parkai su išlietais takais 
ir tilteliais prieiti prie krioklių 

nuo medžiu lapų varvėjo vanduo. Užtat nepaprastas 
žalumas vėre akis bežiūrint \ medžius, kurių kamie
nais įvairūs vijokliai lipo aukštyn į saulę. 

Pasivaikščiojimas poros mylių piote karštam klima 
te gerokai nuvargino ir lengviau atsidusom pasiekė au
tobusus. Saulei leidžiantis pasiekėm mums skirt »our-
bon viešbutį. Po vakarienes buvo numatyta * moti 
1 naktin) klubą vakaro programai, bet dauguma-buvo 
pavargę ir nubalsavo niekur nejudėti. Viešbuti nau
jas su dideliu maudymosi baseinu, bet vakare mažai 
kas pasinaudojo jo malonumais. 

Velykų sala 

Sekančią dieną turime keltis anksti 5 vai. ryte, nes 
laukia ilgas 7 valandų skridimas, sukariant 3.700 
mylių kelio > šią nuošalią salą Lagaminus reikėjo jau 
iš vakaro padėti prie durų, kad galėtų anksčiau išvežti 
į aerouostą. Dar mieguisti ėjome pusryčiauti ir po to 
dar tamsoje išvažiavom į aerouostą. Čia atvykus 
pranešė, kad lėktuvą išleis tik 10:30 rytą. Laukiam jau 
pikti keiksnodami Braziliją ir jos visokius suvaržymus, 
kurie kontroliuoja mūsų nepriklausomą skridimą. 

i Bus daugiau* 
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HORIZONTAI 
PASAULIO LIETUVIŲ 

CENTRE 

Pirmadienio, spalio 8 d., 
Hetingą priešpietę iš Gage 
Parko, Chicagoje, Stevensono 
greitkeliu, paskui 83 keliu 
pasukom į Lemontą, kur įsikū
ręs, kai kurių spaudos dar
buotojų nuomone pretenzingai 
pasivadinęs Pasaulio lietuvių 
centras. Kelionė iš buv. Chica-
gos lietuvybės ir kultūros ži
dinio Jaunimo centro j Lietuvių 
centrą užtruko tik 30 minučių, 
nors lietus, ištisai siautęs nuo 
sekmadienio ryto iki trečia
dienio vakaro, mums važiuojant 
nei sekundei nesustojo. 

Tuos buv. kunigų seminarijos 
rūmus Lemonte pirmą kar tą 
teko aplankyti 1988.V.25 ir 
įspūdžius aprašiau Horizon
tuose, už tai negavęs pylos, o tik 
vieną kitą pagyrimą. Tada dar 
jie buvo „Lito" nuosavybė ir 
prižiūrimi Broniaus Nainio. 
„Litas" šį 125,000 kvadrat inių 
pėdų užimantį pastatą ir jį 
supantį 14 akrų žemės plotą 
buvo pasiūlęs pirkti Lemonto 
lietuviams už vieną milijoną 
dolerių. Tada jau buvo įvykęs 
pirmas iniciatorių sušauktas 
posėdis, i š r ink ta l a ik ino j i 
valdyba bei taryba ir pradžiai 
įmokėt i su r ink t i p i rmie j i 
100,000 dol. Sutvarkius tei
sinius formalumus ir inicia
toriams iki liepos 1 d. pasiryžus 
sutelkti 300,000 dol., nuo 1988 
m. rugsėjo mėn. rūmai perėjo į 
lietuvių dalininkų r ankas ir 
buvo pavadinti „Pasaulio lietu
vių centru". 

Kai iš 127 gatvės sukomės į 
buv. kunigų seminarijos rūmus, 
prie kelio atsišakojimo pasitiko 
lentelė su trispalve vėliavėle ir 
stambiu užrašu lietuvių bei 
anglų kalbomis: „Pasaulio lietu
vių centras..." įėję į r ū m u s , 
pirmiausiai atsidūrėm populia
raus žurnalo „Pasaulio lietuvio" 
redakcijos kambaryje , k u r 
radom redaktorių Br. Nainį su 
talkininke bebandančius naują 
žurnalo puslapių suda rymo 
aparatą. Šis kambarys gerai 
pažįstamas, nes jame redakcija 
jau buvo įsikūrusi, kai pas ta tas 
tebebuvo „Lito" žinioje. 

Toliau jaukus ir šviesus ad
ministracijos kambarys. Mus 
pasitinka naujasis, tik šiandien 
tarnybą pradėjęs administra
torius Romas Kronas ir nuo 
seniau čia dirbanti, ke tu r i s 
va ikučius a u g i n a n t i D a n a 
Gylienė. Buvusi administratorė, 
Lietuvoje baigusi žurnalistiką, 
perėjo dirbti į Lemonto laik
raščio redakciją. Jos v ie tų 
užėmė R. Kronas. Būdamas 
naujokas, dar nebuvo gerai 
susipažinęs su visais rak ta i s , 
tad ir aprodydamas centrą, ne 
visas duris pajėgė a t rakin t i . Jų 
tarpe ir tautodailės muziejaus. 

BAŽNYČIA, G A L E R I J A , 
MOKYKLOS 

Praėjom koridorium pro Palai
mintojo Matu la ič io v a r d o 
bažnyčią, jau turinčia parapijos 
teises. Tai buvusi koplyčia ir 
aišku, per mažai vis didėjan
čiam Chicagos priemiesčių lie
tuvių telkiniui. Išimtos ga
linės klausyklos, p r i s t a ty t a 
papildomų kėdžių. Tač i au , 
pasak R. Krono, pasitaiko sek
madien ių , kai per Mi š i a s 
žmonės turi stovėti korido
riuose. Tuo tarpu, kai jėzuitų 
koplyčia Chicagoje s e k m a 
dieniais jau nebūna pilna, kai 
Šv. Jurgio bažnyčia jau visai 
uždary ta , o Šv. K r y ž i a u s 
bažnyčia perleista ispaniškai 
kalbantiems. Tokia t ikrovė ne 
tik Chicagoje, bet ir kituose 
JAV didmiesčiuose. Tamsėja 
miestai, auga pr iemiesčia i . 
Jaunosios kartos l ietuviškas 
bažnyčias vargu ar bepastatys. 

O kad jos priemiesčiuose reika
lingos, liudija ir Palaimintojo 
Matulaičio koplyčia Lemonte. 

Administratorius veda į apa
tinį aukštą, į galerijas. Ilgame 
koridoriuje eksponuojami dail. 
Vyt. Igno paveikslai. Toliau erd
vios, 10,000 kvad. pėdų užiman
čios Lietuvių dailės muziejaus ir 
meno galerijos patalpos. Mu
ziejų sudaro ketur ių meno or
ganizacijų sąjunga: Lietuvių 
dailiojo meno insti tutas, Lietu
vių t a u t o d a i l ė s i n s t i t u t a s , 
Čiurlionio galerija (kuri tebėra 
Jaunimo centre) ir 1990.11.18 
Lemonte įkurta meno draugija 
„Dailė". 

Visa tai atsirado paskutinių 
dvejų metų laikotarpiu, nes 
1988.V.25 sienos ir kambariai 
buvo dar tušti , o kai kurie, pvz. 
kur y ra meno muziejus, net ir 
paskirčiai nepritaikyti . Todėl 
adminis t ra tor ius paklaustas, 
kokios bėdos dabar spaudžia, 
kai remontai jau baigti ar 
baigiami, atsakė: „Pinigai, pini
gai. Neišmokėtos skolos!" 

Toliau vaikštant ir apžiūrint 
didžiąją pokylių salę, paaiškėja, 
kad šioje gražioje, net, sakyčiau, 
prabangioje salėje, kuri mielai 
įvairių organizacijų nuomo
jama, į šio rudens balių buvo 
susirinkę net keturių generacijų 
atstovai — apie 500 žmonių. \š 
tokių balių l ieka ir šiek tiek pa
jamų. Pirmoje eilėje pirkimo 
skolų išmokėjimui, nes pats cen
tras dabar gali išsilaikyti iš 
gaunamų pajamų. Viena svar
bi į s t a iga užs idarė — t a i 
„Hotline", kur i savo pagalbos 
prisikėlusiai Lietuvai pareigą 
jau atliko. 

Maloniausia buvo apžiūrėti 
didžiausios laisvajam pasaulyje 
Maironio šeš tad ien inės l i t . 
mokyklos patalpas, o taip pat ir 
Montessori vaikų darželį, pava
d i n t ą „ Ž i b u r ė l i u " . Tiek 
mokyklos klasės, tiek ir darželio 
didžiulis šviesus kambarys 
apstatyti baldais bei mokymo 
p r i e m o n ė m i s , visur švaru , 
jauku, malonu. Buv. seminaris
tų bibliotekos patalpos pavers
tos mokinių valgykla. Pora 
kambarių paskirta iš Lietuvos 
stažuotis atvykusiems gydyto
jams. Administratorius sako, 
kad „mums kambarių jau nebe
užtenka..." Tuo tarpu valdybos 
p i r m . adv . R. D o m a n s k i s 
pasikalbėjime „Draugo" bend
r a d a r b e i Br. N a i n i e n e i 
pareiškė, kad „dar yra vietos 
bibliotekai ir archyvui. Turime 
labai gerą vietą lietuvių klu
bui. " Išvada — galimas daly
kas , kad naujasis administrato
r ius su visomis patalpomis dar 
nebuvo gerai susipažinęs. 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 10 sk. mokriai. Iš k.: Linas 
Vaitkus, Aras Mattis, Vaida Kiškytė, Tomas Kašelionis, Veja Skripkus, Gin
taras Dūda. Trūksta Edžio Nelso. Nuotr Edžio Jurčio 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
MOKSLO METŲ PRADŽIA 

ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 

Los Angeles Šv. Kazimiero li
tuanist inė šeštadieninė mo
kykla mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 8 d. mokytojų darbo 
konferencija Gedgaudų na
muose, Nevvhall, kurioje buvo 
aptar tas ateinančių mokslo 
metų planas, parodyta Švietimo 
tarybos pagaminta vaizdajuos
tė iš Kristijono Donelaičio 
mokyklos Chicagoje panašios 
konferencijos, kurioje apie 
mokinių nuteikimą kalbėjo prof. 
Katiliūtė-Boydstun. 

Pirmasis mokslo metų šešta
dienis buvo rugsėjo 15 d. 
Pakėlus mokyklos kieme vėlia
vas, visi nuėjo į bažnyčią pasi
melsti. Mišias aukojo prel. V. 
Baltuška. Per Mišias mokiniai 
gražiai giedojo. Pre l . V. 
Bartuška savo pamoksle prisi
minė nesenia i grįžęs iš 
Lietuvos, kur matęs mokyklose 
pras idedančius naujuosius 
mokslo metus. Mokiniai gražiai 
uniformuoti (berniukai mėlynos 
spalvos eilutėmis, mergaitės 
rudos spalvos suknelėmis) 
pirmą kartą po daugelio metų 
ėjo į bažnyčią. Matęs prie kelių 
daug atstatytų koplytstulpių. 
Prelatas ragino lankančius šeš
tadieninę mokyklą žvelgti į tėvų 
žemę ir būt i uolesniais 
lietuviais. 

