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Gimsta nauja ekonominė 
bendruomenė 

Konferencija be Gorbačiovo 

S o v i e t ų b r a n d u o l i n ė s b a z ė s 

Maskva . Spalio 2 d. — Reu-
terio žinių agentūra praneša, 
jog dar 12 likusių respublikų So
vietų Sąjungoje paskelbė savo 
intenciją sudaryti „ekonominę 
bendruomenę ant sugriautų so
cializmo pamatų". 

Vienos dienos konferencijoje 
Alma-Atoje Kazachstano prez. 
Nursultan Nazarbajevas išsi
reiškė k i t i ems respubl ikų 
vadams, jog „nėra daugiau kur 
bėgti", ka i jis ragino visus juos 
susikaupti ir dar kaip nors 
išgelbėti kraštą nuo ekonominio 
sugriuvimo. Tų respublikų pre
zidentai ir ministrai pirminin
kai pripažino, jog per t r i s 
ketvirčius šimtmečio priklau
symas Sovietų Sąjungai, o kai 
kuriais atvejais Rusijos imperi
jai, padarė juos priklausomus 
nuo kitų regionų bei respublikų, 
kurie teikia įvairų aprūpinimą 
žaliavomis. 

12 r e spub l i kų sąjunga 
Nepasisekęs rugpjūčio coup 

d'ėtat pal iko central izuotą 
Sovietų vyriausybę sukrėstą ir 
atstatymas ekonominių ryšių 
tarp respublikų buvo labai svar
bus, todėl aštuonios respublikos 
— Rusija, Ukraina, Gudija ir 
penkios Azijos k r a š t ų 
respublikos pranešė, kad jos 
sutinka savo inicialais sudaryti 
sutartį ir sukurti „ekonominę 
bendruomenę" ne vėliau kaip 
iki spalio 15 d. 

Keturios kitos respublikos — 
Azerbaidžanas, Armėnija, Gru
zija ir Moldavija, kurios jau yra 
paskelbusios savo nepriklau
somybę, žada prisijungti vėliau, 
kai visa tai bus išdiskutuota jų 
parlamentuose. Rusijos federa
cijos prez. Borisas Jelcinas, 
kuris nedalyvavo tame suvažia
vime Alma-Atoje, pasiuntė savo 
ministro pirmininko pavaduo
toją E. Saburovą, kaip Rusijos 
atstovą, kuris pareiškė, kad Ru
sija pasirašys susitarimą tuoj 
pat, pranešė ir „Tasso" žinių 
agentūra. 

Tik ekonominia i ryšiai 
Šis pasitarimas lietė respub

likų bend rada rb i av imą 
ekonominiuose klausimuose. 

kuriuos paruošė ekonomistas 
Grigory Javlinsky, žinomas iš 
anksčiau paruošto 500 dienų 
plano pereiti į laisvo verslo 
ekonomiją. Nors mažai žinoma 
apie sutart ies tekstą, tačiau 12 
respublikų sutiko bendrame 
komunikate, jog vienintelis bū
das išbristi iš tų ekonominių 
sunkumų yra greitas perėjimas 
į verslo ryšius ir tarpusavio 
respublikų bendradarbiavimo 
išvystymas. 

Be G o r b a č i o v o 
Respublikos taip pat sutiko 

tu rė t i koordinuotą politiką 
pinigų ir paskolų srityse, o jei 
respublika nori turė t i savo 
pinigus, ta i ji gali juos turėti, tik 
privalo daugiau nebepakenkti 
Sovietų rubliui. Kadangi ši kon
ferencija įvyko 2,000 mylių už 
Maskvos, parodo, kad Gorbačio
vo į taka yra sumažėjusi. Čia 
padaryti nutar imai yra svarbūs 
toms respublikoms, tačiau jau 
be Gorbačiovo dalyvavimo. 
Buvęs Rusijos min. pirm. Ivanas 
Si la jevas , k u r i s vadovauja 
Sovietų ekonominiam komite
tui, kuriam priklauso ir Javlins
ky, pasakė, jog Gorbačiovas pats 
netikįs, kad greitai būtų geri re
zultatai iš tos ekonominės są
jungos. 

Vietoj są jungos — 
b e n d r u o m e n ė 

Taip pat sužinota, jog origina
liai t a s s u s i t a r i m a s turėjo 
vadintis „ekonomine sąjunga", 
tačiau tas pavadinimas kai kam 
nepatiko, nes buvo arti „Sovie
tų Sąjungos" pavadinimo, todėl 
Moldavijos prez. Mircea Snegur 
pasiūlė „ekonominės bendruo
menės" pavadinimą, kas ir buvo 
priimta, nes ta i arčiau nepri
klausomybės žodžio. O Uzbe
kistano prez. Islam Karimov 
p a s a k ė r e p o r t e r i a m s po 
konferencijos, kad „sutar ta 
dirbti nauju būdu be ideologijos 
ir p o l i t i k o s " . Gorbačiovo 
Spaudos di rektor ius Andrei 
Gračevas pabrėžė Maskvoje 
žu rna l i s t ams , jog galut inis 
sutarties tekstas bus įteiktas tų 
respublikų ministrams pirmi
ninkams, kurios žadėjo jį pasi
rašyti. 

Čiurlionio konkursas žengia 
į tarptautinę meno areną 

Vilnius. Spalio 3 d. — Tarp
tautinio Čiurlionio konkurso 
vykdomasis sekretorius Rober
tą Bekionis atsiuntė Marijai Re
inienei labai įdomią kultūrinės 
veiklos Lietuvoje žinią, kurios 
ištrauką pateikiame mūsų skai
tytojams. 

„Man 'abai malonu pranešti 
Jums, kad Čiurlionio tarptauti
nis konkursas vyksta labai 
sklandžiai ir turi didžiulį 
atgarsį tiek Lietuvoje, tiek ir 
pasaulyje. Didelį susidomėjimą 
ir dėmesį rodo užsienio diploma
tai, j ie jau ne vieną karta 
lankėsi konkurso perklausose. 

Ypatingai karštas mūsų kon
kurso „sirgalius" yra JAV 
charge d'affaire Lietuvoje Mr. 
Darryl Johnson, kuris . beje. 
pakvietė pianistų jury pirmi
ninką Mr. Daniel Pollack 
(USA), Veroniką Vitaitę, prof. 
Vytautą Laurušą ir mane isto 
rinei JAV ambasados Lietuvo 
je iškilmingai inauguracijai 

Taigi, konkursas įgauna tarp
tautinį prestižą. Pianistų jury 
sprendimu, konkurso finalistais 
tapo Daumantas Kiri lauskas 
(Lietuva), Aleksandr Solopov 
(Rusija), I rma Kliauzaitė (Lie
tuva , V incen t Schmithors t 
(JAV), Aleksandra Žvirblytė 
(Lietuva), Ohad Ben Ari (Izra 
elis). 

Spalio 3-4 dienomis vyks fina
las, tikiuosi spalio 5 d. pranešti 
Jums rezul ta tus" . 

Vargonininkų finale dalyvaus 
Renata Marcinkutė (Lietuvai 
Irena Budrienė (Lietuva), Ligita 
Arija (Latvia). 

Sovietai nepraleis 
tokios progos 

Prasideda vėl pasitarimų sriautas 

Ragina prez. Bushą pripažinti 
Ukrainos valstybę 

Washingtonas. — Čia daugiau 
kaip 5,000 ukrainiečių demonst
ravo rugsėjo 22 d. su plakatais 
ir vėliavomis Lafayette parke 
prieš Baltuosius rūmus, reika
laudami pripažinti Ukrainos ne
priklausomybę, kai JAV ir Ka
nadoje lankėsi Ukrainos prez. 
Leonidas Kravčukas. 

Tuo pačiu didelės demonstr
acijos vyko Chicagoje, Los 
Angeles ir kituose miestuose, 
kurias organizavo ad hoc komi
tetas, apjungęs visas ukrai
niečių organizacijas. Visur buvo 
raginamas JAV prez. G. Bushas 
pripažinti Ukrainos rugpjūčio 
24 dienos paskelbtą nepriklau
somybės deklaraciją. P i ln i 
autobusai žmonių — vaikučiai, 
jaunimas, vyresnio amžiaus, net 
ir sergantys, vyko iš New 

Yorko, Washingtono, Delaware, 
Floridos. Masachusetts, Penn-
sylvanijos, Ohio. Michigano ir 
Illinois valstijų reikalauti, kad 
galingiausioji vals tybė 
pripažintų Ukrainos respubliką 
nepriklausoma valstybe. Į Chi-
cagą, kaip rašo „Ukrainiečių 
savaitraštis" tuo pačiu tikslu at
vyko Detroito, Clevelando, Min-
neapolio, Mihvaukee ir kitų ap
linkinių miestelių ukraineičiai. 
Čia žodį tarė ir Lietuvos gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza. „Chi-
cago Sun-Times" dienraštis savo 
editoriale ragino prezidentą 
Bushą tuoj pripažinti Ukrainos 
nepriklauomybe. pareiškdamas 
rugsėjo 24 dienos laidoje, jog 
nėra jokio pagrindo delsti su pri
pažinimu. 

Lietuvos Bažnyčia JAV televizijoje 

Pabaltijo miestų 
sąjunga 

G d a n s k a s . — Čia rugsėjo 
20 21 dienomis buvo suvažiavę 
konfe*-encijon 32 miestų 
atstovai iš 10 aplink Baltijos 
jūrą esančių kraštų aptarti 
ekologijos klausimų, o svar-

New Yorkas, 1991 spalio 1. 
(LIC) — Dokumentinis filmas 
..A Time to Bui ld" ap ie 
Katalikų Bažnyčios atgimimą 
rytų Europoje po 40 metų komu
nistinės represijos bus rodomas 
sekmadienį, spalio 20 d. 12:30 
vai. popiet JAV rytinio pakraš
čio laiku per ABC televizijos 
tinklą. 

Filmas nagrinėja Bažnyčios 
vaidmenį praeityje, dabartyje ir 
ateityje keturiose šalyse — 
Lenkijoje. Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje ir Lietuvoje. Lie-

biausia, pradėti ryšius tarp visų 
uostų, kurie yra Baltijos jūros 
pakraščiuose. Atstovai išsirinko 
Švedijos miesto Kaiman merą 
Anders Engstrom naujai suor
ganizuotos „Baltijos miestų 
sąjungos" pirmininku, pranešė 
Vakarų Europs žinių agentūros. 
Sąjungos sekretariatas bus 
Gdansko mieste. 

tuvoje susuktas '.Imas žvelgia į 
„Caritas" labdaros organizacijos 
veiklą iš šio sambūrio pirminin
kės Aldonos Paja-skaitės veiklos. 

Filmo autorių- ir režisierius 
Martin Doblmeeryra pakarto
tinai laimėjęs Golden Eagle" 
premiją už jo pasižymėjusią 
filmų kūrybą, kuri iškelia reli
gijos įtaką į visuomeninį gyve
nimą ir visuomenės įtaką į 
religijos praktika. Filmą finan
savo JAV kata! \ių episkopatas 
(USCC) bei Naconalinė bažny
čių taryba, Žydu teologinė se
minarija ir Pietirė baptistų kon
vencija. Lietuviu Katalikų Re
liginė Šalpa-Lie-.uvių Informa 
cijos centras parėjo Doblmeier 
parengti filmo dalį apie Lietuvą, 
talkinant paruošiamuosiuose ir 
baigiamuosiuose darbuose. 

— Washingtone vyriausybė 
nutarė kitais mr tais iš Filipinų 
bazės atšaukti kovos lėktuvus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Cbicagos Simfoninis orkest
ras po 19 dienų streiko pradėjo 
antrojo šimtmečio koncertus. 
Maestro Daniel Barenboim. kaip 
devintasis to orkestro direk
torius, pradėjo pirmąjį savo 
dirigavimo sezoną su šiuo gar
siuoju orkestru, diriguodamas 
Brucknerio penktąją simfoniją. 

— Irakas pagaliau sutiko su 
Jungtinių Tautų reikalavimu 
naudoti helikopterius iš Turki
jos, kad JT inspektoriai galėtų 
atlikti patikrinimo darbus, kur 
yra Irako raketų lizdai. 

— Illinois sen. Alan J. Dixon 
pasiskė už teisėjo Clarence Tho-
mas nominaciją į JAV 
Aukščiausiojo Teismo teisėjus. 
Antrasis Illinois sen. Paul 
Simon pasisakė balsuosiąs prieš 
jo kandidatūrą, nes jis nesąs 
pakankamai liberalių pažiūrų ir 
nepasisako abortų klausimu. 

— Jeruzalėje prancūzų žinių 
agentūra pranešė, jog JAV Vals
tybės departamento sekretorius 
James Baker vėl šio mėnesio 
gale vyks į Vidurinius Rytus 
taikos reikalais, kad paspar
tintų taikos konferenciją. 

— U k r a i n o j e iki šiol 
pasiskelbė 21 kandidatas į 
respublikos prezidento postą, 
kurio rinkimai bus gruodžio 1 d. 

— Rusijos prezidentas Bori
sas Jelcinas pasakė, jog Sovietų 
Sąjungos kalėjimuose dar kali
namas už politinius nusistaty
mus 21 žmogus. 

— Gruzijos prez. Z. Gamsa-
churdija pas iuntė protesto 
laišką prez. B. Jelcinui, kad Ru
sijos informacinės tarnybos 
iškraipo tiesą Gruzijos atžvilgiu. 

— V o k i e t i j o s Užsienio 
reikalų ministras Hans-Dietrich 
Gensher pasakė kalbą Lietuvos 
Parlamente rugsėjo 8 d. ir 
perdavė vokiečių tautos lin
kėjimus lietuvių tautai . 

VVashingtonas. Spalio 2 d.— 
Valstybės departamento prane
šimu, Baltieji rūmai nutarė Da-
siųsti branduolinių ginklų spe-" 
cialistus į Sovietų Sąjungą 
pasitarimams su jos atsakingais 
naujais pareigūnais prez. Bush-
jo pasiūlytam planui likdviduoti 
raketas. 

Maskvoje, atsakydamas į tai, 
prez. Gorbačiovo a t s tovas 
pasakė, jog Sovietų Sąjunga 
bandys patenkinti Busho planą 
dėl trumpųjų distancijų raketų, 
nes ,,būtų nuodėmė" praleisti 
tokią istorinę galimybę. 