Iš bažnyčios mokiniai, jų 
tėveliai ir mokytojai susirinko 
parapijos salėje, kur įvyko in
formacinis pranešimas. Jį vedė 
ir apie mokyklos planus bei nu
matomus darbus kalbėjo direk
torė Marytė Sandanavi-
čiūtė-Newsom. Apie mokyklos 
drausmę ir tvarką pranešė 
Algimantas Žemaitaitis. Viole-

MANO NUOMONĖ 

Kadangi artėja pensininko 
dienos ir pasi traukus iš tar
nybos vilioja ne Floridos saulė, 
bet šiaurė su Chicaga, jos apy
linkėmis bei Wisconsinu, tai 
apžiūrėjom naujai įrengtus kon-
dominiumus. kuriuose jau ėjo 
valymo darba i . Gera bū tų 
gyventi Lemonte. kuris jau 
baigia iš Chicagos paveržti 
laisvojo pasaulio lietuvių sos
t inės aureolę. Tačiau, iš kitos 
pusės ž i ū r i n t , žmogus ir 
pagalvoji: o ką čia laukuose 
gyvendamas veiksi visą savaitę, 
išskyrus savaitgalius, kai pra
sideda gyvas judėjimas? Kartais 
gali iš nuobodumo net iš proto 
išeiti, ypač jei vilioja visuome
ninis darbas. 

Tuo tarpu atrodo, kad nėra ir 
geros su tinkama akustika salės 
koncertams ar teatro spektak
liams. Tokio masto renginiai, 
ypač svečiu iš Lietuvos, ir toliau 
vyksta Jaunimo centre Chica
goje. Ir mano išvada po apsilan
kymo Lietuvių centre būtų ši: 
jaunosios lietuvių kartos kuria
si Chicagos priemiesčiuose ir tas 
platusis priemiesčių rajonas 

pamažu perima laisvojo pasau
lio lietuvių sostinės aureolę. 
Tačiau vyresnioji karta dar kuri 
laiką stengiasi pasilikti mieste, 
kur stovi plačią veiklą išvystęs 
Lietuvių Bendruomenės vyres
niųjų lietuvių centras, kur dar 
laikosi kelios lietuvių parapijos, 
smarkiai sumažėjusios šešta
dieninės mokyklos bei jaunimo 
organizacijos. 

ta Gedgaudienė anglų kalba 
kreipėsi į susir inkusius 
mokinius, norinčius išmokti 
lietuvių kalbą. Pažymėtina, kad 
per paskutiniuosius trejus 
metus nemokančiu, bet norinčių 
išmokti lietuviška: klasę lanko 
arti 20 mokinių. Matyt, kad 
Violeta puikiai sugeba perteikti 
jiems lietuvių kalbos žinias, 
todėl j ie grįžta sekančiais 
metais, norėdam. tvirčiau įsi
savinti šią kalbą 

Mokyklos atidaryme daly
vavęs klebonas kun. dr. A. 
Olšauskas, kuris globoja šią 
mokyklą, palinkau mokiniams 
ištvermės semtis reikalingų li
tuanistinių žinių ir būti sąmo
ningais ir tvirtai- lietuviais. 

Rugsėjo 22-23 d. vykusiose 
Lietuvių dienose lituanistinė 
mokykla turėjo savo kioską, 
kuriame Dalia Gricienė par
davinėjo vaikams tinkamas 
knygas ir k i tas mokslo prie
mones. Daugelis nekalbančių 
lietuviškai domėjo-1 mokykla ir 
ne vienas pareiškė norįs ją 
lankyti, kad gaktų pramokti 
l ietuviškai. Lietuvių dienų 
rengėja i sudarė sąlygas 
mokiniams susipažinti su pa
rodose išstatytais rodiniais. 
Jiems buvo paaiškinta apie 
t a u t i n i ų juostų audimą, 
kiaušinių marginimą, šiau
dinukų paruošimą ir kitus 
dalykus. Mokiniai dalyvavo, 
atlikdami ir dalį Lietuvių dienų 
programos. 

Šiemet mokykloje veikia 
„kiškių" darželis, į kurį pri
imami vaikučiai sulaukę 3 me
tų amžiaus; parengiamasis sky
rius. Toliau — nuo pirmojo iki 
10 skyriaus, lietuvių kalbos ir 
istorijos seminaras 11 ir 12-jo 
skyriaus mokiniams ir lietuviš
kai nemokamoms grupė pa
dalinta į dvi dalis: suaugusių ir 
vaikų. 

„Kiškių" darželį veda Aldona 
Butkienė, taikinama Taros 
Barauskaitės Parengiamajam 
skyriuje dirba Andrėja Dudaitė; 
jos pagalbininkes — Teresytė 
Giedraitytė ir Eglė Žemelis. I 
skyriaus mokytoja — Danguolė 
Kuolienė (ji dėsto ir VII skyr. 
istoriją); II skyriaus mokytoja — 
Gailė Radvenvtė; III skyr. 
mokytoja — Virgilija Nelsienė; 
V skyriaus mokytoja — Aldona 

Kudirkienė; VI skyriaus moky
tojos — Audronė Žemaitaitienė 
ir Genė Plukienė. VII ir X skyr. 
lietuvių kalbą dėsto Eugenija 
Dambra. IX skyriuje gramatiką 
dės to Aldona K u d i r k i e n ė , 
rašybą — Gailė Radvenytė. IX 
ir X skyr. l i teratūrą moko 
Marytė Newsom, Lietuvos is
toriją — Vladas Š a k a l y s . 
Tikybos mokytoja visoms kla
sėms — Jūra tė Venckienė. No
rinčių išmokti lietuviškai vaikų 
grupės mokytojos y r a Dalia 
Jasiukonienė ir Saulė Brazdžio-
nytė-Lazore; suaugusių grupės 
mokytoja — Violeta Gedgau
dienė. XI ir XII skyr. lietuvių 
kalbos seminarą veda Regina 
Gasparonienė, istorijai ir visuo
meniniams mokslams kviečia
mi svečiai lektoriai: prof. E. 
Jarašūnas, adv. D. Januta , 
rašyt. A. Gustaitis ir kiti. Tau
tinius šokius ir dainavimą moko 
D. Varnienė, J. Bužėnas, V. 
Ralys, akompaniatorė — O. Ba
rauskienė. Biblioteką tvarko 
Dalia Gricienė. Mokyklos ad
ministraciją arba direkciją 
sudaro: Marytė Newsom, Viole
t a Gedgaudienė ir Algimantas 
Žemaitaitis. 

Pirmą dieną mokyklą lanky
ti užsiregistravo iš 50 šeimų 115 
mokinių, bet p ra s idė jus 
mokslui, vis dar ateina daugiau 
mokinių. Pastebėta, kad dalis 
atvykusių iš Lietuvos čia apsi
gyventi kažkodėl vis delsia savo 
vaikučius leisti į l i tuanistinę 
mokyklą. Negi jie norėtų, kad 
jų vaikai,izoliuoti nuo lietuviš
ko gyvenimo ir lietuvių draugų, 
nutaustų. 

Kaip Marytė Newsom pirmąją 
mokslo metų dieną įžanginiame 
žodyje kalbėjo, šios mokyklos 
mokiniai bus įpareigoti susi
r a š inė t i su moks le iv i a i s 
Lietuvoje. Mokykla įsijungs ir į 
kitus projektus, kurių tikslas — 
pagelbėti Lietuvos vaikams. 
Artimiausias mokyklos rengi
nys — Kalėdų eglutė bus gruo
džio 15 d., o po Naujųjų metų — 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
minėjimas — vasario 16, Mo
tinos dienos minėjmas — ge
gužės 11 d. Pirmoji komunija, 
kuriai ruošia Jūratė Venckienė, 
bus gegžės 5 d. 

Šiemet ūkinia is re ikala is 
rūpinasi tėvų komitetas: pirm. 
D. Mažeikienė, sekretorius V. 
Dūda. ižd. V. Valentinienė ir 
nariai — Šarūnas ir Sandra 
Karužai. Tėvų komitetas sklan
džiai pravedė mokinių regist
raciją ir vadovėlių pardavimą, 
o spalio 6 įvyko mokinių tėvų 
susirinkimas. 

Malonu, kad šiais meta is 
lietuvių kalbos ir istorijos 
seminarą lanko 15 mokinių, iš 
kurių 6 atvyksta net iš San 
Diego miesto. Žemesniuose sky
riuose yra daug mokinių. Tai 
užtikrina mokyklos ateitį, jei 
tik. Marytės Nevvsom teigimu, 
tėveliai ištesės. 

Ig . M. 

Rimties valandėlė 
(Atkelta iš 3 psl.) 
mieste, kur savižudybė taip pat 
buvo negirdėta, gavėnios misijų 
bene antrą dieną teko nueiti pas 
mi r š t anč ią j a u užaugusią 
merginą, kuri gyveno viena iš 
savo išmokto amato. Radau ją 
nusinuodijusią vadinama acto 
esencija. Nors buvo jau be
viltiškoje būklėje, bet savižu
dybės priežastį man papasako
jo. J a u vakar pasijuto labai 
nerami , matydama pro jos 
langus einančius žmones į 
bažnyčią. Ji religijos neprak
t i k a v o . Šiandien ilgiau 
pastovėjusi prie lango, žiū
rėdama, kaip žmonės būreliais 
ėjo į bažnyčią, pasijuto tarsi 
išmesta iš tvarkingų žmonių 
tarpo, kad negalėjo nusiraminti. 
Ši neigiama savijauta ją taip 
slėgė, kad ryžosi nusižudyti iš-
gerdama acto esencijos. 

Nuodai buvo ne migdantys, o 
sužalojo burną, gerklę, vidurius, 
kad skausmai buvo tikrai neįsi
vaizduojami ir truko kelias 
valandas. Ko nors pamokyti, ką 
nors patarti jos ateičiai jau ne
buvo prasmės. Išklausiau jos 
išpažintį, kiek ji galėjo atlikti, 
daviau išrišimą, patariau savo 
kančią paaukoti Dievui, kaip 
atgailą už savo gyvenimą, už šią 
taip skaudžią savižudybę. Po 
kelių valandų šios didelės 
fizinių skausmų kančios ji mirė. 
O nuramint i tą sunkią dvasinę 
nuotaiką, kur i ją privertė 
nusižudyti, reikėjo tik vieno: su 
tais pro jos langus einančiais 
nueiti į bažnyčią, priimti Susi
taikinimo-Atgailos, šv. Komuni
jos sakramentus, kai ką pakeis
ti savo elgesyje ir gyventi 
ramybėje. 

Šio laiko savižudžių, paly
ginti su netolima praeitim, yra 
gan daug. Tai pasekmė to, ką 
jiems augant, jų tėvai, kiti 
privalėję juos mokyti ir auklėti, 
neišmokė jų savęs supratimo, 
kas jie yra, neišmokė bendrauti 
su Dievu. Sunkiai slegiantį savo 
gyvenimo beprasmingumo jaus
mą kur į laiką jie b a n d ė 
užslopinti vartodami įvairius 
svaigalus, bet šie nepadėjo 
pašalinti tą slegiančią nuotaiką. 
Trumpai gyvenę, nepatyrę 
prasmingo gyvenimo savijautos, 
žydinčio amžiaus metus baigė 
savižudybe. Reikiamai auklėtas 
jaunuol is , jeigu ir padaro 
klaidų, niekad nepatiria gyve
nimo beprasmingumo jausmo 
tokio laipsnio, kad išgyventų 
savižudybės pagundą. Padaręs 
klaidą pats susipranta ar kitų 
patartas kreipiasi į Dievą ir at
gauna dvasinę ramybę. 

Ir mūsų laikais bemaž visi 
žmonės artėja žemiško gyve
nimo užbaigon ramia dvasia. 
Asmuo juo arčiau bendrauja su 
Dievu, juo ramiau priima artė
jančią užbaigą gyvenimo 
žemėje. Šie žodžiai tinka kal
bant ne tik apie kunigus, vie
nuolius , vienuoles , be t ir 
tvarkingai gyvenusių daug 
pasauliečių tą valandą sutinka 
labai prasmingoje nuotaikoje. 
Jeigu aprašy tume ne re to 
pasauliečio gyvenimo pasku
tinius momentus, daug kas tai 
ska i ty tų kaip įdomius ir 
pamokančius. 
Vyskupas Vincentas Brizgys 

Tiesa ir melas eina greta kaip 
bėgiai; tik posūkiuose mes pa
svyrame kaip traukinys į vieną 
ar kitą pusę. 

Anonimas 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - £00 v. vakaro. 

Visos laidos is WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

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

Galvos nepramuši, nusilenk
damas senam žmogui. 

Lietuvių priežodis 

63 Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

1990 M. KELIONĖS 
NIUJORKAS—RYGA 

Tart Ir atgal $795 (tik už kelionę lėktuvu) 
* Skrydžiai tiesiai į Rygą iš JFK per Helsinkį 

Oro linija — FINNAIR 
'Skrydžiai kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį 

'Specialios kainos nuo spalio 1, 1990 iki kovo 31. 1991 
*$16 „U.S. taxes" nepriskaičiuota. 

KELEIVIAMS SU IŠKVIETIMAIS 

BALTIC TOURS siūlo specialias lėktuvo kainas keleiviams vyks
tantiems su asmeniškais iškvietimais. Kvietėjas jus pasitiks Rygo
je. Jei reikės, parūpinsim transportaciją. 

LANKANTIS LIETUVOJE 

Už žemas kainas galite apsistoti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
viešbučiuose vienai arba dviem savaitėm. 

HELSINKIS 

Grįžtant, oro linijų kelias reikalauja praleisti vieną naktį Helsinky
je. Susisiekimas, pusryčiai, apgyvendinimas — keturių žvaigždžių 
Vaakuna viešbutyje; $75 asmeniui dviese viename kambaryje. 
Atskiras kambarys $109. 

• 

KELIONĖS SU PALYDOVAIS 

KALĖDOS IR N. METAI LIETUVOJE 
15 dienų kelionė. 11 dienų Lietuvoje. 12 naktų Vilniuj*, 1 naktis 
Helsinkyje. Ore Unija — FINNAIR 
Kelione * 1225 
Gruodžio 22-5 sausio 5, 1661 
Vienam asm kamb. • $219.00 

$1.799 00 iš Bostono Ir Niujorko 
$1.999 00 iš Čikagos 

EEE (Si 
LEN0ER 

N. METAI LIETUVOJE 
15 dienų kelionė. 11 dienų Lietuvoje, 
Helsinkyje. Oro linija - FINNAIR 

12 naktų Vilniuje, 1 naktis 

$1.799 00 iš Bostono ir Niujorko 
$1.999 00 iš Čikagos 

Keftona * 1280 
Gruodžio 2t-eauato 12, 1M1 
Vienam asm. kamb. • $219.00 

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į 
BALTIC TOURS • 77 Oak St„ Sulta 4 • NEVVTON, MA 02164. 
Tai. 617/965-8OS0 • Fax 617/332-7781 
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29-JI MADŲ PARODA 

; Sekmadienio, spalio 21 d. 
ankstyvą popietę į Jaunimo 
cen t ro salę renkas i būr ia i 
pasipuošusių ponių, panelių, 
• i e n a s k i t a s ponas . Salėje 
tankiai sustatyti stalai papuošti 
rudens varpeliais — gėlėmis, 
Adelės Lietuvninkienės ir Zu

z a n o s Žilevičienės meniškai 
3Spdėliotomis. Ant stalų kvepia 
ZSlikų kepyklos tortų gabalėliai 
-"Izabelės Stončienės patraukliai 
•^papuošti. Dėmesį pagauna ren
g i n i o programos įdomiu Melisos 
»$4ackevičiūtės viršeliu. Scenoje 

Salomėja Endrijonienė įžangi
niu žodžiu sveikina susirinkusią 
publiką, kviesdama pasigrožėti 
apsirengimo menu, pabendrau
ti, maloniai praleisti popietę ir 
kar tu paremti vienintelį vaikų 
laikraštėlį „Eglutę'", švenčian
čią 40 metų sukaktį. „Eglutės" 
redagavimas ir leidimas — yra 
vienas iš daugelio darbų atlie
kamų Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seserų. S. Endrijonienė 
parodą vest kviečia Marytę Utz. 
Marytė sako, kad Lietuvos atgi
mimo metai, ne tik sukrėtė pa
saulio politinį gyvenimą, bet 
pas i re iškia ir apsirengime. 
Labai populiarūs yra lengvi 
marškinėliai (T-shirts) papuošti 
įvairiais lietuviškais ženklais ir 
šūkiais . Ekrane skaidrėmis 
mi rga vaizdai iš įva i r ių 
demonstracijų (Kristina Binder) 
— plevėsuoja trispalvės, plaka-

Keičiasi scenoje ir t i l tu 
praeinančios modelės — vis nau 
ja, vis įdomesne laisvalaikio ap
ranga. Matyti odiniai apsiaus
tai, kelnės, sijonai, vilnoniai 
megztiniai, net megzti paltai, 
įvairūs kostiumėliai su ilgomis 

Vistiek gerai modeliavo. O Gina 
Blinstrubienė — pati siuvosi sau 
rūbus — puikūs! 

Šauniai pasirodė vyrai Ed
vardas Dambrauskas, Darius 
Grybauskas, Alius Stankaitis ir 
Christopher Urbonas su Gingiss 
Formai Wear, Evergreen Plaza. 
ir Mal's Men's Shop iš Oak 
Lawn apranga. Paminėtinas 
p a s k u t i n i s ant ros dal ies 
numeris, kai pasirodė keturios 
modeliuotojos, krepšel ia is 
nešinos ir padalino juos arti 
sėdinčioms viešnioms. Vienas 
teko Stasei Paulionienei. Kai po 
programos paklausiau, ką ji 
rado krepšelyje, Paulionienė 
manė, kad jis tuščias (buvo įdėta 
kvepalų bonkelė), bet greitai 
atsakė: . .Jaunystė, jaunystė 
tame krepšelyje!" Nuostabus 

tiek daug gintarų.., o mezginiai atsakymas! Jaunos, gražios 
primena žvejų takius . . . Liudo merginos dovanotas krepšelis su 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. spalio mėn. 27 d. 

Audra Kontrimaitė modeliuoja ê e 
gantišką iš Lietuvos lino megztą 
suknele. Nuotr. J. Tamulaičio 

Vyresnės moters aristokratiškai e?e 

Andrea Mackevičiūtė modeliuoja šio 
aezono mading iaus ią sportinę 
-aprangą. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Ken Frey sukurtas rudenėjantis 
gamtovaizdis, kviečiantis atsi
remt i į seno medžio kamieną, 
pasivaikščiot i t a k a i s , pasi
grožėti gėlėmis. Putnamo sese
l ių rėmėjos kava ir vynu malo
niai aptarnauja besirenkančius 
svečius, o taip pat ir atkakliai 
b ruka laimėjimų bilietėlius 
Salės kampe, prie sienos akį 
t raukia Anicetos Mažeikienės 
išdėtos vertingos laimėjimams 
dovanos: O. Gradinskienės ir F. 
Mockūnienės — „Nida" Delica-
tessen skanūs tortai, dail. J. 

. Mačėno paveikslas, M. Rudai-
t ienės — kriauklių paveikslas. 

•<A. Mažeikienės megzta plačiai 
lovai lovatiesė ir pagalvėlė, V. 
Valavičienės megztas afganas. 
B. Zalatorienės paveikslas... 

Pasigirsta Liudo Stankaičio 
pritaikytos muzikos garsai. Kei
čiasi Vidos Momkutės tvarko
mos šviesos. Rėmėjų pirmininkė 

tai , jaunimas dėvintis tokiais gancijai atstovaujanti Sofija Plenienė 
marškinėliais. **** vyresnes ir jaunas parodo* 

Staiga visos modelės ir mode- ' ^ y ^ a s 
liai pasipila į sceną: lekia 
modeliavimo tiltu viens pro kitą 
prasilenkdami, lyg kalvelio 
šokyje, pasipuošę Pau l i aus 
Jurgučio iš „Žalios žuvies", 
Nor thv i l l e , Michigan, vis 
skirtingų lietuviškų motyvų 
marškinėliais. Muzika groja vis 

Stankaičio muzika vrroja lietu
viškas melodijas... Taku dar 
pereina Jūratė Zelb.> iš lininės 
raštuotos staltiesės BU k urtu kos
tiumėliu ir labai lėtu žingsniu 
žengia Virginija Kliknienė. 
Vilniaus miesto individualaus 
siuvimo fabriko ..Ramunės" 
nuolat veikiančios parodos 
vedėja. Stilingai pasiūtas austas 
lietuviškais raštais lininis dra
bužis labai sudomino žiūroves. 

Vel garsiau suskamba muzika, 
o modelės.-liai būriais ir po 
vieną rodo naujausias rudens ir 
žiemos madas. Čia neįmanoma 
visus juos aprašyt Vyresnio 
amžiaus moterim? atstovauja 
Juzė Ivašauskiene Ji pat ; 
išsirenka sau medži is ir for 
mas, o jos siuvėja j i pasiuva. 
Jos drabužiai labai skoningi, 
madingi, nesiskiri. nuo pui 
kiausių madų salon... pritaikyti 

dalimi jos jaunystės. Tik abejo-

Čia ne ,,cowboy'ų" filmų heroje, o ilgamete „Eglutes" rėmėja ir jos rengiamų 
madų parodų modeliuotoja Dalia Bartkienė žavi žiūrovus JAV pietvakarių 
įtakoje sukurta eilute. Nuotr J. Tamula ič io 

Rita Likanderytė šypsosi — su tokiu 
apsiaustu ir didžiausi žiemos speigai 
nebaisūs. 

Nuotr. J . Tamulaič io 

trankiau, salėje publika ūžia vis 
garsiau. Sunkiai girdimi Mary
tės komentarai, net kai šie visi 
marškiniuot i p r anyks t a už 
scenos. 

ir trumpomis kelnėmis, ilges
niais ir trumpučiais sijonais, an
sambliai su liemenėm. . Švar
kelių sukirpimas dažniausiai 
išryškinantis liemenį, bet yra 
ir laisvai krentančių. Vyrai 
modeliuoja sportines kelnes pil
kos, rudos spalvos; aukštom 
apikaklėm palaidines, megzti
nius . . . Sug r į ž t a garstyčių, 
auksinė, samaninė-žalia, ruda, 
violetinė spalvos ir visai nauji 
jų tonai. 

Antroje dalyje daugiausia 
rodomi dieninia i drabužiai. 
Scenoje ir taku — aštuonios 
modeliuotojos dėvinčios lietu
viško lino megztas sukneles. Jos 
yra skirtingų stilių, sukurtos 
kelių projektuotojų, daugiausia 
Nijolės Mackevičienės ir Ilonos 
Vaičiulienės nuosavybė. Visos 
modelės pasipuošusios gintaro 
papuošala is . Ploni g in taro 
varsteliai permesti per petį, 
s t a m b e s n i puoš ia kaklą , 
krūtinę. Nors manėme, kad tos 
megztos lininės suknelės lyg ir 
nusibodo, bet šis pristatymas 
buvo žavus ir įspūdingas. Vaiz
duotėje gimsta pasaka apie 
g in ta r in ius r ū m u s Baltijos 
gelmėse, k ran tan išplaukusios 
žaidžia undinės... Gal dėl to, kad 

Grasina l.iautaud žavia šypsena, ele 
gantišku drabužiu ir lengva eisena 
laimi parodos lankytojų aplouismen 
tus. Nuotr. J . Tamulaičio 

jų, ar Paulionienei (mano 
buvusiai mokytojai^ jaunystės 
t rūks ta . Juk širdis meilės 
kupina — visada jauna. (S. 
Paulionienė — Lietuvos Duk 
terų draugijos ilgametė pirmi
ninkei. 