Dabar paaiškėjo, jog ir dar 
likusių Sovietų dvylikos res
publikų vadų konferencijoje jų 
prezidentai bei ministeriai pir
mininkai nutarė iš principo 
įsijungti ir sudaryti Komitetą, 
kuris kontroliuos minėtas ra
ketas, kad nei Gorbačiovas, 
nei Rusijos Federacijos prez. 
Borisas Jelcinas neturėtų visiš
kos kontroliavimo galios to 
arsenalo panaudojimui. Šis 
pranešimas buvo padarytas 
Kazachstane po įvykusio, be
veik priverstinio, kaip išsireiškė 
Reuteris, pasirašymo ekonomi
nės unijos sus i ta r imo. Tų 
respublikų vadai sutarė, kad 
visi signatarai galutinėje bend
rada rb iav imo deklaracijoje 
„ k a r t u kont ro l iuos bran
duolinius ginklus, kuriuos iki 
šiol kontroliavo Centras, kad 
būtų išsaugoti kolektyvinio 
saugumo interesai". 

Nauji pas i t a r imai 
Šis nutarimas saisto prez. 

Jelciną, kurio respublikoje yra 
sukoncentruotas atominių gink
lų arsenalas. Washingtone ad
ministracijos pareigūnai pasi
sakė lauksią žinių iš Maskvos, 
kok ias a tveš pasiųst iej i 
specialistai ir kaip Sovietai 
naikins savo trumpųjų distan
cijų raketas. Ši delegacija į 
Maskvą išvyks po kelių dienų. 

Prez. Bushas sako. jog JAV 
turi vykdyti bandymus ir išrasti 
naujus ginklus apsigynimui, 
kad galėtų atsakyti į priešo 
netikėtą puolimą. Praėjusio sa
vaitgalio prezidento padarytas 
pasiūlymas rėmėsi tuo, kad 
Sovietai nebėra atomiškai pa
vojingi. 

Maskvos pasitarimai bus tę
siami Washingtone jau kitą 
savaitę. Norima paruosti kelią 
ke tur ių valstybių užsienio 
reikalų ministrų pasitarimui ar
ba net ir viršūnių konferencijai, 
kurioje lapkričio mėnesį daly
vautų prezidentai Bushas, Gor
bačiovas, Prancūzijos Mitter-
rand ir Britanijos ministras pir
mininkas John Major. Amerika 
tur i dvigubą tikslą: greitai 
išjungti visus branduolinius 
kovos ginklus iš Europos ir 
suorganizuoti tolimųjų distan
cijų raketų su daugeliu sprogs
tamųjų dalių likvidavimą JAV 
ir Sovietų teritorijoje. 

A t šauk iamas budėj imas 
Gorbačiovo a t s tovas šią 

savaitę pasakė, jog ir Sovietų 
tarpkontinentinės raketos gali 

— B u c h a r e š t e daugel i s 
rumunų angliakasių demons
travo nepatenkinti dėl didelių 
mais to kainų ir re ikalavo 
vy r i ausybę p a s i t r a u k t i iš 
pareigų. Min. pirm. Petre 
Roman pažadėjo sudaryti naują 
vyriausybę. 

būti atšauktos iš nuolatinio pa-
ruošties stovio ir kad gali taip 
pat sutikti sunaikinti trumpų
jų distancijų raketas. Gorba
čiovo kalbėtojas Andrei Gračev 
pasakė, jog Bushas suteikė isto
rinę galimybę naujiems nusi
ginklavimams. Gorbačiovas 
įsakė savo vyriausybės nariams 
ištirti Busho pasiūlymą ir su
darė specialią komisiją, kuri 
turės susitikti su Amerikos vy
riausybės paskirtais asmenimis. 
Tad Baltųjų rūmų Spaudos di
rektorius Marlin Fitzwater 
pasakė, jog Sovietų atsakymas 
yra padrąsinantis, kad sovietai 
imasi žygių sumažinti branduo
linę įtampą pasaulyje. 

„Sovietų Sąjunga pritaria šiai 
Amerikos iniciatyvai", pasakė 
prez. Gorbačiovas Kremliuje 
žurnalistams, kai jis baigė 
pasitarimus su Austrijos kanc
leriu Franz Vranitzky. Jis dar 
pridėjo, jog ši iniciatyva turi 
būti išplėsta ir toliau, kad būtų 
sustabdyti ir branduoliniai ban
dymai. Tačiau jis pasakė ir tai , 
kad Sovietų Sąjunga turi tą 
klausimą gerai pati išsiaiškin
t i ir neskubėti su galutiniu at
sakymu. Sovietai raštu paklau
sė, kurios Busho pasiūlymo da
lys yra tik iš Amerikos pusės ir 
kurios turi būti pasitarimų 
rezultatas, kar tu padarytas. 
Gorbačiovas taip pat sutiko, kai 
telefonąvo Bushas, kad atsiųstų 
delegaciją išdiskutuoti jo pa
siūlymui, pranešė Baltųjų rūmų 
Spaudos direktorius Fitzwater. 

Pasaul is be branduol in ių 
ginklų 

Kad Sovietai yra pasiruošę pa
našiai savo viduje mažinti 
raketas, patvirtino ir Sovietų 
Užsienio reikalų ministro pava
duotojas Vladimir Petrovsky, 
kalbėdamas apie ta i spaudos 
konferencijoje. „Šiandien mes 
turime retą progą, kad pasaulis 
būtų be branduolinių ginklų". 
Gi pulk. gen. Bronislav Ome-
ličev, generalinio štabo virši
ninko pavaduotojas, pareiškė, 
jog Sovietai yra pasiruošę 
atšaukti savo bombonešius iš 
paruošties stovio, jei Amerika 
padarys tą patį, ką pažadėjo ir 
Bushas. Tam žygiui pritaria ir 
kitų Sovietų respublikų vadai. 

Bendras į spūdis Sovietų 
Sąjungoje, kaip rašo Reuterio 
žinios, esąs jog karo reikalų 
biudžetas bus savaime mažina
mas, o kai Sovietų ekonomija 
yra merdėjimo būsenoje, ta i 
daugelis Sovietų vadų ir pri
taria tvarkingam karo arsena
lo mažinimui. Dabartinis Gy
nybos ministras E. Šapošniko-
vas pareiškė šią savaitę, jog 
visos Sovietų karinės pajėgos iš 
3.7 milijonų gali būti drąsiai 
sumažintos iki 3 milijonų be 
jokio nuostolio Sovietų saugu
mui. 

KALENDORIUS 

Spalio 4 d.: Pranciškus Asy
žietis. Aura, Eivyde, Edvinas, 
Mąstautas. 

S p a l i o 5d . : Pa lemonas , 
Donata, Gildą. Placidas, Flavi
ja. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:49. leidžiasi 6:29. 
Temperatūra dieną 67 1., 

naktį 43 1. 
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/PORIof, i APŽVALGA 

DIDŽIOSIOS SPORTO 
ŠVENTĖS POST 

SCRIPTUM 
Didžiausias pasaulio lietuvių 

sporto festivalis jau istorijoje. 
Visi, kurie jame dalyvavome, iš
gyvenome nepaprastą įvykį, 
kuris daugeliui iš mūsų liks 
vienu iš nepamirštamiausių ir 
saldžiausių įv\ kių mūsų gyveni
me! Lietuva, ypač kauniečiai, 
sutiko mus su išskėstomis 
rankomis, atviromis širdimis ir 
emocingomis ovacijomis. Tai ne
buvo vien tik mūsų didžioji spor
to šventė — .,olimpiada", kartu 
gi buvo ir milžiniška laisvė
jančios tėvynės tautinė de
monstracija, sujungusi iš 
daugelio kraštų atvykusius 
brolius ir seses. Tiems, kurie 
planavo, bet dėl įvairių priežas
čių ,,supasavo" ir neatvyko — 
užuojauta jiems dėl to, ką jie 
prarado! Užuojauta, kad tokių 
dimensijų įvykis pasikartoti 
negali! 

Nuvykome į dar galutinai 
priespaudos pančių nenusikra-
čiusią tėvynę. Už keletos sa
vaičių, kai kurie iš mūsų 
(įskaitant ir čia rašan t į ) , 
grįžome į namus iš Laisvos ir 
jau viso pasaulio pripažintos, 
tėvynės Lietuvos! Juk tai fan
tastiška ir stebuklinga! 

Smagu buvo tėvynėje su 
broliais ir sesėmis kartu spor
tuoti, varžytis, prasminga buvo 
kartu su jais ir demonstruoti 
prie „Omono" ir KGB Lietuvos 
žudikų urvų. reikšminga buvo 
prisidėti prie jų, saugojant garb
ingus mūsų parlamento rūmus, 
rūsčiose stalinistų pučo valan
dose ir, pagaliau, kartu su 
tėvyne džiaugtis ir triumfuoti 
laisvės valandai i šmušus . 
Viskas dabar jungiasi į vieną 
fantastišką pasaką, kur i 
prasidėjo su šiuo sporto 
festivaliu ir baigėsi su galutiniu 
tėvynės laisvės triumfu... Ačiū, 
Tau Aukščiausiasis, ačiū tau, 
Lietuva, už šią fantaziją! 

Visiems šios olimpiados 
darbuotojams, tiek čia. tiek 
tėvynėje, tinkamą pagarbą bei 
padėką yra išreiškęs mūsų gar
bingasis sporto ve te ranas 
Vytautas Grybauskas. 

Čia, šiose eilutėse, jaučiu lyg 
ir pareigą, ne tik savo vardu, bet 
tikiu, kad ir kiti šimtai šioje 
spartakiadoje dalyvavę, sutiktų 
su čia rašančiu, savo įvertinimą 
ir padėką pareikšti visiems 

tiems žmonėms, kurie tiek daug 
prakaito išliejo, idant mes visi 
toje didžiausioje Lietuvos spor
to šventėje turėtume privilegi
jos dalyvauti. 

Didelė pagarba ir padėka 
priklauso mūsų iškiliajam spor
to veteranui, ŠALFAS s-gos ir 
išvykos pirmininkui Valdui 
Adamkui, kuris buvo visur 
nepamainomas Amerikos 
lietuvių ambasadorius, tiek 
sporto „ol impiadoje" , tiek 
Lietuvoje tragiškų įvykių metu, 
savo autoritetu buvo efek
tingas dialoge su prezidentu 
Bushu. Savo atlikai, Valdai, su 
kaupu, Lietuva to nepamirš! 

Įvertinimo ir padėkos užsi
tarnavo ir mūsų išvykos dar
bingasis komitetas: Renata 
Zilionienė, Algis Tamošiūnas ir 
nepailstantis kelionių tvarky
tojas Pranas Gvildys. 

„Lašt — but not least" — pa
garbos užsitarnavęs, niekad 
nesenstantis ir nepailstantis, 
vienas iš ryškiausių veidų 
lietuvių sporto istorijoje — 
Vytautas Grybauskas. Šia pro
ga būtų nuodėmė nepaminėti, 
no r s ke l i a i s žodžiais, šio 
veterano spalvingos sportinės 
karjeros: Krepšinį žaisti pradėjo 
dar Lietuvoje, Telšių gimnazi
joj. Pokario metais pasiekė 
profesionalinį lygį. Treniravo ir 
vadovavo pirmaeiliam Prancū
zijos krepšinio klubui. V. G. 
buvo aukštai iškilęs futbolo ir 
stalo tenise. Lietuvių išeivijoje 
buvo pasiekęs meisterystę lauko 
tenise , o dvejeto — visos 
Amerikos veteranų meistrystę. 
V.G., ilgametis sporto skyriaus 
redaktorius dienraštyje „Drau
ge" ir „Pasaulio lietuvyje". Or
ganizatorius ir vadovas visų 
Amerikos lietuvių sporto išvykų 
Europoje, Australijoje ir dabar 
Lietuvoje. Iš V.G. straipsnių 
sporto temomis turbūt keletą 
knygų būtų galima sudaryti. 

Už keturių metų vėl bus 
ruošiama „olimpiada" mūsų 
tėvynėje. Linkime tau dar 
nepailsti ir ateinančioje taip pat 
efektingai darbuotis. 

Ačiū tau, Vytautai, ir taip pat 
visiems kitiems, už jūsų didelį 
darbą ir pasiaukojimą tikslui, 
įvykdant šią didžiulę sportinę 
bei tautinę manifestaciją! 

Alg i rdas Nakas 

JAV lietuvių sportininkų su Lietuvos sportininką:- platesnio bendra 
darbiavimo išvystymą aptaria ŠALFAS s-gos Centro valdybos pare igūnai — 
pirm. Valdas Adamkus, vicepirm. Vytautas Grybauską* ir Lietuvos Kūno 
kultūros ir sporto departamento direktorius Algirdas R įslanas. 

Nu u A. J u o z a p a i č i o 

Futbolas Chicagoje 

PERGALIŲ SAVAITGALIS 

OLIMPINIS KOMITETAS TARĖ ŽODĮ 
Tarptaut in is Olimpinis go naktis. 

komitetas posėdžiavo Berlyne ir 
jau nebevilkino laiko, nebandė 
uždelsti atsakymo, bet tuoj 
priėmė nutarimą, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija vėl pri
imamos Olimpinio judėjimo 
narėmis ir yra pakviestos 
dalyvauti 1992 m. žiemos ir va
saros olimpiadose. Nebereikėjo 
nei laukti, kad 5-kios bet kurių 
sporto šakų tarptautinės fe
deracijos priimtų jas į savo 
tarpą. 

Lietuvos Tautinis Olimpinis 
komitetas staiga atrado savo 
tikrąją paskirtį ir, žinoma, apsi
džiaugė. Juk iki šiol jis tik 
važinėjo po įvairius kraštus, 
bandydamas beviltiškai gauti 
rimtesnį atsakymą Tarptau
tinio Olimpinio komiteto pirm 
Samarancho. Didžiausias dar
bas buvo IV PLS žaidynės, 
kurioms visi olimpinio komite 
to tarnautojai buvo pagrindiniai 
darbuotojai ir organizatoriai, 
paaukoję savo „dūšią" ir nomi-

Dabar į darbą! Ir pasi raičius 
rankoves — juk reikės dalyvauti 
ir žiemos ir vasaros olimpiadoje. 
Reikia sportininkų, trenerių, 
sąlygų pasiruošimui, aprangos, 
reikia — pinigų! 