Trečioji parodos dal is — 
Sėkminga madų paroda džiaugiasi iš k.: Salomėja Endrijonienė — Putnamo 
seselių rėmėjų pirmininkė. Gražina l.iautaud — rėmėja ir modeliuotoja, Nįjolė 

i i _ - iv i- i Mackevičienė madų parodos koordinatorė, Giedrė Mereckienė — 
kilminga. Tyliau groja muzika . , ,. , , ' 

, , ., . / T f į ._ . . , ., ankstyvesnių parodų koordinatore ir modeliuotoja. 
Nuotr J. Tamulaič io 

Elegantiška 
Mereckienė 

'ilute • deliuoja Giedrė 

N'i.•.-.•• J. Tamula ič io 

klasikinė... Lėčiau, iški 
mingiau taku žengia modeliuo
tojos. Jas į sceną lydi palydovai 
vyrai: Edvardas, Darius, Alius 
ir Christopher. Rodoma vakari
nė apranga. Dar nesugrįžo ilgos 
vakarinės suknios, nors viena-
kita jau pasitaiko. Veikiau 
populiarios trumpos — net 
„mini". Dalia ir Lisa skęsta 
žaliame ir juodame zomšiuje. 
papuoštame auksinės spalvos 

Juzės amžiui ir aktiški. Rita 
Likanderytė ir Nijolė Simo-
ka i t i enė mod 

29-tos madų parodo: intojai Tam jlai*' i o 

Dimension, Kos 
tuvės rūbus. Da 
Lisa Beigiene 
visada grakšč: 
Kosmonų salon 
Plaza, įdomybf 
t as Kosmonai 
labai daug pns 
jos seserų rėm 
parodų pasisek r 
savo salonu iš? 
elegantiškus, 
mius rūbus 
pritaikomi ir jv 
skrybėlės ir k 
buvo išreikšta j | 
Šiais metais !>'• 
žiai iš Rosal*" 
green Plaza. J 
modeliavo Giei 
Sofija PI e T 
Kaunienė. A.I 
rūbus modelis' 
ward Madų k 
bott rūbus H. 
liavo Kristina 
Bublytė, Audr 
Andrea Mack< 
pat modeliavo 
kienės siūtu* 
labai tiko jav 
tojoms. Jūrate / 
Liautaud mod* 
tus rūbus Jūr 
siūtus. Nu 
apranga. Graž 
skaidrino vi*;; 
džiugino ir Dali 
modelės... Pu<-* 
Gal kuri ir ne 

iuoja Gra 'n 
įonų parduo-
a Bartkienė, 
- Rima Sell 

rodo Lee's 
'. Evergreen 
•'ida ir Rober-
i daug metų 
da prie Mari
jų rengiamų 
o, skolindami 
tinai gražius, 
idingus, įdo-
a modelėms 
rūs priedai — 

Kosmonams 
itinga padėka. 
> gauti drabu-
salono, Ever 
>s daugiausia 
' Mereckienė. 
nė , Dana 
iš Winnetka 

Violeta Wood-
yos Dina Ab 
iausia mode-
ielskutė. Vija 
Kontrimaitė. 
iūtė. Jos taip 
mos Grybaus 
rahužius. Jie 
ms modeliuo-
iba ir Gražina 
vo savo įsigy-
— dar ir savo 
abi abiejų 
•s šypsnys nu-
alę, panašiai 
Rima... ir kitos 
as jų jaunystė 
psojo. Tai kas? 

Puošnų sportini drabuž) rodo Nijole 
Simokaitienė. 

Nuotr »J. Tamulaičio 

sagutėmis, o Rima šnara juodo 
satino ir aukso derinyje I Lee's). 
Žaviai atrodo Gražina balto 
šilko šlamesy, s t ik l in ia is 
ka ro l iuka i s papuoštomis 
rankovėmis. Gina įsisupa į 
auks ine- — kremo spalvos 
lengvą, perlais papuoš ta 
suknelę. Juzė derina aksominį 
sijoną su auksiniu švarkeliu. 
Violetos — brokados kostiu
mėlis. Kelių blizgančių spalvų 
deriniu dėvi Dana, o Sofija -
vandens spalvos šifonu (Rosa-
lee's). Labai jaunatviškai atrodo 
Giedrė juoda suknele su pūstu 
sijonėliu. Rita puošiasi ryškiai 
mėlyna, blizgučiais papuošta, 
lengvai krintančia suknele, o 
Nijolė emeraldo žalumo kūriniu 
(abi iš Gra'n DimentionV Juodą 
su baltu deriniu dėvi Jūratė 

Vyrams šioje madų parodoje atstovavęs Alius Stankaitis. 
Nuotr J . Tamula ič io 

Meniškais Rimos Grybauskienės 
kūriniais pasipuošusios jaunos 
modeliuotojos Audra. Vija ir 
Kris t ina , o savo m a m y t e s 
Nijolės Mackevičienės kuriniu, 
lygaus lino siaura suknele su 
holero švarkeliu iš raštuoto 
audinio dėvi Andrea. Daugelį 
modelių puošė Ilonos pritaikyti 
papuošalai. 

Viso** modeliuotojos praėjusios 
taku sugrįžta į sceną, o vyrai — 
modeliuotojai įteikia joms po 
rožes žiedą. Nijolei Mackevičie
nei gelių pintinėlę įteikia mode 
liuotojos. jai Sunku butų jver 
tinti Nijolės milžinišką darbą -
parodos koordinavimą, tvarky 

mą. jos nemiegotas naktis... 
Nijolei talkino: D. Mackevičiūtė, 
N Mackevičiūte, G. Mereckienė, 
J Raziūnienė, D. Stankaitienė, 
A. Vaičiuliene. Paroda praėjo ne 
paprastai sklandžiai ir gražiai. 
Salomėja Endrijonienė dėkojo 
visoms ir visiem prisidėjusiems 
pr ie parodos pasisekimo ir 
visiems atsilankiusiems, o ypač 
Nijolei Mackevičienei. Marytei 
Utz, Gražinai Liautaud Visos 
modelės, liai ir visi darbuotojai 
buvo pavaišinti kavinėje, o 
Alius Stankaitis laimėjo net 
dovaną - puikų afganą pado
vanotą ses. Margaritos 

A.K. 
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Dienrašt is . .Sun-Times" 
spalio 25 d. ne: didžiąją pusę 
puslapio t ea ' .o skyriuje 
panaudojo apra.^ mui Lietuvos 
ryžto daryti paiangą teatro 

srityje, drauge palaipsniui 
pereinant prie privačios rinkos 
ekoyopaijos. Medžiagą ilgam 
straipsniui pateikia Chicagos 
teatrų festivalio vadovaujantis 
pareigūnas Bernie Sahlins. Įdė
tos kėlios nuotraukos, jų tarpe 
irre:> Eimunto Nekrošiaus. 

CLASSIFIED GUIDE 

„ŠVIESA" WASHINGTONE 

Dalis „Šviesos" ansamblio narių po koncerto Washingtone Georgetown Visitation ir Preparatory 
gimnazijoj. Ansamblį sveikina gimnazijos ir vienuolyno motinėlė Phillmena Tisinger. 

sią Lie tuvos a t s tovybę — 
jaunimas fotografavosi, rašėsi 
svečių knygoje, k lausė 
klausimus... 

Skubom važiavome atgal į 
Georgetown Visitation gim
naziją, kurioje tą patį vaka
rą 7:30 vai. buvo ruošiamas 
koncertas Washingtono bei apy
linkių visuomenei. Priėmimas, 
pitcos pietūs — beveik stačio
mis, tačiau viskas suspėta. 

Dideliam džiaugsmui, dėka 
geros reklamos, „Washington 
Post", ,.Washington Times", 
„Catholic Standard", bei „Ar-
lington Herald" laikraščiuose, 
salė buvo beveik pilna. Susi
r inko ne tik Washingtono ir 
apylinkių lietuviai, bet ir didelė 
dalis baltimoriečių, o, be to, dar 
ir gimnazijos mokinių tėvai ir 
seselės. Džiugu buvo matyti vėl 
gimnazijos motinėlę seselę 
Phillameną, kuri net savo 93 
metų motiną atvežė ratukuose. 
Ji tą patį vakarą įteikė ansamb
liui piniginę auką vienuolyno 
vardu. 

Siame koncerte ansamblis 
atl iko beveik 2 vai. programą, 
kurią žiūrovai šiltai sutiko. Pro
gramos pabaigoje Washingtono 
LB pirmininke Audronė Pakš
t ienė pristatė salėje esančius 
amer ik ieč ius svečius: sena
toriaus Durbin motiną Anną 
Durbin ir p. Zerol (su ponia), 
buvusį Baltų skyriaus vedėją 
Valstybės Departamente. Dar 
sykį padėkojo motinėlei Philla-
menai ir pakvietė Lietuvos 
atstovą Stasį Lozoraitį tart i 
žodį. Savo trumpoje kalboje. S. 
Lozoraitis vėl sveikifio ansamblį 
ir teigė, kad jie y ra geriausi 
reprezentantai skleisti Lietuvos 
vardui per muziką, dainą ir 
šokį. Sakė visiems, o ypač 
amerikiečiams, kad Lietuva yTa 
gyva ir reikalinga j ų ir mūsų 
visų dėmesio ir pagalbos. Kiek
vienam ansambliečiui jaunimas 
jteikė po gėlę. Koncertą baigė 
„Lietuva brangi". Įsijungė ir 
publika atsistojimu ir ilgais plo-

Spalio pirmasis savaitgalis ne
dideliam VVashingtono lietuvių 
telkiniui buvo tikrai užpildytas. 
Aplankė mus Vilniaus Peda
goginio instituto lietuvių liau
dies muzikos dainų ir šokių an
samblis ..Šviesa", žolės riedulio 
moterų ..Tauro" komanda iš 
Šiaulių bei Lietuvos Skautų 
jsąjungos tarybos pirm. v.s. 
Feliksas Šakalys iš Kauno. 

Visi šie įvykiai gražiame VVa
shingtono mieste praėjo labai 
sėkmingai , o moterų žolės 
riedulio komanda „Tauras" , 
atstovaudama Lietuvos Res
publikai ta rp tau t in iame J F 
Kenedžio žolės riedulio turnyre, 
apvainikavo savaitgalį pirmos 
vietos taure. 

Šis savaitgalis prasidėjo kai 
spali" 4 d., ketvirtadienį, būrelis 
vvasiingtoniečių lietuvių ir LB 
p:rmininkė Audronė Pakštienė 
l aukėm Dulles ae rodrome 
..S.iesos" ansamblio. Atvyko jų 
ne. 46. įskaitant ir vadovus Čia 
pat jie buvo išskirstyti ir tą 
vakarą kiekviena šeima savo 
svečius užėmė, kaip galėjo. 

Penktadienio rytą visi „Švie
sos" ansamblio dalyviai buvo 
s v vežti ) Washingtono sena
miestį — Georgetovvn, kuriame 
y r i ne t ik garsus Georgetovvn 
universitetas, bet ir viena iš 
seniausių Amerikoje mergaičių 
katalikiška gimnazija — Geor-
getown Visitation and Prepara 
•ory School, įkurta 1799 m. Šiuo 
laiku joje mokosi arti 450 mei 
gaičių. Šią gimnaziją ad 
ministruoja seseles — The Ordei 
of Visitation. Vienas šios gim 
nazijos tikslu — įdiegti jaunai 
gimnazistei saleziečių idealus — 
dvasios švelnumą Tad šioje 
dvasioje ir tokioje aplinkoje 
..Šviesos" ansamblis pradėjo 
pirma savo išvykos \ Amerik;} 
diena 

Pirmas ..Šviesos" koncertas 
įvyko 11:00 vai. ryto šioje 
gimnazijoje. Koncertų sale iškil 
min^a. su a t idary ta kelių 
pakopų scena. Langai — vitra 
žai. Viduryje sales nepaprasto 
dydžio senove dvelkiantis kan 
deiebras, primenąs senos pilies 
interjerą Scenos apšvietimai ir 
garso >istema — moderniška 
10:45 vai rvto prigužėjo pilna 
sale klegančių gimnazisčių, 
sesei'ų. mokytojų. Koncertas 
buvo vienos pamokos ilgumo 
dimnazistes atidžiai klausėsi 
dainų, liaudies instrumentu 
orkestro apie kuriuos vaizdžiai 
papasakojo su pavyzdžiais 
muzikologė Sakadolskiene. bei 
entuziastingai stebėjo tautinius 
šokius. Gimnazistės baigiantis 

— programai ansamblį pagerbė 
atsistojimu. 

Po koncerto LB pirmininke 
Audrone Pakštiene padėkojo 
visai mokyklai už suteiktą gali 
mybę koncertuot i šioje is
torinėje kata l ik iškoje gim
nazijoje Taip pat paaiškino sim
bolinių dovanų reikšmę, kurios 
buvo įteiktos ansamblio narių 
mokyklos bei v ienuolyno 
motinėlei Phillmenai Tisinger. 
tai buvo lininis rankšluostis ant 

kurio buvo padėta lietuviška 
duona, knyga ir ansambliečio 
Egidijaus Impolio meniškai ir 
labai kruopščiai išdrožinėtas 
rūpintojėlis. Koncertą baigė 
muziko J. Arkadelta Ave Maria. 
Ši giesmė ir dovanos sujaudino 
visą gimnaziją, ypač motinėlę 
Phillmena. 

Po koncerto muzikos ir poli
tinių mokslų mokytojai su savo 
klasėm dar pasiliko salėje, 
klausdami ansamblio vadovų 
įvairių klausimų, nuo muzikos 
iki politikos, iki kaip „Hi" pasa
kyti lietuviškai. Šiame reikale 
pagelbėjo Washingtono litu
anistinės Kristijono Donelaičio 
mokyklos vedėja Angelė Bailey. 

Po klausimų gimnazistės an
sambliečius paėmė savo glo-
bon — patiekdamos priešpie
čius ir vėliau mokyklos apžiū
rėjimą. Pasibaigus šiltai viešna
gei gimnazijoje, ansambl io 
laukė tolimesnė programa. Ka
dangi ansamblis sudarytas iš 
būsimųjų mokytojų, jiems buvo 
sudaryta proga aplankyti vieną 
iš pasaulyje garsiausio leidinio 
— National Geographic Asocia
cijos būstinę. Nuvykus ten. an
samblį pasve ik ino Thomas 
Kulekosky, viceprezidento asis
tentas. David Beach — Educa-
tional Media Division direkto
riaus bei estų kilmės Priit Ve-
silind, vyriausio redaktoriaus 
asistentas. Ansambliečiai buvo 
supažindinti su leidinio tikslais, 
įvairiomis programomis ir ypač 
„Kids Chanel" programa, kuri 
yra kompiuterio sujungta su 
daugeliu Amerikos mokyklų bei 
14 kitų pasaulio šalių. Ansamb
liui buvo rodomi filmai, lei
džiama patiems liesti įvairius 
objektus „Explorers Hali". An
sambliui vertėjavo Audronė 
Pakštienė. Angelė Bailey ir 
Elvyra Vadopal iene. Pr i s i 
minimui ansambliečiams buvo 
prižadėta lapkričio mėnesio 
laidos National Geographic j imais pagerbdama „Šviesos" 
žurnalas, kuriame atspausdin- ansamblį. 
tas redaktoriaus Priit Vesilind 
straipsnis apie Pabaltijo kraš
tu s . J i s a n s a m b l i e č i a m s 
papasakojo kaip blokados metu 
per Estiją pasiekė Lietuvą, 
kurioje išbuvo tr is savaites. 

Ansamblio vadovai, atsidėko
dami įteikė Lietuvos žemėlapį. 
Užsibuvę šioje įspūdingoje 
aplinkoje, skubėjome 16-tąja 
gatve toliau į Lietuvos Pa
siuntinybę, kurioje ansamblį 
pasitiko Margarita Samatienė 
Pasveikino ir nuvedė į antrą 
aukštą, kur ansambliečių laukė 
Lietuvos atstovas Stasys Lozo
raitis. S Lozoraitis šiltai pa
sveikino jaunimą, pagyrė jų 
darbą, kad per dainą, muziką ir 
šok) garsina Lietuvos vardą 
Skatino rodyti šj meną visiems: 
groti, šokti, dainuoti ir dirbti su 
entuziazmu, energija ir pasiryži
mu Ansamblio vardu S. Lozo
raitį sveikino ir lininį r ankš 
luostj jteike Vilniaus Pedago 
ginio Insti tuto prorektorius 
Povilas Valatka, o ansamblis 
atsidėkojo da ina „ L i e t u v a 
brangi" . Sunku buvo greit 
apleisti šia istorija persisunku 

Diena baigėsi perpildyta įspū
džiais ir sentimentais. Tačiau 
grįžę dar ruošėm savo svečius 
to l imesnėms gastrolėms po 
Ameriką. Jiems sugrįžus atgal 
i VVashingtoną jų vėl lauks 
darbo diena. Jie jau yTa užkvies-
t i būti svečiais Erdvės Muzie
jaus ir Tautinio Archyvo pe
dagoginių skyrių, bei sudaryta 
proga jiems apžiūrėti Jungtinių 
Amerikos Valstijų Informacijos 
agentūrą. 

Padėka visiems atsilankymu 
ir darbu prisidėjusiems prie šio 
s a v a i t g a l i o s ėkmės . Ačiū 
prisidėjusiems prie reklamos, 
programos, nakvynių, palydos 
bei vežiojimų. Ačiū V. Nakui, E. 
Sakadolskienei, J . Simaniui, 
Georgetown Visitat ion and 
Prep. School. Domininkonu 
vienuolynui — Father Hadatt ir 
ypatinga padėka A. Bailey, A. 
ir V. Butams, R. Bačanskier.ei. 
P. Baltakiui, Washingtono LB 
pirmininkei Audronei Pakš
tienei ir Bendruomenės komi 
tetui. „Šviesai" linkim ir toliau 
džiugint visuomenę. 

Elvyra Vodopal ienė 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkirr.e ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

EDGAR GOVERNOR 

1990 m. liepos 30 d. [ mūsų užklausimą taip atsakė: 

„Prašau būkite užtikrinti, kad aš stipriai remiu Lietuvos reikalą. 
Aš esu viešai pasisakęs už Lietuvos Nepriklausomybę Illinois 
respublikonų partijos suvažiavime. 

Tada buvau užklaustas delegatų, partijos vadų ir spaudos 
atstovų kokia yra mano pozicija ir pasakiau, kad besąlyginiai tikiu 
į Lietuvos teisę būti nepriklausoma". 

šių metų rinkiminėje veikloje kandidatai diskutuoja įvairius 
klausimus. 

Mūsų lietuviams šiuo metu rūpi tik vienas klausimas: Kas 
parems Nepriklausomą Lietuvą 

J im Edgar yra vienas iš tų. 

LAPKRIČIO 6 DIENĄ BALSUOKITE 
UŽ JIM EDGAR, 

respublikonų kandidatą [ Illinois gubernatorius. 

Lietuvių komitetas Jim Edgar [ Illinois gubernatorius išrinkti. 

ŠARŪNAS VALIUKĖNAS YRA ILLINOIS VALSTIJOS 
SEKRETORIAUS JIM EDGAR KABINETO NARYS. 

Patd fw by Ow>s for Jim Edgar. A copy of Our report fted wrth the State BoartJ of Elections 
* or w* be ava:.«te tor purcfcasa trom the State Board of Etecnoos SpnngfieM. ifhnots 62704 

VALOME 
NUMUS BAISOS. 

GRINDIS 'H SIENAS 
J. BUBNYS 

737.51*1 

PARDA'v VAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
23-16 W 69 St 
Te 776-1486 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašom* 
paminėti, kad esate arbaoonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

I «*iiviams žinomas ir patikimas vardas 

Hooi* tor Sale In Lemont 
Unsurpassad setting 

Gorgeous ground & pretty home on 2'/j 
acres: wall-to-wall carpetmg & decorating 
touches will sūrely please you; large kit-
chen, gracious dining area: 4 large bdrms 

For more mfo please call: 
Mary Jo Povall«h and 

Honlc Raalty Ine 
706-460-7090 orte 
706-301-0001 home 

Wlllow Springs, IL 
3 bdrm brick ranch on a 100 x 140 Ft. 
lot on top of a hill First fl laundry. 

Countryslde 
2 story 9 rms 4 bdrms; first fl fam. rm 
slid /drs to patio: fin. rec. rm. 

RE/MAX PROPERTtES, MARY DALY 
706-482-3700 

FOR SALE 

Parduodu lėktuvo bilietą iš 
Chicagos į Ft. Lauderdale, FL 
lapkričio 17-tai dienai. 

Kreiptis: 312-523-0227 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd.. Chicago 

PHONE — 581-4111 

«r 

IŠRINKITE 
RON 

BARTOS 
Į JAV KONGRESĄ 
(5th Cong. Dlst. IL) 

Purtch 62 
BALSUOKITE 

už i Į SOLIDARUMO 
PARTIJOS ŽMOGŲ! 

Balsuoji už 
save, 

kai balsuoji 
už Ron 

-̂j_, : • 
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V. T. ELECTRIC CO-
Ucensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

Nebrangiai stftefcu pilną ramontą visų 
firmų automašinų Diagnostika ir darbų 
ikainavmas — vietoje Skambinti anksti 
rytą arba valai vakare RIMUI, ta i . 
11 J 147 3624 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catenng 
6216 S. ArcheK Ava. 

Chicago. IL 60636 
Tai. 561-6500 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed Bonded Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

REAL ESTATE 

m MIS. KOMPIUTERIŲ 
pagava galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ -i.este r sr.e-^iesčuose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BE-wBACE P£.Aw*0RS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KECZ'E 

778-2233 

ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. 

Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis Į BUDRAITĮ. 
312-776-3971 arba 312-767-0600 

D3 AUS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,^ea Itor 
Nuosavyoių pardavimas Income Tax. 

S953 S. Kedzle Ava. 
Tai. 436-7878 

Onluifc KMIECIIC REALTORS 

a 7922 S. Pulaski Rd. 
4363 S. Archer Ave. 

DAMUTE MAYER 
284-1900 

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

POR RENT 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kra'ptla [ Harmls D a c k y t 

Tat. M5-6624. Nuo S ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas: vandens ir 
kambarių. 

A. Banys 
Tai. 1-708-447-8806 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 miag. 
butas Marquette Parko apyl. arti 
72 St. ir Califomia Ave. Galima tuoj 
pat užimti. ..Security deposit". 