Pasitikėkime P. Statutą, A. 
Muraška. R. Jūrų ir visais ki
tais to komiteto pasišventėliais, 
kurie, su A. Poviliūnu priekyje, 
turės ras t i išeit į visose 
problemose. 

Linkime geriausio pasise
kimo! y G 

PARAMA „VYČIUI" 

Valdas Adamkus, supras
damas „Vyčio" laikraščio Lietu
voje paskirtį ir padėtį, jo redak 
torei įteikė 250 dol. asmeninę 
auką. „Vyčio" sporto, laikraštis 
yra Lietuvos Tautinio Olim
pinio komiteto oficiozas ir buvo 
IV PUS žaidynių laikraštis. Jo 
redaktorė y ra Roma Grin-

Praėjusį savaitgalį F.K. „Li-
tuanica" vyrų komanda žaidė 
dvejas pirmenybių rungtynes: 
penktadienio vakare, 8 vai., prie 
šviesų, Elmhurst priemiestyje 
prieš desperatiškai kovojusią 
vokiečių ,,Green-White" ir 
sekmadienį Lemonte prieš 
trečios vietos komandą, italų 
„Maroons". Abejas rungtynes 
užtikrintai laimėjo mūsiškiai 
vienodais rezultatais — po 2:0. 

Prieš „Green-White", „Liths" 
vyrai sužaidė tikrame major 
divizijos žaidimo lygyje. Mačiu
sieji teigia, kad tai buvę pačios 
geriausios rungtynės bet kada 
maty tos mėgėjų klasėje. 
Rezultatas 2:0 to neparodo. 5:0 
ar 5:1 tiksliau pavaizduotų 
žaidimo eigą. Įvarčius įkirto 
Ričardas Zdančius, naujausias 
komandos papildytojas iš 
Lietuvos. Jis skaudžiai susižeidė 
ir kurį laiką negalės žaisti. 

P r i e š „Maroons" mūsų 
komanda išbėgo Lemonto lietu
vių centro aikštėn be daug ža
dančio puolėjo Ričardo 
Zdančiaus. Tai pastebėjus, 
mūsų žiūrovus ir rėmėjus 
apėmė baimės jausmas ir didelis 
klaustukas pakibo ore: kaip 
bus? „Maroons" taip išgarsinti, 
o mes, kai kuriems žurnalis
tams ir „Referees" vis dar neaiš
kūs „Russians", nors pats 
komandos vardas per 40 metų 
sako, kad , ,Liths-Lithua-
nians". 

Oras rungtynėms pasitaikė 
idealus. Gaivinantis vėjelis glos
tyte glostė susijaudinusius žiū
rovus, kurių prisirinko arti 200 
(daugiau negu pas kitas koman
das) ir lyg sakyte jiem sakė: 
..Take it easy! Bus gerai". 

Tik pradėjus iš centro, „Liths" 
vyrai atsidūrė prie „Maroons" 
vartų ir per pirmąsias 5 minu
tes paleido porą gąsdinančių šū
vių link jų vartų. Tuoj sekė ir 
pora kampinių. 

Tryliktoje minutėje Gytis Ka
valiauskas, iš kažkieno stiprios 
pasuotės, visai nestabdymas. 
įkirto nelaikomą įvartį — 1:0! 

Po keletos minučių sekė susi
grūdimas prie „Maroons" var
tų. Jį užbaigė Aidas Grigaliūnas 
antruoju įvarčiu. Ir 2:0 jau 
„Liths" naudai. Nustebę žiūro
vai ploja ir kraipo pečiais. Be
veik netiki. Labiausiai nustebę 
„Maroons" . J ie beveik 
pritrenkti. 

bergienė, mums j au gerai 
pažįstama iš III PLS žaidynių 
Australijoje. 

Atrodo, kad „Vytis" taps 
pagrindiniu Lietuvos sporto 
la ikrašč iu , nes „Spor to" 
laikrašt is , buvo vienintelis 
Lietuvoje, palaikęs ar užjautęs 
sportininkus, dar norėjusius 
atstovauti Sovietų Sąjungai, ar 
dalyvauti jos pirmenybėse, tuo 
nukrypdamas nuo Lietuvos 
TOK pažiūrų 

V. G. 

Netrukus pasirodė klubo kasi
ninkas Leonas Juraitis su aukų 
dėžute. Susitikusi su aukų 
rinkėju, publika vis dar abejin
ga, nenoriai skiriasi net su 
„ s i n g e l i u " doler iuku, lyg 
nedrįsta atsibučiuoti. Leonas 
aiškina, kad ..singelis" doleris 
nebėra toks pa;, koks buvo prieš 
20-30 metų. Visos išlaidos 
penkeriopai p: kilo. Retai kada 
besurenkama vien teisėjams 
apmokėt i . J iems r e i k i a 
sumokėti 145 dol. už vienerias 
pirmos komandos ir rezervo 
rungtynes. Ir reikia sumokėti už 
visą sezoną iš anksto — 1,315 
dol. O kur dar kitos išlaidos: 
uniformos, registracija, ap-
drauda, sužeidimai ir pagalba 
žaidėjams iš Lietuvos. Ji būtinai 
reikalinga. 

Jo aiškinimu patikėję įmeta ir 
penkinę. Bet tokių nedaug. Kiti 
„diplomatiškai" pažada pridėti, 
kai komanda įkirs dar vieną 
golą.. 

A n t r a m e puslaikyje „Ma
roons" bandė rezultatą išlyginti 
ir kurį laiką užgulė „Li ths" 
baudos aikštę. Sekė du kampi 
niai iš eilės. Priešpuoiyje Virgis 
Zuromskas atsidūrė prie jų 
vartų, kur gynikas baudos aikš
tėje aiškiai matomai pakirto 
Virgį, bet teisėjas nudavė to 
visai nepastebėjęs. Tokį pat 
„ t r iuką" jis dar kartą pakarto 
jo ir su ki tu mūsiškiu. 

Nor s svečiai ir ge roka i 
paspaudė, bet ryškesnės progos 
per visą puslaikį nesusidarė. Jų 
garsieji šauliai mūsų gynimo 
buvo tiesiog suparaližuoti. Jie 
paleido tik po porą tikrų šūvių 
iš toli, kas sudarė gerą progą 
v a r t i n i n k u i J . P u t n a i 
pasižymėti. Taip rungtynės ir 
baigėsi 2:0 „Liths" naudai. 

P a ž y m ė t i n a , kad r u d e n s 
sezone mūs i šk i a i ža idė 3 
rungtynes ir visas laimėjo „sau
s a i " . Iš p a s k u t i n ė s vietos 
(dešimtos) pakilo į septintąją. Ta 
veiklos dalis j au sutvarkyta. 
Reikia tvarkyti finansinę. Be 
didesnės rėmėjų pagalbos jos 
n e į v e i k s i m e . Nuoši rdž ia i 
prašome paremti. 

D a b a r t i n ė k o m a n d ų padė t i s 

1. Lenkų „Kagles" - 38:12 - 24 taškai 
2 Vokiečių ,.Schwaben" — 24:15 - 17 tsk. 
3. Čekų „Sparta" - 16:18 - 15 tšk. 
4 Italų „Maroons" - 25:27 - 13 tšk. 
5 „Pegasus" - 14:19 - 12 tšk 
6 Skandinamų „Vikings" - 15:28 - 12 tšk. 
7. ..Liths" - 17:18 - 11 tšk. 
8. „Serbs" - 20:23 - 10 tšk. 
9. Vok. ..Green-White" - 13:19 - 9 tšk. 
10. Vok. ..Kickers" - 12.21 - 9 tšk. 

K a i p iš len te lės maty t i , 
paskutinioji major divizijos 
komanda tėra atsilikusi vos 
keturiais taškais nuo trečioje 
vietoje esančios. 

„L i th s " dar turi žaisti 6 
rungtynes, kitos po 4 ar 5-rias. 

Vainius Al-ksas Koklys, pas i rašęs 
Braves' Hesbolo komanda. 

VAINIUS KOKLYS -
PROFESIONALAS 

BEISBOLO Ž A I D Ė J A S 

Vainius Koklys š.m. birželio 
mėn. 11 d. pasirašė sutartį būti 
profesionaliu beisbolo žaidėju 
National League — Atlantic 
Braves organizacijos komando 
je. Vainius yra metikas (pitcher* 
ir buvo paskirtas į Idaho Falls 
Minor lygą. 

Siekdamas aukštesnio moks
lo, kurį baigs gruodžio mėnesį, 
įsigydamas bakalauro laipsnį iš 
, J inance" dar pasirinko ir spor 
to šaką. Studijuodamas žaidė 
Californijos State Polytechnic 
universiteto komandoje, kurioje 
buvo vienas geriausių žaidėjų, 
todėl nenuostabu, kad 1988 m. 
laimėjo Calitbrnijos umversi-
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J . J . 

sutar t į su National lygos „Atlantic 

te tų divizijos II-ojo metiko 
titulą. Vainius priklauso Los 
Angeles „ B a n g o s " sporto 
klubui. Skautas. Lankė L A Šv. 
Kazimiero lituanistine mokyk 
lą ir šoko „Spindulio" Jaunimo 
ansamblyje. 

Vainius yra Jūra tės i r Vito 
Koklių sūnus. Tėveliai gyvena 
Ix)s Angeles, sesuo Audrė — San 
Francisco. močiutė K. Laikū-
lienė - Clevelande, o A. Kok-
liene — Chicagoje. 

DR KENNETH J. VERKĘS 
D* . MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
r "n«tnlnkam» nuolaida 

4007 W. St St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 S. Gltbert, LaOrang* IL. 
T * . (708) 352-4487 

DR. VIJAY 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 Street, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (ve'kia 24 vai.) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDtCAL BUILDING 

6440 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. ML (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12:30-3 v p p. 
uecd uždarytaa. ketvd 1-3 v.pp. penktd 

ir sestd 9 v r-12 v.p.p. 

6132 S. Kedzie Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or. McEIligott Ir Dr. Adam* 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ava., Oria n c Park 
708-349-8100 
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Valandos pagal susitarimą 
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Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DF1. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

95?5 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai paqal susitarimą 
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DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vak 
^skyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708. 448-1777 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W . 95 S t . 
Oak U w n , IL 60453-2533 

Tai . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave., Surte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justlce. IL 
Tel. (1-312) 565-2960 veikia 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Te l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2 7 

Kab. tel. (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-6297 

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

7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2658 W 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

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

ARAS Ž U O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center 

Neoervtlle Campus 
1020 E. Ogden Ava. . Sulte 310, 

NapervIHe IL 80563 
Tat. 1-706-527-OO90 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tat. (1-312) 586-3166; 
Nermj (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• 7 4 8 West 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

t 



Šv. Pranciškaus 

PAMALDUMAS Į MARIJĄ 
Kaip tik šiandien yra šv. 

Pranciškaus Asyžiečio (g. 1181, 
m. 1226) šventė, o spalio mėnuo 
yra Marijos duotos maldos, 
rožančiaus mėnuo, tad gali būti 
įdomu susipažinti su šv. Pran
ciškaus pamaldumu į Mariją, 
naudo jan t i s kun . Berard 
Doerger mintimis. 

Tomas iš Celano, šv. Pran
ciškaus pirmasis biografas, taip 
rašė apie jo pamaldumą j Mari
ją: „Dievo Motinai jis turėjo 
neišsakomą meilę, nes ji padarė 
majestotų Viešpatį mūsų broliu. 
Jis jai giedojo ypatingą šlovę, jai 
pynė maldas, reiškė savo meilę 
tokiais gausiais ir įvairiais bū
dais, kad žmogaus liežuvis ne
gali visų jų išsakyti. Bet mus la
biausiai džiugina tai, kad jis 
Mariją padarė mūsų ordino 
užtarėja ir prieš apleisdamas 
savo sūnus juos pavedė jos glo
bai, kad ji juos brangintų ir ap
saugotų iki galo" 

Sv. Bonaventūras, vėlesnis šv. 
Pranciškaus pasekėjas, gerbėjas 
ir biografas (m. 1274 m.) apie šv. 
Pranciškaus meilę Marijai rašo 
panašiai kaip Tomas iš Celano, 
pridėdamas, kad Pranciškus 
Mariją mylėjęs ir dėl to, kad per 
ją ,radome gailestingumą". „Po 
Kristaus jis labiausiai pasitikėjo 
Marija ir pasiėmė ją kaip io ir 
jo vienuolių globėją. Jos garbei 
jis kasmet pasninkavo nuo šv. 
Petro ir Pauliaus šventės (bir
želio 29) iki Žolinės (rugpjūčio 
15) 

Pranciškus gerbė Mariją dėl to, 
kad ji buvo mūsų Išganytojo Mo
tina. Jis ją mylėjo dėl to, kad 
Dievas ją buvo pasirinkęs savo 
Sūnaus įsikūnijimui — „nes ji 
padarė majestotų Viešpatį 
mūsų broliu" — per ją neap
rėpiamasis Dievas tapo mir
tingų žmonių broliu. 

Tomas Celano, kuris buvo ir 
pranciškonas vienuolis, mini, 
kad Pranciškus giedojo ypa
tingas „šlovės giesmes" Marijai. 
Vadinamuose „Šv. Pranciškaus 
raštuose", kurių tarpe yra ir Šv. 
Pranciškaus Regula jo vie
nuolijai, jo laiškai, įvairios mal
dos, pamokymai ir paskutiniai 
jo liudymai, yra dvi tokios „šlo
vinimo giesmės" Marijai. Viena 
jų paprastai vadinama „Antifo
na Palaimintajai Mergelei", o 
kita — „Pasveikinimas Palai
mintai Mergelei Marijai." 

Minėtoji antifona yra dalis il
gesnės maldos, kurią šv. Pran
ciškus skatino savo pasekėjus 
kalbėti kartu su kasdieninėmis 
valandų liturgijos maldomis. Ši 
antifona skamba taip: „Šventoji 
mergele Marija, žemėje gimusių 
moterų tarpe nėra kitos pana
šios į tave: Tu esi aukščiausiojo 
karal iaus ir Dangaus Tėvo 
dukra ir tarnaitė. Tu esi šven
čiausiojo karaliaus ir Dangaus 
Tėvo dukra ir tarnaitė. Tu esi 
švenčiausiojo mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus Motina. Tu esi 
Šventosios Dvasios sužieduo
tinė. Melsk už mus su šv. 
Mykolu Arkangelu ir su visomis 
dangaus galybėmis ir šventai
siais savo mylimiausiąjį Sūnų. 
Viešpatį ir Mokytoją". 