Tai. 312-737-2030 

Išnuomojamas apšildomas bu
tas porai arba 1 asmeniui. 

Tel. 312-925-9571 

Marquotte Parke išnuomo
jamas 5 kambarių butas. Saulė
tas, šviesus, švarus, du miegamie
ji. Reikalui esant ir garažas. 

Tel. 312-434-2855 

MISCELLANEOUS 

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

T d . 376-1882 ar 376-5996 

10°/O—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies rjraudimą pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Strsot 

T e | . — GA 4-8654 
, ,i • • -— —— 1 - — — —6—aj 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia įą 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus ren<-
menis ypatinga; cogai Pilnai 
užbaigtu <oto nuotraukų aptarna
vimas Andaryta pirmad'eni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad :r treč'ad susikalbėsi 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 



O H A R E AUTOMOBILIŲ 
AIKŠTĖ 

Nuo 1991 m. numatoma 
O'Hare automobiliams statyti 
aikšte išnuomoti privačiai fir-
mai.kuri sklandžiau tvarkytų ir 
labiau užtikrintų saugumą, 
tačiau mokestis, numatoma, 
pabrangs. 

PINGA GAZOLINAS 

Gazolino aukštos kainos pra
deda nukristi. Amoco bendrovė 
nupigino keliais centais. Atpigo 
nevalytas gazolinas. 

Kauno senamiestis. Rotušės aikšte. A. Sutkaus nuotr. 

KUNIGĄ ANDRIŲ 
SENKŲ AMŽINYBĖN 

PALYDĖJUS 
Kun. Andrius Senkus mirė 

1990 m., spalio 14 d.. Fort 
Lauderdale ligoninėj sulaukęs 
gilios senatvės. Buvo gimęs 
1901 m. rugpjūčio 24 d.. Jonių 
km., Kalvarijos valsč., Mari
jampolės apskr. gausioj, maža
žemių ūkininkų tėvų šeimoj. 

Esant nors ir labai sunkiom 
gyvenimo sąlygom, Andrius, 
ba igęs pradžios ir vidurinę 
mokyklą, istojo į Vilkaviškio 
kunigų seminariją. 1924 m. 
spalio 26 d. buvo įšventintas 
kunigu. Daugelį metų buvo 
Vilkaviškio apskr., Žaliosios 
parap i jos v i k a r u , o vėl iau 
klebonu. 

Sovietams okupavus Lietuvą, 
kad išvengus departacijos į 
Sibirą, kun. Senkus pasitraukė 
į Vakarus . Po antro pasaulinio 
ka ro atvyko į Nevv Y orką. 
Vienuolika metų buvo Manhat
t a n parapijos vikaru. Išėjęs j 
pensiją, persikėlė nuolatiniam 
g y v e n i m u i į L a k e Wor th , 
Floridą, nes čia gyveno jo du 
dėdės ir arti šimto lietuvių 
šeimų. Jie turėjo Lietuvių klubą 
lietuviškai veiklai, bet neturėjo 
lietuvio kunigo. O. koks didelis 
jų buvo džiaugsmas sulaukus 
kun. Senkų. Tuo metu klubo 
p i r m i n i n k u b u v o Aleksas 
Augūnas, o jam mirus — Vincas 
Dovydaitis lirgi jau miręs). Kun. 
S e n k u s visą la iką būdavo 
išrenkamas to klubo vicepirmi
ninku. Sacred Heart parapijos 
klebonas sužinojęs, kad kun. 
Senkus apsigyveno jo parapijoj, 
pakvietė jį būti nuolatiniu tos 
parapijos pagalbiniu vikaru. 
Kun. Senkus su mielu noru 
priėmė šį pakvietimą ir per 
daugelį metų toje bažnyčioje 
skelbė Dievo Žodį. Be to, kun. 
Senkus savo namuose buvo įsi
rengęs mažą koplytėle, kurioje 
atnašaudavo šv. Mišias lietuvių 
u ž p r a š y t a s . Lake Wor th 
lietuvių art imiausia kaimynė, 
l ietuvių apyl inkė yra Juno 
Beach. kurios dvasios vadovui 
kun . Bie lskui mi rus , kun. 
A. Senkus daug metų teik
davo dvasinį patarnavimą ir 
Juno Beach lietuviams iki čia 
aps igyveno k u n . V y t a u t a s 
Pikturna. 

Lake Worth mieste yra įsteig
t a s gražus meno muziejus. 
Lietuvių klubo valdyba kreipė 
si į to muziejaus administraciją, 
kad leistų įsteigti lietuvių meno 
skyrių. Administracijai leidus, 
buvo s u d a r y t a s l i e tuv ių 

komitetas, kuris ir įsteigė tą 
skyrių. Komitetui sumaniai ir 
energingai vadovavo Kazys 
Tuskenis ir Jonas Štaras. Dabar 
ten randasi daug lietuvių tautos 
meno kūrinių, suaukotų Lake 
Worth ir Juno Beach lietuvių. 
Kažin, jei ne kun. Senkaus 
pastangos, ar būtų^buvęs lie
tuvių prašymas patenkintas. 
Kun. Senkus ir bažnyčioje per 
pamokslus prašydavo visus lie
tuvius aukoti tuos tur imus 
meno kūrinius. Vis sakydavo, 
kad kada mūsų čia nebus, tas 
muziejus vis liudys, kad čia 
lietuvių gyventa. Be meno 

kūrinių, ten dabar yra daug 
spaudos leidinių: trumpa Lietu
vos istorija, Sovietų okupacija, 
Sibiro trėmimai, Lietuvos geno
cidas. Muziejaus administracija 
sako, kad lietuvių skyrius yra 
gausiai lankomas vietos gyven
tojų ir turistų. 

Spalio 15 d. velionio kūnas 
buvo pašarvotas Sacred Heart 
bažnyčioje 6 vai. vakaro įvyko 
su velioniu atsisveikinimas, 
maldos ir giesmės. Sol. Ona 
Blandytė-Jameikienė giedojo 
Lietuvos himną. Spalio 16 d. 
gedulingas šv. Mišias atnašavo 
parapijos klebonas. Su juo 
koncelebravo penki kunigai. Iš 
viso dalyvavo penkiolika ku
nigų, atvyksiu iš kitų parapijų. 
Kun. Chepanis pasakė pamoks
lą, apibūdino velionio asmeny
bę, kaip didelio patrioto, tau
raus lietuvio. Pamaldų metu 
giedojo parapijos mokyklos jau
nučių choras. Po pamaldų velio
nio kūnas buvo nulydėtas į 
Palm Beach Memorial Gardens 
ir palaidotas Juno Beach lietu
vių kapų sekcijoj. Kun. Chepa
nis atliko laidojimo religines 
apeigas, pasakė pamokslą, pa
šventino duobę ir įteikė kryželį 
velionio anūkei Gintarei Sun-
gail ienei , a tvykus ia i iš 
Kanados. Su velioniu atsisveiki
nimo kalbas pasakė Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Algis Augūnas ir Lietuvių kapų 
sekcijos p i rmininkas Jonas 
Jakubauskas. 

Ilsėkis, mielas kunige An
driau, Viešpaties ramybėje. 

P . Mikšys 

A.tA. 
SESUO M. LUCY KIMUTIS 

Mūsų mylima Seselė mirė St. Joseph's Home for the Ag-
ed, Holland, PA, sulaukusi 94 metų. 

I vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos. 
Philadelpbia, PA. Vienuolyno įžaduose išgyveno 74 metus. 

Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seseris ir artimuosius 
gimines: pusseserę Loretta Pietrowaki. draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, pirmadienį, spalio 29 d. 10:00 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje pirmadienį, spalio 29 d. 7:00 vai. vakaro. 

Laidotuvės Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse antradienį, 
spalio 30 d. 10:00 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Kimučių šeima. 
Laidotuvių direktorius Gaidas-Daimid. 

A.tA. 
VIKTORIJAI LUKIENEI 

mirus , dukrą DANUTĘ MAŽEIKIENĘ bei jos 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Eugenija ir Bronius Blinstrubai 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 

Vėlinė* yra Jautri ir gyva proga 
sustoti tie* mirusiųjų pasaulio. 

Vėlinės yra dužioji rtmties šv«ntė. kurtoje katalikai organizuota malda 
nukrypsta | tuos. kurie, is sio pasaulio atsiskyrę, nebegali tau padėti 

Mažonų koplyčioje (prie Draugo ),pradedant Vėlinių dieną, per 8 
dienas, bus atnašauiamos sv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi mti-
parai u i bendradarbius, geradarius ir visus mūeų maldom pavedamus 
mirusiuosius 

Kviečiame VISJS (si|ungti Į iias ypatingas pamaldas Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite. 

Marlsn Faltter*, 6336 80. KNbouro Ave., CMcage. M. M t t t 

£<a proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų 

Mano vardas ir pavarde 

Adresas 

Pndedu auką bendr Sv Miiioms S — 

DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m. spalio mėn. 27 d. 

Brangiam Broliui 

A.tA. 
ANTANUI ŠERELIUI 

Lietuvoje mirus , mieliems d raugams , RITAI ir 
VYTUI ŠERELIAMS, seseriai i r visiems artimiesiems 
mūsų nuoširdi ir gili užuojauta. 

V. ir J. Gvildžiai 
J. ir S. Miknaičiai 
R. ir K. Kreivėnai 

A.tA. 
JONAS ADOMAITIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. spalio 25 d., 11:45 vai.ryto, sulaukęs 86 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliker dideliame nuliūdime seserėčia Nina Norienė, 

globėjai Vytautas ir Emilija Valantinai bei giminės Lietuvo
je, draugai Amerikoje. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, spalio 26 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 27 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietu 
vių kapines. 

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

Nuliūdę seserėčia ir globėjai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312476-2345. 

A.tA. 
VLADAS MATULEVIČIUS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1990 m. spalio 26 d., sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Gimė* Lietuvoje, Alytuje Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Leokadija, sūnūs: 

Saulius ir Tony su šeimomis; dukros: Roma ir Nijolė su 
šeimomis; svainė Jadvyga ir Jonas Aukščiūnai bei gimines 
Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas pirmadieni, spalio 29 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 30 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs ir dukros. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440 

A.tA. 
LAIMAI ŽEMAITIENEI 

mirus, vyrui dr. PETRUI ŽEMAIČIUI, dukroms: 
VILIJAI RASAI, RŪTAI ir DAINAI su šeimomis bei 
visiems a r t imies iems nuoširdžiausia užuojautą 
reiškia 

Lietuvių Fronto Bičiulių 
centro valdyba 

A.tA. 
LAIMAI KRASAUSKAITEI 

ŽEMAITIENEI 
a p l e i d i šį varganą pasaulį, KRIPKAUSKU ŽEMAI 
CIU šeimų pal ikuoniams reiškiame gilią užuojautą. 
J ų liūd- sio valandas išgyvename kartu 

Elena ir Česlovas Rukuižos 

A.tA. 
LAIMAI ŽEMAITIENEI 

mirų- 08 vyrui dr. PETRUI ŽEMAIČIUI ir dukroms: 
BASAI, VILIJAI, DAINAI ir RŪTAI bei jų šeimoms 
reišk . -ne nuoširdžią užuojautą. 

LFB Taryba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-4440 ir (1-312) 523-9862 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
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 
M a r q u e t t e Parke 

Ki t i S. C . Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 Southvvest H w y . * Palos H i l l s 
9236 S. Robe r t s Rd. * H ickory H i l l s 

2424 VV. 69 St. * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 V\Vst 7lst Slreel 
Chkago, Ill inois 60629 

1-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos HilK. Il l inois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50tfl Avenue 

( kCTO, Illinois 6i¥>50 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1146 South 5()th AilLIMK 

( kero Illinois 60654) 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(3l2)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKUS 
DONAI H A. PFTKUS 

DONALD M PFTKUS 
l AVVRENCF C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA ČIKAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 662-5245 



-

x „ D r a u g o " p r e n u m e r a t a 
dėl p a š t o ir kitų būt inų reik
menų kainų pakėlimo bus nuo 
lapkričio 1 dienos pakel ta . 
Amerikoje bus metams 80 dol., 
užsienyje — 90 dol. Dabar siun
čiamam „Draugui** j užsienį 
administracija paštui turi 11 
dol. primokėti. Kas prenumera
tą užsimokės iki lapkričio 1 d., 
galės mokėti senąja kaina — 70 
dol. metams. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. spalio mėn. 27 d. 

x Kun. P r a n a s G a r š v a , 
„Draugo" moderatorius, yra iš
vykęs trumpų atostogų. Jį pa
vaduoja buv. redaktorius Česlo
vas Grincevičius. 

x Vidmantas Žiemelis, Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas, Užsienio reikalų 
komisijos narys, lydimas Juozo 
Miečiaus, nekilnojamojo tu r to 
pardavėjo, l ankės i m ū s ų 
redakcijoj. Su juo buvo malonu 
ir įdomu ilgokai padiskutuoti, 
pasiinformuoti apie dabartines 
Lietuvos problemas. 

x Kun. H e r m a n a s Šulcas , 
salezietis misionierius Ruando
je, Afrikoje, nuo lapkričio 19 
viešės Chicagoje. Skaidres iš 
savo darbo su jaunimu ir parapi
joje rodys Jaunimo centro vaka
ronėje lapkričio 30 d., o šv. 
Mišias laikys jėzuitų koplyčioje 
lapkričio 25, 11:00 vai., ir 
Lemonto misijoje gruodžio 2 d. 

x „Devyneriopos žmonos 
ragina vyrą girtauti" — tokia 
tema bus gydytojo pranešimas 
Alvudo pažmonyje Lietuvio 
sodyboje šį sekmadienį 2 v. p.p 
Dalyvauja gyd. A. Statkevičius, 
kun. J. Juozevičius, gail. sesuo 
E. Peržinskienė ir kiti. Kraujo 
spūdžio matavimas, kraujo 
tyrimui lapelių išrašymas ir jo 
duomenų aiškinimas. Gražiau
sios dainos ir šokiai „Šviesos" 
ansamblio video filme. Alvudo 
gėrybėmis vietoje ir išsineštinai 
pasivaišinimas. Visi laukiami. 
Visiems įėjimas laisvas. 

x An tanas Tėvelis, Ancas 
ter. Ont . , Kanada, grąžino 
laimėjimo šakneles, pridėjo 20 
dol. auką ir 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka: Jonas 
Rejeris, Oak Lawn, 111., J . P. 
Pažemėnas. Queens Village 
N.Y., J. Gntėnas, Melrose Park, 
111., Jonas Czerkaviczius. High-
land, Ind., Edward Bielskus, 
Aurora, 111.. A. Tamošiūnas, 
Cicero, 111., Antanas Sabalis. 
Rochester. N.Y. Nuoširdus ačiū. 

x Lietuvių O p e r a maloniai 
primena, kad jau laikas grąžinti 
laimėjimo bilietų šakneles, ku
rie dar negrąžino, nes tų bilie
tų traukimas b u s Operos ba
liaus metu lapkričio 3 d. Jau
nimo centre. Grąžinusiems 
Operos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja. Taip pa t kviečia daly
vauti Operos baliuje. Vietas dar 
galima užsisakyti pas valdybos 
sekretore Reginą Smolinskie-
nę šiuo telefonu: 582-1771. 
Baliaus menine programą atliks 
Operos choras, diriguojamas 
Alvydo Vasaičio ir solistai 
A u d r o n ė G a i ž i ū n i e n ė ir 
J u l i u s Savr imas . Akompa
nuoja Manigirdas Motekait is . 
Visas pelnas skiriamas „Lie 
tuvių" 4 veiksmų operos spek-
talių išlaidoms sumažinti. 

(sk) 

x Lietuvių eksku r s i j a į Ar
gentiną. Braziliją ir Čilę or
ganizuoja „ D r a u g a s " š.m. 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip 
tis: American Travel Se rv i ce 
B u r e a u , 9727 S. W e s t e r n 
Ave., Chicago, IL 60643. Tel. 

Salomėja Endrijonienė, Jaunimo cen
tro direktore jau 10 tį metų vado
vaujanti ir JC Moterų klubui. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

x J o n o Čeponio, gyv. Lietu
voje, dailės kūrinių paroda bus 
latvių galerijoj Astra, 308 W. 
Erie St., Chicago. Paroda tęsis 
nuo lapkričio 2 iki 10 dienos; 
a t i d a r y m a s ir p r iėmimas 
lapkričio 2 d. nuo 5:30 iki 7:30 
vai. vak. 

x Lapkr ič io 4 d., sekma 
dienį. po šv. Mišių. Pasaulio Lie
tuvių centro banketų salėje 
įvyks PLC metinis susirin
kimas. Jo dienotvarkėje: PLC 
tarybos rinkimai, pranešimai, 
einamųjų reikalu aptarimą.. 
Visus kviečiame aktyviai daly
vauti, įsk > 

x Vyt. Lietuvių cen t re — 
„ S e k l y č i o j e " išnuomojami 
kambariai vvr. amžiaus lie
t u v i a m s . Kre ip t i s tel. 
312-476-2655. (sk> 

x Po t r iumfal iškų koncer
tų Bostone, menininkai iš Lie-
t ivos — A. Budrys ir D. Badaus
iu as — atliks koncertą ir spėk-
:aklį „Tautos atgimimas" Jau
nimo centre sekmadienį, lap
kr ič io 4 d. 3 v. p .p . Bilietai 
Pa t r i a pa rduo tuvė je . 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

<sk) 

x Kelionė į Puerta-Vallarta 
įvyks gruodžio 4-11 d. I kainą 
įskaičiuota: skrydis lėktuvu, 
viešbutis. 3 valgiai į dieną ir 
vietiniai alkoholiniai gėrimai. 
Kaina iš Chicago< $715.00. In 
formacijai kreiptis American 
Travel Service Bureau . 9727 
S. VVestern Ave., Cbicago. I I . 
60643. tel. 312-238-9787. 

(sk) 
x JUOZAS BACEVIČIUS. 

namų pirkimo ir pardavimo at 
Storas. Greitas ir tikslus pa 
tarnavimas Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti Bell-
Bace RE , tel. 778-2233 

'sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA 
S K O L O ^ duodamoa nažais 

.mokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais Kreipki 

i Mutual Federal Savinas. 
2212 We»t O r m a k Koad - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

312-23K-9787. (sk) 

„Šviesos" ansamblis Lietuvos atstovybėje Washir.fOone. Svečius maloniai sutiko Lietuvos atstovas 
St. Lozoraitis (centre su akiniais). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
J A U N I M O C E N T R E 

GYVA V E I K L A 

Jaunimo centras, nežiūrint 
r e t k a r č i a i s spaudoje pasi
taikančių užuominų, kad jo 
lankytojai ir veikla keičiasi, te
bėra gyvas ir judrus lietuvybės 
židinys. Keičiasi todėl, kad jis 
yra gyvas ir eina kar tu su gyve
nimu. Jame tebėra gyva veikla: 
repetuoja chorai ir tautinių 
šokių kolektyvai, o savaitgaliais 
t e b e v e i k i a l i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos. Jo veikla y r a tokia 
didelė, kad beveik koridoriais 
negalima praeiti . Kurie jame 
lankosi, tai matė. kad įėjimas iš 
koplyčios pusės buvo dėžėmis 

užverstas. Ta: vis knygos Lie
tuvai, o kur k.tur būtų galima 
jas sukraut i? Tad yra nesąmo
nė, iš šalies pažiūrėjus, teigti, 
kad j is savo numatytos paskir
ties nebeatlieka. Jis buvo sta
tytas lietuvybės išlaikymui ir tą 
savo paskirtį šimtaprocentiniai 
atlieka. Taip pat jis tarnauja 
lietuviškajai ir išeivijos repre
zentacijai. Kurie lankosi iš 
Lietuvos, tai kaip taisyklė, jame 
apsilanko, apžiūri ir juo žavisi. 
Gal t ik tie nesilanko, kurių ap
silankymo tikslas tėra elekt
ronikos įsigyti. Bet tokiems Jau
nimo centras ir nebuvo statytas. 
Jis statytas gyvajai lietuvybei ir 
jai išlaikyti. Atvažiuojantieji iš 

kitur, iš įvairių Amerikos ir 
Kanados miestų, ta ip pat jame 
apsilanko ir jo renginius lanko. 
Daug nesireklamuojant, jis bu
vo ir tebėra išeivijos tautinės 
veiklos .entras. Visi didieji išei
vijos renginiai, pradedami arba 
užbaigiami Jaunimo centro 
sodelyje, prie Laisvės Kovų pa
minklo. 

Jame taip pat yra sukrauti 
dideli l i tuanis t iniai tu r t a i , 
kurių dalis, kai jau bus tin
kamos sąlygos, bus perkelti į 
Lietuvą. Jame yra Pasaulio Lie
tuvių archyvas su per penkias
dešimt tūkstančių leidinių, 
Dailiojo meno institutas su 
Čiurlionio galerija ir jos rin-

x KALĖDOS - Š E I M O S 
ŠVENTĖ! Gera proga šią šven 
te atšvęsti su giminėmis Lietu 
voje, bei sutikti Naujuosius 
1991 metus su savo artimaisiais 
tradiciniame T R A V I A T O S 
spektaklyje. Keliones datos 
gruodžio 25 (vakare* iki sausio 
10 dienos 14 naktų Lietuvoje 
ir 1 naktis Berlyne. Čika
ga Berlynas' Vilnius pi lna kai
na $1675. N e w YorkasBer ly 
nns Vilnius p i lna k a i n a 
$1575.00. Kreiptis G. T. In
ternational. Inc. 9525 So. 79th 
Ave. Hickory Hills. 11.60457. 
641. 708430-7272. 

(sk> 

x P a t r i a d o v a n i n i ų p r ek ių 
i r e lek t ron ikos p a r d u o t u v ė s e 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pageidau
jamų, reikmenų didelį pasirin
kimą. Priimam užsakymus ir iš 
ki tų miestų. Siunčiame prekes 
į Vilnių k a r g o - o r o l in i ja . Te l . 
312-778-2100. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 - mais
t o p r o d u k t a i bus pristatyti 
jūsų nurodytu adresu bet ku r 
Lietuvoje 10 d a r b o d i e n ų 
l a i k o t a r p y j e . 10 sv. miltų, 10 
sv. cukraus. 5 sv. ryžių, 5 sv. 
konserv. druska, 4 sv. valg. 
druska. 18 oz. r iešutinis svies
tas, 2 dėž. džiovintų slyvų, 2 dėž. 
razinų. 64 oz. aliejus, 1 dėž. įvai
rių arbatų. 39 oz. pupelių kavos. 
12 oz. kakavos. Pi lna ka ina 
$100.00 - kreiptis „ Ž A I B A S " 
9525 Sou th 79th Ave . , Hicko
ry Hills, I L 60457. Te le fonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 
x N a u j u s M e t u s su t ik i te 

Lie tuvoje! Kelione gruodžio 
28-sausio 13 d. 1991; 14 naktų 
Lietuvoje, viena nak t i s Kopen
hagoje. Kel ionės ka ina : iš 
Chicagos $1.675. iš New Yorko 
$1,575. Nedelskite registruotis 
A m e r i c a n Trave l Service Bu
r e a u . 9727 S. W e s t e m Ave., 
C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 , t e l . 
312-238-9787. 