Šioje maldoje išryškėja ne tik 
šv. Pranciškaus supratimas apie 
Mariją, bet ir kodėl jis ją taip 
gerbė ir mylėjo: būtent, dėl jos 
intymaus ryšio su kiekvienu Šv. 
Trejybės asmeniu: Marija yra 
Dievo Tėvo „dukra ir tarnaitė", 
o Dievas Tėvas yra dangaus ir 
žemės valdovas ir tėvas. Mari
ja yra antrojo Šv. Trejybės 
asmens, Jėzaus Kristaus moti
na, o Jėzus Pranciškui yra ir 
Viešpats 'Pranciškus save lai
kė jo tarnu) ir Mokytojas 
(Pranciškus iš jo mokėsi kaip 
gyventil Pagaliau Marija yra 
trečiojo Šv. Trejybės asmens -
Šventosios Dvasios sužieduo
tinė, nes Jėzaus įsikūnijimo mo
mentu Šventoji Dvasia ant jos 
nužengė ir „pridengė ją savo 
šešėliu" (Lk 1:35). 

LIETUVOS SĄJŪDŽIO ATEITIS 
Pasikalbėjimas su Lietuvos Sąjūdžio pirmininku Juozu Tumeliu 

Antroji šv. Pranciškaus malda 
į Mergelę Mariją yra lyg lita
nija, kurioje nuolat kartojamas 
žodis „Sveika!" — angelo sveiki
nimas Marijai, kai jis jai ap
reiškė, kad ji būsianti Dievo mo
tina. Ši malda skamba taip: 
„Sveika, o Ponia, šventoji Kara
liene, Marija, šventoji Dievo 
Motina! Tu esi mergelė, pada
ryta šventykla, švenčiausiojo 
Tėvo danguje išrinkta, kurią jis 
pašventino savo švenčiausiuoju 
numylėtuoju Sūnumi ir Šven
tąja Dvasia — Patarėja, kurioje 
buvo ir tebėra malonės ir kiek
vieno gėrio pilnatvė. Sveika, jo 
Rūmai! Sveika, jo Padangte! 
Sveika, jo Namai! Sveika, jo Rū
be! Sveika, jo Tarnaite! Sveika, 
jo Motina!" 

Kai kurie šv. Pranciškaus 
gyvenimo komentatoriai šią 
maldą laiko praplėtimu angelo 
pasveikinimo „Sveika malo
nėmis apdovanotoji! Viešpats su 
tavimi" (Lk 1:28). Taip supratus 
šią sveikinimo maldą, pirmasis 
sveikinimo sakinys yra lyg su
sumavimas visos maldos, kuri 
paskui išsako vėliau maldoje 
minimųjų Marijos titulų prie
žastis, o tos priežastys pra
plečia angelo žodžius: „ma
lonėmis apdovanotoji, Vieš
pats su tavimi". Tos malonės 
yra tai, kad Dievas Tėvas ją 
pasirinko ir kad Sūnus ir 
Dvasia ją pašventino. Visi 
toliau suminėtieji Marijos epite
tai suprastinti kaip tų malonių 
poveikiai. 

Šios maldos teologinis turinys 
duoda mums labai gilų Marijos 
supratimą. Marija yra mergelė, 
kurią Dievas Tėvas pasirinko ir 
padarė šventykla, būtent ku
rioje Dievas yra garbinamas ir 
jam yra aukojamos atnašos: 
Marija Dievą nuolat garbino 
tyr iausia , kasd ien ine savo 
pačios ir kiekvieno savo darbo, 
veiksmo auka. Ji nieko nedarė, 
kas negarbintų Dievo, o ką 
darė, tai tam, kad būtų Dievui 
garbė. Ir Dievas savo šią „šven
tyklą" pašventino, joje apgy
vendindamas savo Sūnų ir pri
dengdamas ją savo Šventosios 
Dvasios šešėliu. Dėl to Marijo
je tuomet buvo ir šiandien te
bėra visos Dievo duodamos 
malonės ir visa, kas geriausia. 

Marijai duodamais titulais šv. 
Pranciškus dar daugiau pasako 
apie Mariją. Žodis, kurį mes 
lietuviškai verčiame „Ponia", 
lotyniškai y ra Domina. Šv. 
Pranciškaus laikais tai buvo ti
tulas pilies 'ir jos žemių) valdovo 
(viešpaties — dominus) žmonai. 
Riteriai tai Poniai dedikuodavo 
savo kovas ir pergales, gindavo 
jos garbę ir dėvėdavo jos 
spalvas. Šv. Pranciškus Mariją 
laikė Dievo — Viešpaties „Po
nia", o save jos riteriu. 

Marija y r a . ,šventoji 
Karalienė", nes ji yra Kristaus 
— Karaliaus motina. J i yra , j o 
Rūmai", nes Jėzus — Taikos Ka
ralius jos įsčiose apsigyveno. Ji 
yra Dievo „Padangtė", nes per 
ją Dievas būna su savo tauta 
(Bažnyčia), kaip jis buvo su savo 
tauta (Izraeliu) jų nešamoje Pa
dangtėje — palapinėje, keturias
dešimt metų keliaujant per 
dykumą į pažadėtąją žemę 
Marijai yra Dievo „Namai", nes 
joje Dievas jaučiasi „namuose". 
Ji yra , jo Rūbas", nes išjos Die
vas gavo savo žmogystės 
..rūbą". 

Pagaliau šv. Pranciškus Ma
riją pavadina tuo titulu, kuriuo 
ji pati save pavadino, duodama 
Dievui savo sutikimą būti jo 
Motina: „Štai aš Viešpaties 
tarnaitė..." Nors Kristus yra 
Marijos Viešpats, jis tapo ir jai 
paklusnus vaikas — sūnus. 

Tad šį mėnesį, dažniau mels
damiesi rožančių, leiskime sau 
suvokti, kokiais titulais mes ją 
vadintume, jai išsakydami savo 
ryšį 3u ja ir su jos Sūnumi. 

a.j.z. 

Lietuvos Sąjūdis įsikūrė 1988 GINTA T. PALUBINSKAITĖ 
metais , s iekdamas ats tatyt i 
Lietuvos nepriklausomybę. Jo 
įsikūrimą bei veiksmus atidžiai 
sekė išeivijos lietuviai. Dabar. 
Lietuvai atstačius savo nepri
klausomybę, daugeliui kyla 
k laus imas , kas ats i t iko su 
Lietuvos Sąjūdžiu ir kokia jo 
ateitis? 

Jūsų korespondentė pravedė 
pasikalbėjimą su dabartiniu 
Sąjūdžio pirmininku Juozu Tu
meliu. 

— Lie tuva j a u y r a nepr i 
k l a u s o m a , a r Lie tuvos Sąjū
d i s tebeegzis tuoja ir koks jo 
to l imesn i s t iks las? 

— Nepriklausomybę dar rei
kia įtvirtinti ir dar ją reikės 
apginti. Sąjūdis dar reikalingas 
bent dviem ar trim parlamen
to kadencijom. Tiktai Sąjūdžio 
dėka mes tur ime dabartinį 
par lamentą , kur i s paskelbė 
nepriklausomybės atstatymą, ją 
gynė (beje ir Sąjūdžio pa
dedamas), tačiau Lietuvos vidu
je dar mums labai daug pavojų: 
dar neišvesta okupacinė ka
riuomenė, mes da r nevisiškai 
kontroliuojame savo sienas ir 
dar Lietuvoje daug priešiškų jė
gų; į valdžią vėl veržiasi buvusi 
komunistų partija... Mes turime 
padėti pa r l amen tu i valdyti 
visus procesus, išlaikyt stabilią 
visuomenę. Kodėl sakau stabi
lią visuomenę? Vykstant eko
nominei reformai, privatizacijai, 
labai galimi įvairūs socialiniai 
neramumai , sąmyšiai prasi
dėjus nedarbui. Tuos sąmyšius 
ir konfliktus atsiras kas skatina 
ir gilina. Jeigu Lietuvoje iki šiol 
nepavyko sukelti visų karą su 
visais (to buvo be perstojimo 
siekiama ypač po Kovo 11-to
sios), tai dar nereiškia, kad tie 
mėginimai jau praeities. 

Sąjūdis dar reikalingas. Tik 
Sąjūdžio situacija iš esmės pa
sikeitė. Deja, nemaža Sąjūdžio 
žmonių neretai nesuprasdavo, 

vyr iausybės konstruktyvūs 
bendradarbia i . Mes tur ime 
išlaikyti ryšį tarp parlamento ir 
visuomenės, megzti ir išlaikyti 
jų kontaktus, mūsų uždavinys 
- visuomenės idėjas, nuotaikas 
generuoti, atskirti pelus nuo 
grūdų ir pakelti į viršų. 

Be to, mūsų visuomenei dar 
nepakankama i išaiškinama 
nauji įstatymai, ir čia Sąjūdis 
galėtų atlikti savo vaidmenį. 
Labai dažnai mūsų įstatymai. 
ypač kairiojoje spaudoje yra iš
kraipomi, ydingai interpre

tuojami, o praktikoje dažnai 
sabotuojami. Juos iškraipo ir 
sabotuoja seno raugo valdi
ninkija. Sąjūdžio uždavinys yra 
sekti ir visus vykstančius eko
nominius procesus, kad jie 
vyktų korektiškai, be pažei
dimų, pagal įstatymus. 

Svarbiausias uždavinys koks 
bus antrasis atkurtos Lietuvos 
parlamentas. Visos atsikūrusios 
ir nesen ia i įsisteigusios 
politinės partijos yra palyginti 
silpnos, savarankiškai jos į 
r inkimus išeiti negalės, nebent 
kai kuriose apygardose. O 
rinkimams jau ruošiasi Lietu
vos Demokratine darbo partija 
(buvę komunistai', su visais sa 
vo satelitais ir klientūra. Esu 
tikras, kad ateinančiuose rinki 
muose Lietuvoje susidurs dvi jė
gos: Sąjūdis ir LDDP. 

— Ko t rūks t a kitoms parti
joms? Kodėl jos neatrodo pa
k a n k a m a i išsivysčiusios? 

— Lietuvos politinės partijos 
'daugiausia vadinamos dešinio
sios) yra susikūrusios daugiau 
pasaulėžiūriniu pagrindu. Poli
tinis vieningumas labai dažnai 
yra trumpalaikis, jos neturi 
social inio užnugario ir jų 
socialiniai interesai dar yra itin 
lab i lūs . Kairesnės partijos 
gravituoja į LDDP sferą. 

— Ar Sąjūdis b a n d y s ši-

neturime fiksuotos narystės, 
neturime kitų partijos atributų 
Tuo tarpu mes dar margas susi
būrimas. Sąjūdis jau kristali 
zuojasi. Jo kristalizavimasis pri 
klausys nuo visų Lietuvos vyks 
tančių ir vyksiančių procesų. 
Man atrodo, kad jis artėja i 
tokią politinę partiją, kokios jos 
yra Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Galimas daiktas, mes 
nesiorientuosime į klasikines 
Vakarų Europos politines par 
tijas. Jeigu norime išlikti kaip 
sąjūdis, turime būt i kito pobū 
džio organizacija, išlaikyti savo 
veiklos tradiciją. 

— Norėčiau nukreipt i pasi
kalbėjimą į Amerikos lietu
vius. Šiuo metu JAV Atsto
vų rūmuose bei Senate yra 
didelis susidomėjimas Lietu
va ir yra a ts i radę entuzias
tų , k u r i e n o r i L i e t u v a i 

konkrečiai padėti. Ko speci
finiai Amer ikos l ie tuviai 
turėtų prasyt i savo valdžios? 
Ko Lietuvai dabar labiausiai 
reikia? 

— Lietuvai ypač reikia įvai
rių sričių specialistų Mes turim 
perorientuoti ir perorganizuoti 
savo pramonę, suintensyvinti 
žemės ūkį. keisti savo kultūros 
ir švietimo sistemą. Būtų gera, 
kad Amerika padėtų paruošti 
mūsų žmones. Tai būtų vienas 
iš svarbiausių dalykų. Mums la
bai svarbu ir nauja technologija, 
nes be jos nedaug ką padary 
s ime savo iškrypusioje ir 
atvirkščioje pramonėje. Reikia 
žemės ūkio technikos, reikia pa
tvarkyti visą mūsų informacijos 
sistemą. 

— Iš d a b a r t i n i ų uždavi
nių, kuris yra svarbiausias? 
J ū s minėjot, kad reikia išla
vinti žmones visose srityse, 
kur i sritis yra svarbiausia 
š iuo metu? 

— Vienas pačių svarbiausių 
dalykų yra švietimas — visuose 

lygiuose. pradedant iki
mokykliniu auklėjimu ir bai
giant mokslo daktarų pa
ruošimu. Švietimo reforma būtų 
svarbus dalykas debolševi-
zuojant Lietuvą. 

— Kaip d a b a r Lietuvos lie
tuviai ž iūr i j išeivijos lietu
vius, nor inč ius grįžti gyven
ti Lietuvoje? 

— Kai Lietuva užmezgė šio
kius tokius santykius su išei
vija, buvo pradėta skleisti 
maždaug tokios nuomonės: išei
vija yra nudžiūvusi šaka. o žy-
dinčiosios šakos liko tėviškėje. 
Nežinau žalingesnės nuostatos 
mūsų išeivijos atžvilgiu. Beje, ji 
dar ir dabar palaikoma Ją ypač 
palaiko mūsų priešininkai ir ne
draugai, stengdamiesi tai infilt
ruoti ir skleisti kur t iktai 
įmanoma. Mes turime tokius 
nuostatus beatodairiškai at
mesti. J ie. beje, skleidžiami 
netgi išeivijos tarpe ir kartais 
bumarangu sugrįžta pas mus. 

Išeivijos lietuviai į Lietuvą 
'Nukelta į 4 psl) 

Atsisveikinant Lietuvos delegaciją prie Jungtinių Tautų Kultūros Židinyje. Brooklyne, N. Y. Kalba 
kun. K. Pugevičius, iš kairės stovi: Lietuvos ambasadorius JAV-bėms St. Lozoraitis, delegacijos 
nariai G. Šerkšnys. Em. Zingeris, prezidentas V. Landsbergis, vysk. P. Baltakis ir Alg. Saudargas. 