(sk) 

x Gal i te n u p i r k t i bi l ie tus iš 
Lietuvos a tvykstant iems savo 
svečiams. Skrydis — tiesiai iš 
Rygos į Chicagą. aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: A m e r i c a n 
T r a v e l Se rv i ce B u r e a u , 9727 
S. W e s t e m Ave., C h i c a g o , IL 
60643. te l . 312-238-9787. 

(ski 
x Lie tuvoje p a r d u o d a m o s 

m a š i n o s : 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 aukš tu santykiu. Perveža-
me dolerius į Lietuvą ir įteikia 
me jūsų giminėm į rankas. 
Skambint i ; 708-839-2899 10 
A M - 4 P M ir 6 P M - 9 P M . 

(sk) 

x L ie tuv ių Fondui, 5-tam 
mil i jonui užbaigti vajaus pro
ga aukojo: $1.000 Ona Karo-
sienė, $550 Kazys ir Genovaitė 
Trečiokai, $500 Julius ir P ranė 
Pakalkai , $250 Feliksas Kon-
t a u t a s , po $200 A lb ina s 
Apton-Apanav:čius, Stasys ir 
Ona Daržinskiai, dr. Feliksas ir 
dr. Valentina Zubinai, $100 
Arūnas ir Irena Draugeliai. 
Prašome siusti aukas ir įsigyti 
bilietus lapkričio 10 d. pokyliui, 
LF būstnėje - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Vėlinių p r o g a š.m. lap
kr ič io 4 d. 10 v. ryto Tėvų Jė
zui tų koplyčioje bus atna
šaujamos šv. Mišios už visus 
mirusius vilniečius. Nariai pra
šomi dalyvauti ir ka r tu pasi
m e l s t i . VKLS C h i c a g o s 
s k y r i a u s valdyba. 

(sk) 

x Vidmantas Žiemelis, Lie
tuvos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos deputatas, Užsienio 
Reikalų komisijos narys, kalbės 
P a s a u l i o Lietuvių cen t r e 
sekmadieni, spalio 28 d. 1 v. p.p. 
Visi kviečiami atvykt pasiklau
syti ir pasivaišinti koldūnų 
pietumis. 

(sk) 
x Inžinierius-elektr ikas iš 

L ie tuvos . 28 m., g a l i n t i s 
susikalbėti angliškai, sutiktų 
dirbti bet kokį darbą už nedidelį 
a t lygin imą S iū ly t i : t e l . 
1-708-424-9383. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos: įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybes Riga/Kopenhaga 
(su nakvynt Čikaga, New Yor-
kas ar Lo* Angeles. Taip pat 
siūlome V i n •, us/Berlynas/Cika-
g a kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. V i l n i u s B e r l y -
n a s N e w \ o rkas kaina nuo 
$944.00 iki $1261.00 ir 
Vilnius, BerKnas /Loa Angeles 
k a i n a nuo $1223.00 i k i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raš t inės 
atstovė Vilniuje. Prašome kre ip 
tis: G.T. INTERNATIONAL, 
INC. . 9525 S. 7»*n Ave . , 
Hickorv Hills, I L Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Ign. Lapšys , Kufstein. 
Austria, Otonas Kapteinis, 
Chicago Ridge, 111., J. Arlaus
kas , Juozas Aleksiūnas, J. 
Paulauskas, J. S. Undraitis, J. 
Brizgys, Bronė Čižikaitė. visi iš 
Chicago, 111., „Draugo" nuošir
dūs rėmėjai, garbės prenumera 
toriai, pratęsdami prenumeratą, 
kiekviens paaukojo po 30 dol. 
dienraščio stiprinimui. Labai 
dėkojame. 

x Fe rd inandas Visockas, 
Belleview, Fla., pratęsė „Drau
go" p r e n u m e r a t ą su visa 
šimtine ir prierašu: „Auka dėl 
kovos Lietuvos laisvės". F. 
Visocką skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
dėl Lietuvos laisvės tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street. Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

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

(sk.) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminskienę . Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v„ 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i rmad. ir an t rd . 
uždaryta. 

(sk) 

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

(sk.) 

kiniais. Kuriuose taip pat yra 
virš tūkstanties eksponatų. 

L i tuan i s t ikos t y r imų ir 
studijų centras, kuris taip pat 
turi didžiulius archyvus, biblio
teką ir muziejų. Čia medžiaga 
nėra t iktai lentynose sukrauta, 
bet vykdomi katalogavimo ir 
tyrimo darbai. Jame beveik 
pastoviai lankosi tie, kurie 
renka medžiagą doktoranti
niams darbams, taip pat ir 
mokslininkai iš Lietuvos. Taip 
pat čia yra Pedagoginis ins
titutas, kuris parengia moky
tojus lituanistinėms mokyk
loms. Ar tai nėra ta gyvoji 
lietuvybė? Kai Jaunimo centras 
buvo pradėtas statyti, ta i dar 
net nebuvo galvojama apie 
kažkokį Pedagoginį institutą. 
Jis atsirado vėliau, kadangi ne
buvo sustota, bet einama su 
gyvenimu. Būtų sunku visa tai 
išvardyti, kas vyksta Jaunimo 
centre. 

Kur ie jame lankosi mato 
gražiai, švariai atrodančius 
pastatus ir aplinką. Tačiau, pa
statams senstant, atsiranda vis 
daugiau priežiūros darbų. Taip 
pat darbininkams, kurie jį valo, 
tenka vis daugiau mokėti. Tad 
nežiūrint to, kad Jaunimo cen
tras gyvas renginiais, pajamų 
už nuomas jo išlaikymui ne
beuž tenka . T a d ir r e i k i a 
visuomenės aukų. Tuo tikslu 
šiuo metu y ra siuntinėjami 
laiškai su laimėjimų bilietais. 
Taut ieč ia i , n e ž i ū r i n t k u r 
gyventumėte, esate prašomi šių 
laiškų neišmesti, bet nors ir su 
maža auka atsiliepti. Kadangi 
Jaunimo centras tarnauja ne tik 
Cnicagai, bet visai išeivijai. 

J . Zygas 

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

(sk) 

x S A N T I A G O - Chi le 
sostinė, 1800 pėdų virš jūros pa
viršiaus, Andų kalnų papėdėje, 
įkurta 1541 metais, pasipuošusi 
įspūdingais ispaniškais pasta
tais ir paminklais. Šį gražųjį 
miestą lankys „DRAUGO" 
ekskursija s.m. lapkr ič io mėn. 
26 d. Visa informacija per Ame
r i c an Travel Service Bureau , 
9727 So. W e s t e r n A v e . , 
Chicago, IL 60643. Tel . (1-312) 
238-9787. (sk) 

x Dėmesio video a p a r a t ų 
savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikie t iškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią „digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į 1%" U-
Matic, Beta. VHS, 8 mm, 8 mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi fora-
tus . Taip pat perrašome 16 mm 
kino filmus į video juostas. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago. 
I L 60690, te l . (312) 927-9091. 
Sav . P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk) 

x Dėmesio! A t i d a r o m a dė
vėtų rūbų. namų apyvokos 
reikmenų bei baldų parduotuvė 
Astra, veiksianti šeštadieniais 
ir sekmadieniais 9-3 v. Vieta — 
Pasaul io Lietuvių c e n t r a s , 
511 E. 127 St., Lemont, IL. Įėji
mas iš kiemo, pastato rytiniame 
sparne. Grand ioz in i s par
duotuvės atidarymas lapkričio 
2, 3. 4 ir lapkričio 9, 10, 11d . 
nuo 9 v. iki 3 v. p.p. Taip pat 
prašome atvežti nenaudojamų, 
pardavimui tinkamų, daiktų. 
Susitarus paimsime iš namų, 
tel. - (708) 257-6787. Laukiame 
visų iš Chicagos ir plačių apy
linkių! (sk) 

A L T O S SUKAKTUVINIS 
BANKETAS 

Po suvažiavimo 7 vai. vakar 
toje pačioje salėje įvyk 
i šk i lmingas banketas , kur 
a t i d a r ė r eng imo komisijo 
pirmininkas dr. V. Dargis. Pa 
sve ik inęs svečius ir Alto 
veikėjus bei darbuotojus tai] 
g a u s i a i s u s i r i n k u s i u s i 
pa l inkė jęs v is iems gražia 
užbaigti Altos 50-tąjį suvažia 
vimą, p r o g r a m a i praves t 
p a k v i e t ė M. Marc inkienę 
Tarusi t rumpą žodį, pakviett 
kan. V. Zakarauską sukalbėt 
invokaciją ir palaiminti valgius 
Pavakarieniavus gerai ir gar 
džiai paruoštu maistu ir pra 
dėjus g u r k š n o t i kavu tę 
pakvietė dr. A. Budreckj iš Bos 
tono, kuris t rumpai nusakė Al 
tos įsteigimą, jos pirmuosiu.' 
steigėjus ir visus atliktus dar 
bus per 50 metų. O jų būta daug 
Jo kalba buvo įdomi, gražia: 
p e r d u o t a klausytojams 

nenuobodi. Banketo dalyviai 
k u r i ų buvo a r t i 200, si 
dideliu at idumu išklausė jc 
kalbos, kur i truko apie 4C 
minučių, stebėjosi senųjų atei 
vių patriotizmu ir meile savo 
gimtajam kraštui Lietuvai. Po 
to buvo meninė programa, kurią 
pasigėrėtinai gražiai atliko sol. 
Praur imė Ragienė, akompa
nuojant Manigirdui Motekai-
čiui. Solistė savo honorarą 
dovanojo Altos darbams remti. 
Nuoširdi padėka sol. Praurimei 
Ragienei. Taip gražiai laiką 
l e idž ian t , publ ika net 
nepastebėjo, kad jau vėlyvas 
laikas ir reikia keliauti namo. 

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
spalio 14 d., Altos patalpose 
įvyko t rumpas centro valdybos 
pirmininko inž. Gr. Lazausko su 
skyrių pirmininkais ar įgalio
t i n i a i s pas i t a r imas veiklos 
reikalais, finansų sutelkimo ir 
1.1. Ta ip pat p i rmin inkas 
prašė, kad skyriai kuo iškil
mingiau paminėtų Altos 50 
metų jubiliejų ir jos atliktus dar
bus laisvinimo srityje. 

Dar re ik ia priminti , kad 
suvažiavimo išvakarėse, spalio 
12 d., penktadienį, 7 vai. vakare 
Al tos pa ta lpose Chicagos 
skyrius, kuriam sumaniai vado
vauja V. Soliūnas, surengė 
atstovų ir svečių priėmimą, ku
riame dalyvavo arti 30 asmenų 
Vaišių parengimui vadovavo 
s k y r i a u s fin. sekretorė J . 
J a s i ū n i e n ė . Žinoma, daug 
talkino ir kitos Altos narės bei 
nariai. 

Bendra i paėmus, suvažia
vimas, banketas ir atstovu 
priėmimas praėjo labai gerai. 
Re ik ia pas idž iaugt i , kad 
suvažiavime dalyvavo ir daug 
svečių, kurie sielojasi Lietuvos 
likimu ir Altos atliekamais dar
bais. 

Ant. Repš ienė 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo o iki 7 va! vak 
$e*tad « v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Stveet 
Chicago, IL 60629 

Tel . (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinndale. IL 80621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 