Nuotr. Vyt. Maželio 

kad mūsų situacija yra pasikei- t o m s įvairioms parti joms pa
tus . Jeigu Sąjūdis iki Kovo 11- dėt i sust iprėt i? 
tosios p rak t i ška i buvo vie- — Daugumoje kai kurių par-
n in t e l ė L ie tuvos valdžia , tijų yra Sąjūdžio žmonės. Tačiau 
tikrasis parlamentas, tai mums mes norėtumėm, kad partijos 
išsirinkus savo parlamentą ir į veikdamos autonomiškai stiprė-
jį delegavus per 100 deputatų, tų. Veikdamos tik per Sąjūdį jos 
turėtų būt i suprantama, kad nesugebės susiformuoti. Mes 
mūsų vaidmuo y ra kitas. Kai 
par lamentas sudarė vieną ir 
kitą vyriausybę, mūsų vykdo
masis vaidmuo yra ir turi būti 
k i t a s . Mes n e t u r i m e būt i 
nuolankūs parlamento ir vy
riausybės tarnai, negalime būti 
ir jo opozicija. Ar galime būti 
opozicija patys sau? Mes pri
valome būti pa r l amen to ir 

būtume suinteresuoti, kad mes 
bendrautumem ir veiktumėm 
per savo programas. 

— Ar tai reiškia, kad Sąjūdis 
dis y ra tapęs politine partija? 

— Sąjūdis dar nėra politinė 
partija pilna to žodžio prasme, 
nors jau senokai veikia kaip 
politinė organizacija. J is bus ki
to pobūdžio politinė partija. Mes 

Lietuvos delegaciją su prez 
viai. Kalba — R. Kezys. 

V. Landsbergiu prie Jungtinių Tautu atsisveikina New Yorko lietu-

Nuotr. Vyt. Maželio 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 

JUOZAS ŽYGAS 

14 
Po areštų, tardymų, kankinimų ir trėmimu žmonių 

nervai buvo įtempti. Tereikėjo mažos kibirkštie, kad 
kiltų gaisras Prie to dar prisidėjo surastos madiniu 
žudynių ir kankinimų vietos. Žmonių lūpose su pasi
baisėjimu buvo minima Pravieniškės. Rainiai. Zarasai, 

į Panevėžys, Astravas ir kitos vietovės. Žmonėms buvo 
j sunku tokius baisius kankinimus net įsivaizduoti ir 
j suprasti. Tos žudynės buvo ne rusų, bet bolšeWfeą 

įvykdytos. Tik bolševikų smegenys galėjo išgalvoti 
tokius k a n k i n i m u s , kokius įvykdė pabeciami 
bolševikai. 

Kas buvo tie, kurie tuos kankinimus vykdė? 
Daugelio iš jų pavardės buvo žinomos ir skelbiamos. 
Dažniausiai buvo minimos žydų. maskolių (rusu kolo
nistų) ir lietuvių išsigimėliu pavardės. Žydai. k^H jie? 
Lietuva buvo vienintelė Rytų Europos valstybe, kurioje 
nebuvo vykdomi pogromai. Bent trys ketvirt;;r.aliai 
Lietuvos prekybos ir pramonės buvo žydu r <-,<ose. 
Lietuviai su žydais palyginti gražiai sugyveno '-'ieni 
be kitų apsieiti negalėjo. Turgaus dienomis su 
žydais prekybą, derybas vedė. Vieni kitus ki mais 
vadinosi. Po tu rgaus žydo prekybininko ^eme 
vežimą, o jo karčiamoje dažnai ir litus palikda\o Na, 
kas be ko? Kiek pašiepdavo ir „per dantį patrauk H ivo", 
bet be muštynių, be smurto. Gal už tuos „per dar į pa

t raukimus" ir lupinėjo dantis. 
Jie ne tik valdė Lietuvos ekonomini gyvenimą, bet 

turėjo laisvę tautinei ir religinei veiklai. Vilniaus ir 
Telšių rabinų seminarijos buvo žinomos visoje Europo
je, kaip žydų religijos, rašto ir bendrai Judaizmo filo
sofijos centrai. Už tai atsilygindami jie gyviems lupo 
odą, pjaustė liežuvius ir badė akis. 

Tautinė mažuma turi žinoti, kad ji gyvena svečio 
teisėmis. Kai tas svečias pradeda kaulus laužyti ir oda 
lupinėti. tad iššaukia reakciją ir atpildą. Pusiau gar 
šiai buvo kalbama apie įvykius Lietūkio garaže. Vytau 
to prospekte. Tai įvyko pirmosiomis karo dienomis. Pra
sidėjus karui, beveik pačioje pradžioje, lietuviai akty 
vištai puolė Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. Prižiū
rėtojai viską metę išbėgiojo ir išsislapstė. Aktyvis'ai. 
jeigu raktų nerado, tai duris turėjo laužti. Vienu ar kitu 
būdu kaliniai buvo išlaisvinti. Prieš išlaisvinimą 
bolševikai suspėjo keletą mašinų su svarbesniais 
kaliniais išvežti. Išvežtieji pateko į Minsko kalėjimą, 
o iš ten į Červenę, kur tik vienas kitas gyvas teišliko. 
Išliko tik tie. kurie prasidėjus šaudymui virto, tad tie 
išliko po lavonais. 

Taip pasibaigė lietuvių ir žydų beveik penkių 
šimtmečių gana darnus sugyvenimas. Lietuviai apie 
Rainius, Pravieniškes ir Červenę kalbėjo, o i Maskva 
pabėgę žydai devintą fortą teminėje Išsilaisvinę iš 
Kauno kalėjimo po keleto dienų kažkur susirado grupe 
tų. kurie juos tardė ir kankino. Tai jau minėtame 
Lietūkio garaže įvyko atsiskaitymas. Pasakojusieji 
patys nebuvo matę, tad daug detalių nežinojo. Kurie 
apie tai kalbėjo tai nekaltino tų. kurie Lietūkio garaže 
įvvkdė atsiskaitymą. Jie buvo kankinti, tad sugavę 
savo kankintojus jiems pritaikė jų naudotus metodus 
Pagal pasakymą „akis už akį..." 

Tačiau visai kitas reikalas buvo tai.kas w k o devm 

tame forte Padoresnė visuomenės dalis, o jų buvo 
dauguma, tom žudynėm nepritarė. Tik ką buvo galima 
padaryti! 

Karo pradžioje vokiečiai sušaudė nemažai ir lietu
viu partizanų. Neva tai palaikė bolševikais. Vienur 
įvyko klaida, o kitur gal sąmoningai buvo naikinami. 
Buvo aišku, kad trūko aiškių direktyvų. Lakūnai 
lietuviškus dalinius, atrodė, kad nepuolė, o SS-ninkai 
sušaudymu grasino. Kalbama, kad Alytuje buvo 
sušaudyta keletas sukilimo dalyvių, kurie saugojo tiltą. 
Vokiečiai tariamai juos palaikė sovietiniais partiza
nais. Bendrai iš Alytaus negeros žinios sklido. Buvo 
kalbama, kad Alytaus komendantas buvo klaipėdiškis, 
kuris ir rodė savo neapykantą 

Pasitaikė susitikti porą leitenančiukų. kurie tik ką 
iš belaisvės paleisti buvo. Papasakojo savo istoriją, kuri 
buvo komiška ir liūdnoka. Jie liko Varėnoje su 
daliniais poligono apsaugai. Pirmadienio popietėje 
lietuviai užvaldė poligoną. Likvidavo likusius 
politrukus, buvo mažų susišaudymų. Daugiausiai 
susišaudyta buvo prie štabo. Vokiečiams atsiradus, 
poligonas buvo pilnai lietuvių rankose. 

Ir čia vokiečiai susirašė, kokie daliniai ir kiek vyrų. 
O karininkus susodino į sunkvežimius ir nuvežė į 
Alytų. Alytuje ir buvo tas. jau minėtas komendantas. 
Apklausinėje ir viską surašę pasakė, kad gali išsiskirs
tyti. Kaip tai išsiskirstyti? Gal pėsčiomis? Nei šis, nei 
tas! Tad pareikalavo transporto priemonių. Vis t ik jie 
karininkai, pėsčiomis nepatogu Komendantas — 
klaipėdiškis apie tai išgirdęs, sako. gerai aš jums duosiu 
transporto priemones Visus susodino į sunkvežimius 
ir vežė. vežė. vežė. Nejaugi Lietuvėle tokia didelė? Vis 
vežė ir vežė! 

(Bus daugiau* 
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TORONTO 

Clevelando lietuvių istorijoje 
teatras yra atlikęs gražų tautinį 
darbą. Sceninis menas ir DP 
generacijoje yra palikes atminti 
nų pėdsakų. Kol turėjome reži
sierius Petrą Maželį. Vladą Bra-
ziulj. Mykolą Venclauską, Igną 
Gatautį, Zigmą Pečkų. Cleve-
lande veikė net du teatrai, kurie 
ne tik čia. bet ir JAV, ir 
Kanadoje galėjo džiuginti tau 
tiečius jų sceniniais pasta
tymais. Jiems pasitraukus, ši 
kultūrinės veiklos sritis pasiliko 
tuščia. Vėliau dar buvo mėginta 
atgaivinti ..Vaidilos" teatrą, bet 
entuzias tų pastangos greit 
pasiliko be rezultatų. Todė! 
Clevelandas . kaip ir kiti 
lietuvių telkiniai greit pajuto 
lietuviško teatro alkį, nes jų iš 
viso mažai beliko. 

Todėl šių metų tradicinių 
Lietuvių dienų proga pakviestas 
Toronto lietuvių teatras ,,Ait
varas"', su rašytojo dramaturgo 
Vytauto Alanto trijų veiksmų 
drama ..Aukštadvaris", yra 
labai mielas ir laukiamas 
svečias. „Aukštadvaris" yra 
lietuviškos buities drama, su 
stipria intriga, aktorių įspū 
dingai pristatoma žiūrovams. 

„Aitvaro" teatras, įsikūręs 
1972 metais, yra pastatęs daug 
veikalų ir aplankęs nemažai 
Kanados ir Amerikos 
lietuviškųjų telkinių, kur visa
da buvo žiūrovų palankiai 
priimtas. Su „Aukštadvario" 
drama, režisuota Aldonos Dar
gytės 'Byškevičienės), teatras 
buvo nuvykęs ir Lietuvą, ir ten 
gastroliavo Panevėžio, Šiaulių, 
Klaipėdos. Kauno ir Vilniaus 
teatruose. 

Clevelando ir apylinkių lietu 
viai , ,Aukštadvar i" matys 
spalio 12, šeštadienį, 7:00 vai. 
vak. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. 

Bilietus jau dabar galima įsi
gyti Dievo Motinos parapijos 
svetainėje sekmadieniais po 
lietuvių 10 vai. pamaldų. Bilie 
tų kainos 15. 10 ir 7 dol. Jų 
galima užsisakyti ir iš anksto, 
skambinan t Mečiui Aukš 
tuoliui, tel. 481-9928, ar Adai 
Stungienei. tel. 944-3669 Salėje 
visos vietos numeruotos. 

ĮDOMI PARODA 

Be sceninio spektaklio, be iš 
kilmingų pamaldų Dievo Mo 
tinos parapijos šventovėje, kur 
giedos parapijos choras, diri
guojant mu/. Ritai Kliorienei 
įdomi šiu Lietuviu dienu 

atrakcija bus istorijos ir etno 
grafijos paroda, taip pat 
rengiama DM parapijos audito 
rijoje, sekmadienį, spalio 13 d., 
nuo 11 iki 2 vai. p.p. Čia žiūro 
vai matys penkis autentiškus 
tautinių drabužių komplektus iš 
skirtingų Lietuvos rajonų. 25 
medžio religines skulptūras, net 
iki dviejų šimtmečių senumo, 30 
senovės kaimo gyvenimo 
nuotraukų 

Pakviesti Clevelandan at 
vyksta: dr. Jonas Račkauskas, 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro direktorius Chicagoje, 
Rūta Subatnikienė, Lietuvos is 
torijos ir etnografijos muziejaus 
Vilniuje atstovė ir Lietuvos en
ciklopedijos leidyklos vadovas 
dr. Mykolas Mikalajūnas. 

įdomi ir ilga šio muziejaus, 
kurio eksponatus čia matysime, 
istorija prasideda nuo 1855 
metų. Tai seniausia šios rūšies 
institucija Lietuvoje. To muzie 
jaus vertingiausieji eksponatai, 
po nepasisekusio 1863 metų 
sukilimo, buvo išvežti Maskvon, 
kur tebelaikomi iki mūsų dienų. 
Jis atkurtas 1919 m. Pirmuoju 
d i rek tor iumi buvo Tau tos 
patriarchas dr. Jonas Basa
navičius. Rusų ir lenkų okupa
cijų metais daug eksponatų 
buvo išskirstyta po įvairius 
muziejus. 1952 metais didelė 
dalis jų buvo atgauta ir nuo 
1965 m. Istorijos ir etnografijos 
muziejus, įkurdintas Žemu
tinėje Vilniaus pilyje ir šiuo 
metu turi 407,000 eksponatų. 
Muziejaus direktorius Euge
nijus Skrupskelis. 

MADŲ PARODA 

Clevelando vyr. skaučių 
židinys spalio 20 d . 4:00 vai p.p. 
Lietuvių didžiojoje salėje rengia 
madų parodą — „Rudens žie
da i" . Meninėje programoje 
pianistė Roma Bonzienė iš 
Lietuvos. įėjimo auka 8 dol. 

TARPTAUTINIS 
FESTIVALIS 

Tautybių tarnybos centras 
Clevelande, kuriam vadovauja 
Algis Rukšėnas, žurnalistas, 
rašytojas, gruodžio 14 d. Palace 
Thea t re ruošia iški lminga 
festivalį, minint šios įstaigos 
deimantinę sukaktį. 

Tai jau tretysis toks šventinis 
tautybių grupių pasirodymas 
šiame puikiame teatre. Pirmie 
ji du festivaliai praėjo su dide'iu 
pasisekimu, davę gražaus pelno 
įstaigai, kuri rūpinasi naujųjų 
imigrantu gerove. 

Čiurliono ansamblio vadovui iiiuz. Credinsinui Purliui, jai; gi įytant i Klaipėdą, 
laimingo* kelionės palinkėti susirinkę klevelandiškip; G. Plrt-koitienė, I. 
Kijauskienė, muz. G. Purlys. V. Zaikauskas. A Babickienė, dr. V Slankus, 
A. Styra ir Juliaus Stankaus vaikai. 

N u * 1 V I . Bacevičiaus 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Orlando, FL 

MAŽO BŪRELIO GRAŽI 
VEIKLA 

Centrinėje Floridos dalyje 
dideliame Orlando mieste yn-. 
apsigyvenę nedaug lietuvių 
Daugiausia profesionalai ir jau 
nesnios ios ka r tos žmonės 
Tačiau, kai iškyla Lietuvn-
reikalas, Orlande gyveną lietu 
viai sparčiai sukrunta. Suruošia 
demonstracijas, susitinka su 
TV. radijo ir spaudos žmonėmis. 

!r tokiomis progomis labai gerai 
išryškina Lietuvos problemas, 
pasiekimus. P" tokių demons-
tiacijų ar susibūrimų rašo 
plačiau Orla»Ho amerikiečių 
spauda, demor -tracijos rodomos 

televizijoje, duodami su čia 
gyvenančiais lietuviais pokal
biai. Tai vis naudingi darbeliai 
Lietuvai. 

Rugsėjo 7 d. vėl sujudo Orlan
do lietuviai, prie kurių jungėsi 
ir kitų Pabaltijo tau tų — estų, 
latvių žmonės. Susirinko apie 
150 žmonių prie Sea World į 
puošnų Sheraton World Resort, 
kur yra skirtos t rys salės — 
Baltic Room — pabaltiečiams. 
Tikslas — šauniai atšvęsti pilną 
Lietuvos, Latvi jos , Est i jos 
nepriklausomybių pripažinimą. 
Šio viso bruzdėjimo rengėjas, 
energingas lietuvių politikas 
Alfredas Šumanas. 

I šį tautybių suėjimą atvyko 
visos trys TV stotys. Filmavo 
susibūrimo eigą, o vėliau tą 
pačią dieną vakare 11 valandą 
įvykį rodė vaka r in ių žinių 
laidose, o pakartojo net kitą 
rytą. 

Susirinkusieji kėlė šampano 
tostus už jau nepriklausomas 
savo vals tybes, salės buvo 
išpuoštos Lietuvos, Latvijos. 
Estijos vėliavomis ir taut inių 
spalvų balionais. Trys dideli tor
tai dekoruoti tautinėm spalvom. 

Dalyvių tarpe moterys pasi
puošusios tautiniais drabužiais 
dalyvavo iš t isos šeimos — 
suaugę ir vaikai. Skambėjo 
gražios pa t r i o t i nė s da inos . 
Šiomis nuotaikomis gėrėjosi ir 
amerikiečių TV ir spaudos 
reporteriai. Tautybių atstovai 
pasakė šia proga t inkamas pa
triotines kalbas. Lietuvių vardu 
kalbėjo inž. Tadas Birut is , 
buvęs Lietuvoje ruošto pervers
mo metu Visi dalyviai pasirašė 
ir į svečių knygą. 

Taigi ir mažuose lietuvių tel
kiniuose įmanoma naudinga 
Lietuvai veikla, jeigu atsiranda 
gerų, ryžtingų organizatorių, 
tokių kaip Alfredas Šumanas ir 
kiti. 

J. Rimt. 

CLASSIFIED GUIDE 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the ^<^! way to save regulariy! 

KODĖL PELĖDOS 
SLEPIASI 

Dienos metu pelėdos slapstosi 
ir dėl daugybės įkyrių joms 
paukščių, nes daugelis, išvydę 
pelėdą, visaip reiškia jai ne 
apykantą. Vanagai, sakalai, 
varnos, pamatę vp.ič didelę pe 
leda. pvz.. apuokn. duoda sa 
votiška signalą, kuriuo stišau 
kia visos apylinkės pelėdų prie 
šus. Kartais per kelias minutes 
susirenka daugyb*- varnų, ap 
tupsu visus aplinkinius medžius 
ir kelia neapsakomą trinkimą. 
Tuo 'r b?igiasi jų neapykantos 
pareiškimas, nes pulti apuoko 
jos nedrįsta 

Paid and 
Conipouculed 

Ouarterlv 

s e e u s f o r 
i n a n c i n g . 

AT O U R LOW R A T E S 

VVITH B f r a V M F N T 
TO f ' T VOUR I N C O M I 

V0L f" 

Mutual Federal 
Savings and Loa n 

2?1? VVEST C E H M A K B O A D C H I C A G O , I L L 6 0 6 0 8 
J^ter K a z a n a u s k a s , P r s . T e ! . : 8 4 7 - 7 7 4 7 

Hours: Mon. Tue Fri. 9-4 Thur 9 8 Sat. 9-1 
S E R V I N G C H I C A G O L A N D S I N C E 1 9 0 5 

SĄJŪDŽIO ATEITIS 

(Atkelta iš 3 psl) 

turi lygiai tokias pačias teises 
kaip ir mes. Tai. ką padarė išei 
vija Lietuvos laisvės ir nepri 
klausomybės bylai, nepadarė 
niekas kitas už Lietuvos ribų. Ir 
1988 metai būtų i Lietuvą atėję 
vėl iau, jeigu ne išeivijos 
veiksmai Beveik ištisus 50 
metų išeivija buvo Lietuvos 
alternatyva. Su visomis būti 
nomis institucijomis, kurios yra 
įmanoma išeivijoj. To mes ne
turėtume užmiršti. Bet koks 
išeivijos atr ibojimas nuo 
Lietuvos būtų žalingas Lietu
vai, amoralus dalykas visų 
lietuvių atžvilgiu 

— Ačiū labai už pasikal
bėjimą. 

KALBĖS RIMANTAS 
AUKŠTUOLIS 

Unive r s i t e t a i bei politi-
nės-ekonominės organizacijos 
spalio mėn. rengia apsčiai 
pranešimų — diskusijų pasibai 
gūsio ..šaltojo k a r o " eros 
temomis. Tokių paskaitų, kaip 
, ,Cleveland Plain Dealer ' ' 
praneša, bus net 13. 

Rimantas Aukštuolis, naujai 
išrinktas LB tarybos narys. 
Bank One tarptautinio depar 
tamento asistentas, vicepre 
zidentas, pakviestas John Car-
roll universiteto, kalbėjo apie 
Baltijos valstybes: jų eko
nominius resursus, pramonę ir 
ryšius su sovietu ekonomija 
spalio 2 d. 

V. Roc iūnas 

TORGSYN 5542 Geary Rlvd., 
San Francisco, CA 94121 

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

MES TURIME SOV SĄJUNr OJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VIS IEMS AMERIKOS L IE1UVIAMS! 

J U S D draugams u giminėms I rūks' maisto Pnpiiaykit u tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į nomus - - .: i'Pr , |Uyww t u * a > dNNOJ Maskvos rajone, arba 15- 20 
dtonų Mosc USSR respublikose-

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

Galite patys su-' ->y • m pasirirtKOami prenes iš 
NWMĮ katalogo arb : M Ką norit Paivkal-ivus. 
kataiog^ pa >; • 

MC 145 ŠVENTINIS ntimjB 
MC 146 ŠEN ' 
MC 15? M SOS Siuntu . 
MC 15 (ĮNINKI 1 • inUapa 
MC 154 VAIKAM.S s«jrmny« 

18 be 
18 Ibs 
18.1 fea 
1 7 4 Ibs 
13.4 Ibs 

$129 
$114 
$124 

$89 
$95 

TV. V C R S 
TELEFONAI 
CAMCOPOERS 
V o l t a i * * 127/220 
TV PRI IMTUVAI 
per aatetHa Europai 

Ptnlgtl kait imas 

* f**v ^AV mteartf tt H kftų *r*4ty fmomodm" t rotnobU'u* 
glmšnėma «ov. Sąįungoį. f>0"~tsr.~ p4olgot 

Muvj paffl'iotUv* *ui<irf vis f -, -V ; • . • • '-i,; i i i . u J prie 
taisos i Sov Sąjungą su apmokėto arba aaapri -oru muitu 

Prancu/iSki vaistai 
šeimos vaistinėlė (kit) 
Vaistai vaikams (kit) 

* Maistas vaidams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $6,600 
' šaldytuvai nuo $500 
' Health Spa pasiteiraukite 
* Kondormniumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo maSinos nuo $500 
* Skalbimo mainos nuo$550 
* Mini traktoriai nuo $2.000 
* (vairios prekės Pasiteiraukite 

K O M P I U T E R I A I 
Su r u t M k u ra idynu 

Varandoa: p i rm - t r e č d . 1 1 - 6 , 
k . t v i r t a * « i t d 1 1 - 7 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

' GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
R E A L T O R S 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalb3 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

D ta 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Ketfzto Ava., 

CMca«e, H. 66629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURAMCe 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• VW agantai kalba HatuvUkal 
• Nuolaida pensininkams 

^ V _ , REALMART, INC. 
^J2TilUIJ£— 6602 S. Pulaski. 

£ \ Chkago, IL 60629 
312-767-0600 

H MIS 

„BUD" BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus. 3 1 2 - 5 8 5 - 6 1 0 0 
res. 312-778-3971 

OnKjĮK KMIEC1K REALTORS 

a 7922 S. PuUski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

U n i o n Plar parduodamas 
gražus, pigus, 2Vz bt. žieminis 
namas; naujai atremontuotas. 
Gražiai sutvarkytas sklypas 
$52,000. Kreiptis: te l . 
312-436-5185 po 5 vai. p.p. pir-
mad. Iki penktd. 

FOR SALE 

HOUSE FOR SALE 
6 4 2 2 S . F r a n e l a c o ; 2 bedrm. 
bungaiovy; new roof, new furnace; 2 
car brick garage. Modern kiterten. 

Cail Don: 3 1 2 - 5 6 1 - 0 2 S 8 

19 MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Realtor 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas Income Ta*. 

5953 S. KodsM Ava. 
Tai. 436-7878 

Arti Lamorrto mūrinis 2 
„ r a n d i ' ' namas su pusiniu rūsiu, 
švarus, žavus 3 kamb. namas. Tokią 
nuosavybę sunku rasti. $134,900 

„Ranch" namas, VA akro sklypas, 
mlosta-
Daug medžių. Pilnai atremontuota 
vonia; viskas naujai išdažyta; 2 auto. 
atskiras garažas, rūsys. T ik 
$124 ,900 . 

QtxiKny, 21 
OLSICK ft CO., REALTORS 
1180 Stata Straat 
Lamont, NRnote 60438 
(312) 257-7100 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 m 376-S996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
?as mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 V i W o s t 9 5 t h S t r o t 
T o l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ. 

Tunu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Lota for salo In beauttful Or-
land Park. 

Call: 708-349-2386 

FOR RENT 

l inuomojamas 4Vt kamb. mo-
domus butas Marquette Pk. apyl 
antrame aukšte. Su šiluma ir oro 
vėsinimu, šaldytuvu ir skalbykla. 
Suaugusiems. 

Skambinti: 708-361-5594 

— 
Rlcnafd Hanua, adv. 

Imlji ac8)oaĮafj»jtyw>nilwovas 
Pirma konsurtacija — voltui 

205 W.Ram*otph, tatai 2188 
^*T*'9^a*^9^^4»'f • • • ^r^^š^B^V 

Tol. 312-484-2286) 
-

HELP WANTED 

SEMKE EXCLUSIVE 
ieško patyrusios siuvėjos. Skam
binti: AnoM, tol. 312-829-4740. 

DRAUGE GAUNAMI „NIDOS" KNYGŲ 
KLUBO LEIDINIAI 

TARP DANGAUS IR ŽEMĖS, feljetonai. R. Spaks. 
142 psl $3.00 

TAIKOS RYTAS, noveles. Jurgis Gliaudą. 229 psl 
$3.00 

PO ANGELŲ SPARNAIS, noveles. Ale Rūta. 191 
psl $3.00 

IKARO SONATA, romanas. J. Gliaudą. 194 psl. $3.00 
DAUBIŠKĖS INTELIGENTAI, romanas. I d. 

Petronėlė Orintaitė. 171 psl $3.00 
DAUBIŠKĖS INTELIGENTAI, romanas, II d. 

Petronėlė Orintaitė. 173 psl $3.00 
DĖL MŪSŲ SOSTINĖS, II d. atsiminimai Myk. 

Biržiška. 245 psl $3.00 
DĖL MŪSŲ SOSTINĖS, III d. atsiminimai. Myk. 

Biržiška. 312 psl $3.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 



PASKUTINIS 
SUDIEV DR. 
KSAVERAI 

ŽILINSKIENEI 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Rugsėjo 23 d., Daytona Beach, 
Floridoje, Humana ligoninėje, 
ilgesnį laiką sirgusios, mylimos 
dukros dr. Vitos Vileišienės 
Sherwin rūpestingai globotos, 
amžiams nutilo plakusi taurios 
tėvynės dukros dr. Ksaveros 
Frankaitės-Zilinskienės širdis. 
Ji šį pasaulį paliko sulaukusi 95 
metų amžiaus. Velionė nuėjo 
ilgą, bet prasmingą, laime, var
gais, rūpesčiais ir sunkiais per
gyvenimais nusagstytą kelią. 

Su garbingąją velione Day
tona Beach ir apylinkių lie
tuviai atsisveikino rugsėjo 24 d. 
gedulingų pamaldų metu Prince 
of Peace katalikų bažnyčioje, 
Ormond B e a c h . V e l i o n ė s 
palaikų karstą prie bažnyčios 
pasitiko kun. Ričardas Grasso, 
kuris ir aukojo šv. Mišias už 
velionės sielą. Karstą įnešant į 
bažnyčią, choras Sietynas, vado
vaujamas muziko Antano Skri
dulio, subtiliai giedojo Reąuiem. 
Kun. Ričardas Grasso pamoksle 
prisiminė garbingąją Lietuvos 
dukrą, jautriai aptarė žmogaus 
gyvenimo prasmę šioje žemėje, 
prašė nuoširdžiai pasimelsti už 
dr. Ksaveros sielą. 

Šv. Mišių skaitymus ir ti
kinčiųjų savos kūrybos maldą, 
prisimindamas Velionę, skaitė 
Kazimieras Barūnas. Sietynas 
giedojo ir šiai l iūdnai progai 
parinktas giesmes. Solo Ave 
Maria su giliu išgyvenimu pa
giedojo oper. so l . J u o z e 
Daugėlienė. Po šv. Mišių skai
tinių ALT s-gos Daytona Beach 
skyrius valdybos vicepirmi
ninkas Vytautas Abraitis tarė 
su velione atsisveikinimo žodį. 

Vytautas Abraitis suglaustai 
apžvelgė velionės prasmingo 
gyvenimo ir darbų kelią. Susi
rinkome šią gražią popietę prie 
dr. Ksaveros Frankaitės-Zi
linskienės karsto pasimelsti už 
jos vėlę, su ja atsisveikinti ir pa
gerbti ją, kaip vieną Lietuvos 
dukterų. Jos k i ln i ir didi 
asmenybė re i škės i visą jos 
netoli š imtmečio gyvenimą, 
paliesdama visą žmogaus gyve
nimo džiaugsmo ir skausmų 
gamą. Jos žemiškojo gyvenimo 
veikla koncentravosi į šeimą, 
artimo bei savos tautos gerovę 
ir meilę visai žmonijai. 

Dr. Ksavera gimė 1896 m. 
rugpjūčio 27 d. Amerikoje, New 
Yorko valstijoje, Brooklyno 
mieste, geležinkelio tarnautojo 
šeimoje. Ksaveros tėvą kankino 
tėvynės ilgesys, kaip ir daugelį 
ano meto l ietuvių, jis grįžo su 
šeima į carų valdomą Rusiją 
Artėjantis rusų-japonų 1904 m. 
karas priverčia jos tėvą vėl bėg
ti nuo pavojaus būti mobilizuo
tam į caro armiją. Ksaveros tė
vas Franks su šeima vėl sugrįžo 
į Ameriką, bet pabuvojęs kurį 
laiką vėl grįžo į caro valdomą 
Rusiją. Dar caro v a l d y m o 
laikais Ksavera ištekėjo už dr. 
Jurgio Žil insko, vėliau jau 
žinomo kaip Lietuvos universi
teto profesoriaus, anatomijos 
katedros vedėjo. Minske dr. 
Jurgio ir Ksaveros Žilinskų 
še imą p r a d ž i u g i n o g i m u s i 
dukrelė Vita. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, 1918* m. Žilinskų šeima 
sugrįžo Lietuvon, apsigyveno 
Šiauliuose ir pradėjo naują 
gyvenimą. 

Ksavera baigė mokytojų kur
sus ir tapo Panevėžio pro
gimnazijos mokytoja. Po kurio 
laiko Žilinskų šeima persikėlė 
į Kauną, kur Ksavera baigė 
Lietuvos universitete odontolo
giją ir po to vertėsi dantų gydy
tojos praktika. Be savo užsi
ėmimo privačia dantų gydytojos 
praktika ir aktyvios veiklos 
eilėje moterų organizaciių. ture-

RENGINIAI CHICAGOJE 

A.a. dr. Ksavera Žilinskienė 

dama gražų balsą, Ksavera jį 
lavino Kauno konservatorijoje 
ir po to kurį laiką dainavo 
operoje soliste. 

Be tiesioginių pareigų, dr. 
Ksaverai Žilinskienei rūpėjo 
tautos bei žmonių gerovė. Ji 
aktyviai jungėsi į visuomeninę 
ve ik lą . 12 metų darbavosi 
Lietuvių Moterų globos komi
tete , eidama iždininkės parei
gas. Būdama tose pareigose ji 
įsteigė Lietuvių Moterų tarybo
je kultūrinį klubą Seklyčią, 
kuriai eilę metų pirmininkavo. 
N u o 1935 m. iki sovietų okupa
cijos savo gyvenimą skyrė 
Lietuvos jaunimui, Lietuvos 
skautijai ir sėkmingai vadovavo 
Lietuvos Skaučių seserijai. 

Pagal iau iškilo antrasis pa
saul inis karas ir rusų, vokiečių 
okupacjos . Ži l inskų še imai 
gresia didieji pavojai. Sugrįž
tant rusams okupantams, dr. 
Jurgio ir dr. Ksaveros Žilinskų 
še ima paliko gimtąją žemę ir 
išėjo į nežinomybę. 1944 m. 
atvyksta Amerikon ir įsikuria 
VVaterbury, Connecticut valsti
joje lietuvių kolonijoje, apsi
gyvendami dr. Petro Vileišio ir 
dukros Vitos Vileišienės na
muose ir pradeda naują gyve
nimą, dirbdami sunkius fizinius 
darbus fabrikuose. 1957 m., 
sulaukęs 72 metų amžiaus, mi
rė prof. Jurgis Žilinskas, dr. 
Ksaveros vyras, dukters Vitos 
tėvas . Šis skaudus likimas iš 
naujo sukrėtė dr. Ksaveros ir 
še imos gyvenimą. Dr. Ksaverai 
Žilinskienei amžinybėn išėjus, 
g i l iame liūdesyje ir skausme 
liko trys dukros: dukra dr. Vita 
Vileišienė Shervvin, augintinės 
Rita Frank ir Liucija Bowen. 
kurių gyvenimu ir ateitimi ne
paprastai nuoširdžiai ir su meile 
rūpinosi velionė. 

Dr. Jurgis ir dr. Ksavera Ži
linskai savo žemiškoje kelionėje 
at l iko daug gražių, prasmingų 
darbų, kuriuos su pagarba ir dė
kingumu minės lietuvių tauta, 
organizacijos ir žmonės. 

Dr. Ksavera Žilinskienė į šį 
Floridos kampelį — Daytona 
Beach atsikėlė prieš dvylika 
metų . Buvo uoli visų sambūrių 
d a l y v ė , nuo pat a t v y k i m o 
priklausė ALT s-gos skyriui. 
Lietuvių Bendruomenei. Savo 
stambesnėmis aukomis Vasario 
16-tosios proga remdavo LB ir 
k i tų organizacijų darbus. 

Ji visada buvo švelni, nuošir
di, nieko neužgaunanti, visus 
gerbianti, ramaus būdo, visiems 
gero linkinti, noriai visiems pa
dedanti. Ji visą savo gyvenimą 
b u v o pašventus i L i e t u v a i , 
rūpėjo jai žmonių gerovė ir savo 
gražų amžių pašventė kitų 
laimei ir džiaugsmui. Jos didžio
ji viltis — sulaukti nepriklau
somos Lietuvos. Sulaukė. Ir 
mirties patale dr. Ksavera, prieš 
užmerkdama amžiams akis, 
nepaprastai džiaugėsi išvydusi 
Lietuvos laisvės rytmetį. 

Vytautas Abraitis. baigdamas 
atsievpikinimn *r>Hi narpiSkė 

Spal io 2 d. — įspūdžiai iš 
Lietuvos. Dr. K. Ambrozaičio ir 
ses. Margaritos Bareikai tės 
pranešimai Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 7 v.v. 

Spal io 4 4 - Akademinio 
Skautų sąjūdžio metinė šventė 
— sueiga ir pakėlimai Lietuvių 
centre, Lemonte. Pradžia 7:30 
v.v. 

Spal io 5 d. — Akademinio 
S k a u t ų sąjūdžio m e t i n ė s 
šventės vakarienė, akademija ir 
šokia i L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte. Pradžia 6:30 v.v. 

Spal io 6 d. — Bostono Vyrų 
seksteto koncertas Jaunimo 
centre. Rengia Jaunimo centras. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Seselių pranciškiečių rė
mėjų seimas Marijonų koply
čioje ir salėje. 

— Tradiciniai Tautos fondo 
pietūs 2:30 vai. po pietų Lietu
vių Tautiniuose namuose. 

Spalio 9 d. - LAPAS — lietu
vių vaistininkų sąjungos susi
rinkimas 7 v.v. Lietuvių Tauti
niuose namuose. 

S p a l i o 12 d . — Anglijos 
Lietuvių klubo 30 m. veiklos 
sukaktuvinis pokylis Jaunimo 
centre. 

Spa l io 13 d. — 30 ji Madų 
paroda Jaunimo centre. Rengia 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seserų rėmėjai. 

Spa l io 13 d. — Vaizdajuostės 
rodymas apie l i g o n i n e s ir 
k l i n i k a s Lie tuvoje , kur io s 
naudojasi Lithuanian Mercy 
Lift vaistų siuntomis. 1:00 vai. 
p.p. Lietuvių centre, Lemonte. 

Spal io 18 d. — Ritos Bulovai-
tės dailės darbų parodos atida
rymas Balzeko Lietuviu kultū
ros muziejuje 7:30 v.v. 

Spa l io 19 d — Lietuvos Duk
terų draugijos Rudens pokylis 
Jaunimo centre. 

— Cicero jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda" metinis pobūvis Sv. 
Antano parapijos salėje. 

— LB Lemonto apylinkės po
kylis Lietuvių centre, Lemonte. 

S p a l i o 20 d- — Amerikos 
Lie tuvių Tarybos 5 0 m e t ų 
veiklos s u k a k t u v i n i s iški l 
mingas minėjimas Martiniąue 
pokylių salėje. 

— „Uostamiesčio muzikantų" 
koncertas Jaunimo centre. Ren
gia LB Socialinė taryba. 

— Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinių kapų savininkų drau
gijos metinis susirinkimas 2 v. 
p.p. Gage Parko Fieldhouse. 

Spal io 25 - lapkr ičo 3 — 20-ji. 
metinė Lietuvių fotografijos pa
roda Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre. Rengia Budrio var
do Foto archyvas. 

S p a l i o 26 d. — „Puota jūros 
dugne" — j ū r ų skautų,-č ių 
metinis renginys Lietuvių cent
re, Lemonte. 

— Brighton Parko l ietuvių 
namų savininkų metinis banke
tas Šaulių namuose. 

Spa l io 27 d. — Br. Kviklio pa
minėjimas — akademija Jau
nimo centro didž. salėje. Ruošia 
Akademinis Skautų sąjūdis. 

— Žurnalui „Kariui" paremti 
kavutė Šaulių namuose. Rengia 
Chicagos ramovėnai, biruti-
ninkės ir šauliai. 

užuojautą ALT s-gos, savo ir 
žmonos Stellos vardu Velionės 
dukroms, jų šeimoms. Atsi
sveikinimo su velione dalyviai 
paskutinį kartą nulenkė galvas, 
pagerbdami ve l ionės šv iesų 
atminimą aidint Marija, Mari
ja giesmės garsams. 

Taip dar netekome taurios 
tėvynės dukros, praretėjo ir 
mūsų graž ios ios k o l o n i j o s 
gretos. 

Žemiškąją prasmingą kelionę 
užbaigusiai dr. Ksaverai Ži
linskienei po gyvenimo klajonių 
sunkių darbų ir audrų tebūnie 
Amžinosios Tėviškės namuose 
ramu ir gera. Po atsisveikinimo 
Daytona Beach, velionės palai
kai palaidoti Waterbury, Conn., 
šalia jos vyro a.a. prof.dr. Jur
gio Žilinsko. 

— Šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų met in i s banketas „Arch-
v i e w B a n ą u e t s " , Archer ir 
Damen gatv . , Chicagoje. 

L a p k r i č i o 2 d. 48-sis VLIKo 
se imas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— LSS Tarybos akivaizdinis 
suvaž iav imas Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Lietuvių Golfo klubo poky
l is Lietuvių centre, Lemonte. 

L a p k r i č i o 3 d . - Vėlinės — 
mirus iųjų pr i s imin imas Šv. 
Kazimiero l ie tuvių kapinėse 12 
vai . Praveda Kapų savininkų 
draugija, dalyvaujant šauliams 
ir v i suomenei . 

— VLIKo seimo užbaigimo 
banketas Martiniąue pokylių 
salėje. 

— LSS akivaizdinis suvažia
v i m a s L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte. 

L a p k r i č i o 8 d- — Budrio var
do Lie tuvių Foto archyvo 25 
m e t ų ve ik los jubiliejinė vaka
ronė Jaun imo centro kavinėje. 
F i l m o „ A d o l f a s D a r n u s i s " 
premjera. 

L a p k r i č i o 10 d- — Juozo Ži
levičiaus g imimo 100 metų su
kakt ies minėj imas ir koncertas 
Jaunimo centre. Rengia „Mar
gutis". 

— Tilžės akto minėjimas 2 v. 
p.p. Šaul ių namuose. Rengia 
Mažosios Lietuvos Rezistencinis 
sąjūdis. 

L a p k r i č i o 15 d. — Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 25 
metų sukaktuv inės grupinės 
d a i l ė s p a r o d o s a t i d a r y m a s 
muziejaus meno galerijoje 7:30 
v.v. 

— , , A t e i t i e s " s a v a i t g a l i o 
l iteratūros vakaras Jaunimo 
centre. 

L a p k r i č i o 16 d. — „Lietuvių 
balso" laikraščio penkmečio 
sukaktuvinė vakarienė Lietu
vių Tautiniuose namuose 6 v.v. 

— L i e t u v i ų fondo pokyl i s 
Martiniąue salėje. 

— „Ateit ies" savaitgalio pa
skaitos Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. 

— „Ateities" žurnalo vakaras 
Jaunimo centre. 

L a p k r i č i o 17 d — „Ateities" 
savaitgalio paskaitos Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 

L a p k r i č i o 2 3 d — Operos ba 
liūs Jaunimo centre. 

L a p k r i č i o 24 d — Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo šventė 
— minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia ramovėnai ir birutinin-
kės. 

L a p k r i č i o 3 0 d. - LFK „Li 
tuanica — Liths" metinis po
kylis Lietuvių centre, Lemonte. 

G r u o d ž i o 1 d. — Lietuvių, 
centro metinė vakarienė didž. 
salėje. 

G r u o d ž i o 7 d. — LB Socia
linės Tarybos vakarienė „Sekly
čioje". 

G r u o d ž i o 15 d — LB Lemon
to apyl inkės rengiamos Kūčios 
Lietuvių centre, Lemonte. 

G r u o d ž i o 31 d — Naujųjų 
Metų sutikimo vakaras Lietu
vių centre, Lemonte. 

— Operos Naujųjų Metų su
t ik imas Jaunimo centre. 

— V a s a r i o 14-23 cL - „Dailė 
'92" meno paroda Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. 

V a s a r i o 16 d — Lietuvos Ne-
p r i k l a u s o m y b ė s a tkūr imo 
74-sios sukakties minėjimas 
Maria aukšt. mokyklos audito
rijoje. Rengia ALTo Chicagos 
skyrius. 

V a s a r i o 2 3 d. - „Žiburėlio" 
ir Vaikų namelių Montessori 
mokyklų madų paroda. 

K o v o 15 d. — Lietuvių Fon
do koncertas Jaunimo centre. 

B a l a n d ž i o 4 d. — „Draugo" 
koncertas Maria aukšt. mo
kyklos auditorijoje. Koncertą 
a t l i k s Toronto „Volungės" 
choras. 

B a l a n d ž i o 5 d — „Laiškai 
L i e t u v i a m s " met inė šventė 
Jaunimo centre. 

B a l a n d ž i o 26 d. - Verdi 
operos „Ottelo" premjera Mor-

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. spalio mėn. 4 d. 

ton auditorijoje — Lietuvių 
Operos pastatymas. 

Gegužės 2 d. — Verdi operos 
„Ottelo" spektaklis Morton mo

kyklos auditorijoje — stato 
Lietuvių Opera. 

— Pokylis „Odyssey" laive. 
Rengia Lithuanian Mercy Lift. 

Myl imai d u k r a i 

A.tA. ŽIVILEI 
į V iešpat ies prieglobstį pasitraukus, l iūdinčius tėvus 
D. ir V. B I L A I Š I U S , ve l ionės vyrą ir seseris DALIĄ 
ir VILIJĄ s u še ima nuoširdžiai guodžia. 

Lietuvos Dukterų draugija 

M y l i m a m V y r u i ir Tėvui 

A.tA. 
Dr. ANTANUI SAVIČIŪNUI 

m i r u s , žmoną A D E L Ę ir s ū n ų R A I M U N D Ą nuošir
džiai užjaučiame ir kartu l iūdime. 

Regina ir Petras Petrauskai 
Aldona, Kęstutis ir Liana Šontai 

A.tA. 
ŽIVILEI BILAIŠYTEI 

mirus , skausmo pr i s l ėg t iems t ė v a m s DANUTEI ir 
VIKTORLT, s e s e r i m s VILIJAI ir DALIAI reiškiame 
gi l ią užuojautą. 

Česė ir Evaldas Veleckiai 

A.tA. 
BRONIUI BLINSTRUBUI 

užbaigusiam savo žemišką kel ionę, jo žmoną, brangią 
E U G E N I J Ą s u v i sa gausia še ima ir brolius nuošir
džiai užjaučiame. 

Romanas ir Joana Dukteiniai 
O m a h a . Ne. 

A.tA. 
IRENA ŠALČIUVIENĖ 

BALKEVIČIŪTĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. spalio 3 d., 2:15 vai. ryto. 
Gimė 1912 m. spalio 20 d. Užkaukazėje. Amerikoje 

išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jonas, marti Laima, 

anūkai: Paulius, Ingrida ir Teresė; sesuo Aldona 
Kavaliūnienė; artima draugė, slaugė Janina Gil; dukterėčia 
Margarita Kavaliūnaitė Marchertienė su šeima, sūnėnas dr. 
Algirdas Kavaliūnas su šeima, dukterėčia Beata Medeišienė 
su šeima Vilniuje; brolienė Vanda Balkevičienė su šeima 
Papilėje; krikšto duktė Irena Karužienė su šeima Kaune; 
pusseserės Stasė Liaugaudienė, Aldona Paškevičienė ir Birutė 
Veselkienė. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, spalio 3 d. nuo 7 iki 9 v.v. 
ir penktadieni, spalio 4 d. nuo 5 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 st. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 5 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos mišios ui velionės sielą. 
Po mišių bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdusi šeima. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois W)629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ro<id 
Palos Hills. Illinois 6046^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1411) s0uth 50th Avenue 

Cicero. Illinois MV>50 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 30th Avenue 

Cicero. Illinois MV>50 
708-652-1003 

V i s u s laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami H 3 1 2 ) - 4 7 6 - 2 3 4 5 

ANTHONY B. PF.TKUS 
DONAI D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

1 I 

file:///1arquette


DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. spalio mėn. 4 d. 

x V y s k . Sigi tas Tamkevi-
čius, Kauno augziliaras, atvyks 
į Jungtines Amerikos Valstybes 
dalyvauti Washingtono Šiluvos 
koplyčios 25 metų sukakties iš
kilmėse. Vysk. S. Tamkevičius 
skaitys paskaitą apie Lietuvos 
kančias ir ateitį, o taip pat daly
vaus šv. Mišiose, kurios sukak
ties proga bus laikomos Wa-
shingtono arkivyskupo kar
dinolo James Hickey. 

x Šv. A n t a n o parapijoje, 
Cicero, 111., spalio 12 ir 13 die
nomis vyks rudens festivalis 
, ,Octoberfes t" \ Šeštadienį 
pramogos ir užkandžiai vyks 
parapijos salėje nuo 2 vai. p.p. 
iki 8 v.v., sekmadienį — nuo 10 
v.r. iki 6 v.v. Bus įvairūs žai
dimai, laimėjimai. Bus galima 
nusipirkti rankdarbių, kepinių, 
užkandžių ir gėrimų. 

x I span i jos l a ik raš t i s „EI 
Pa i s " rugsėjo 5 d. laidoje įsidėjo 
savo korespondento Amerikoje 
Albert Montanagut straipsnį 
apie Lietuvos ..Laisvę ir Nepri
k l ausomybę" — ispaniškai 
„libertad e independencija". Pa
citavo „Draugo" redaktorę 
Aldoną Zailskaitę. Aušrą Liu-
levičienę. Bendruomenės sek
retorių Bronių Juodelį Jis 
a t s i un t ė laikraščio iškarpą 
susipažinti „Draugo" redakci
jai, nes čia daugiausiai kalbėjo
si. 

x G in ta s Simonai t i s , bosas. 
Ričardas Lizdenis ir Bronius Ba
n a i t i s , b a r i t o n a i , juos iš
girsime dainuojant su Bostono 
Vyrų sekstetu spalio 6 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. 

x Vi ln iaus Kraš to Lietuvių 
s ą j u n g o s Chicagos skyrius 
rengia spalio 9-tosios Vilniaus 
dienos minėjimą. Minėjimas 
p r a s idė s Mišiomis Jėzui tų 
koplyčioje. Tuojau po Mišių 
Jaunimo centro sodelyje prie pa
minklo trumpas minėjimas bei 
žuvusiųjų pagerbimas. Chicagos 
lietuviškoji visuomenė kvie
čiama šiame minėjime gausiai 
dalyvauti. 

Dai l . A. K u r a u s k o paro
d o s l a n k y m o v a l a n d o s šį 
savitgalį yra: penktd. 7-9 v.v., 
šeštd. 11 v.r.-3 v.p.p., sekm. 11 
v.r.-3 v.p.p. Paroda vyksta 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. 

(sk) 

x K A L Ė D I N I A I SIUNTI
N I A I I LIETUVĄ pristatomi į 
namus su n u o l a i d a . Specia
lus susitarimas. Rūbai, mais
tas , vaistai BE MUITO. Ši nuo
laida galioja rugsėjo ir spalio 

mėn. Paskubėkit . Iš kitur 
siųskite mums paštu arba UPS. 
TRANSPAK 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o . I L 60629 . t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x R i c h a r d H a n u s , advoka
t a s , imigraci jos į s ta tymų 
žinovas, 206 W. Rando lph , 
Sui te 2100, Chicago, EL 60606, 
tel. 312-464-2380. Pirma kon 
sultacija — veltui . 

(sk) 

x P A P I G I N T O M I S KAI
NOMIS MAISTO rinkiniai: 
55 svarų, 30 svarų, 15 svarų — 
mėsa, dešra, sūris , aliejus, 
cukrus, kava. riešutai, kruopos 
ir kt. MĖSOS gaminiai: 22 
svarų, 13 svarų — dešros, 
palendvica ir kt. Kainos nuo 
$$50 iki $90. Kreipkitės 
suteiksim smulkesnę informa
ciją TRANSPAK, 2638 W. 69 
St . , Chicago, IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

<sk> 

x J a u n i m o centras rengia 
koncertą ir kviečia <avo iankv-
tojus ir rėmėjus jame dalyvauti 
Spalio 6 d., šį sekmadienį, di
džiojoje salėje bus Bostono Vyrų 
seksteto koncertas. Bilietai 
Gifts International — Vaznelių 
prekyboje ir prie įėjimo. 

x Dr. Violeta Kelertienė, 
Lituanistikos katedros pro
fesorė, kalbės apie Eugenijaus 
Ignatavičiaus kūrybą Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
penktadienį, spalio 4 dieną. 7:30 
v.v. Pats rašytojas paskaitys iš 
savo kūrybos ir parodys iš
traukas iš videofilmo „Lietuviai 
prie Laptevų jūros". 

x Washingtono, D.C., Šilu
vos koplyčios sidabrinės su
kakties iškilmėms paruošai da
bar vadovauja Audronė Pakš
tienė vietoj sergančio Jono 
Vaitkaus. Į ją įvairiais klausi
mais ga l ima kreiptis t e l . 
703-406-8145. 

x Virginijus Barkauskas , 
Marijampolės Šv. Arkangelo 
Mykolo prokatedros vargo
nininkas, duos bažnytinės var
gonų muzikos koncertą, kuria
me bus Bacho, Buxtehudes, 
Briliaus ir Francko kūriniai. 
Tai bus šį sekmadienį, spalio 6 
d.. 4 vai. p.p. Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje Cicero, 111. 
Parapijos klebonas kun. M. 
Brophy nuoširdžiai kviečia 
visus pasiklausyti šio gabaus 
jauno vargonininko. 

x Graž ina Liautaud, Chi
cago, 111., anksčiau gyveno Cary, 
Illinois, žinoma kaip dosni 
lietuviškų reikalų rėmėja dides
nėmis sumomis, pratęsė „Drau
go" prenumeratą, pakeitė jo 
siuntinėjimo adresą ir apmokėjo 
dar už vieną prenumeratą savo 
artimiesiems. Dienraščio stip
rinimui , ir kad jis gyvuotų ir 
lankytų kiekvieno lietuvio 
šeimą, pridėjo 200 dol. auką. Už 
realią paramą mielai geradarei 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x „ D i d ž i a i G e r b i a m a s 
Draugo redak to r i au . Išreikš-
damos Jums padėką, siunčiame 
dovanėlę 50 dol., kurią paskyrė 
L.A.R.K. Moterų sąjungos 44 
seimo valdyba: pirm. V. Sa-
kevičiūtė, sekr. R. Kuprienė ir 
ižd. Gr. Meiluvienė. Reiškiu pa
garbą — Gr. Meilus". Labai 
dėkojame už paramą savai spau
dai. 

x Lietuvių Fondui, vajaus 
proga aukojo: $2,500 dr. 
K o n s t a n t i n a s Jablonskis , 
$1,000 Juozas Materas, $800 
Algirdas ir Aušra Sauliai. $150 
dr. Juozas ir Aleksandra Kazic
kai, po $100 Adomas Jasas. 
Marija Remienė, Eugenijus ir 
Irena Slavinskai. Dėkojame ir 
prašome siųsti aukas bei įsigyti 
bilietus lapkričio 16 d. pokyliui 
LF būstinėje - 3001 W. 59th. 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Balti jos res torane geras 
l ie tuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
ber t s Rd„ tel. 708-458-1400. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių p i rk ime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x P e r k ū n a s L i u t k u s iš 
Paryžiaus lankosi Chicagoje. Jis 
Paryžiuje turi kelionių biurą ir 
nori atidaryti susisiekimą iš 
Chicagos per Paryžių į Vilnių. 
Tai būtų trumpesnis ir grei
tesnis kelias. Pasikalbėjimą 
turėjo ar dar turės su Chicagos 
kelionių biurų vedėjais. Inž. K. 
Burbos lydimas. P. Liutkus 
aplankė „Draugo" redakciją ir 
administraciją, teiravosi, kiek 
galėtų vykti lietuvių į Lietuvą 
ir kaip galėtų sudaryti kelionių 
sąlygas. 

x Šventosios Šeimos vila 
'Holy Family Villa) Lemonte 
lapkričio 2 d„ šeštadienį, rengia 
bazarą savo aplinkoje. Bazaras 
bus nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų, 12375 McCarthy Rd., Le-
mont, 111. Bus įvairūs valgiai, 
pardavimas, atsigaivinimas ir 
kt. Visi laukiami dalyvaujant ir 
lietuviškoj aplinkoj praleidžiant 
laiką. 

x Žurnalas „Karys" nese
niai pradėtas leisti Lietuvoje. 
Savo atstovu Amerikoje įgalioja 
Ed. Šulaitį (1330 S. 51 Ave., Ci
cero, 111. tel. 708-652-6825). Į jį 
reikia kreiptis, norint užsi
saky t i Vilniuje leidžiamą 
žurnalą. Jį redaguoja K. Čeka
nauskas. 

x Iš P a s a u l i o L ie tuv ių 
s p o r t o ža idynių Lietuvoje 
vaizdus rodys Ed. Šulaitis 
šiandien, spalio 4 d., Jaunimo 
centro kavinėje. Bus vaizdų iš 
atidarymo, įvairių sporto varžy
bų. Visi kviečiami dalyvauti. 

x Šiluvos koplyčios pasta-

Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirm. Vyt. Landsbergis sveikinasi 
— dr. J. K. Valiūnas, buvęs Vliko pirm. 

su Elena Valiuniene, šalia 

Nuotr. Vyt. Maželio 

IS ARTI IR TOLI 

x Grei t parduodu vienos n 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvlinkese. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

'sk' 

tymo Washingtone, D.C., sidab
rinė sukaktis bus minima spalio 
12-13 dienomis. Pamokslą per 
iškilmingas koncelebracines šv. 
Mišias 2 vai. p.p. Nekalto Pra
sidėjimo paminklinėje bažny
čioje sakys Oklahomos City 
arkivyskupas Charles Salatka. 

x Dr. Vi ta Vileišienė Cher-
win per „Draugo" bendradarbį 
žurn. Jurgį Janušaitį atsiuntė 
50 dol. čekį, išreikšdama: „Esu 
nepaprastai dėkinga Draugui už 
mano mylimos mamytės, miru
sios Daytona Beach rugsėjo 23 
d. 1991 m. prisiminimą, įver
tinant Jos nueitą ilgą ir pras
mingą kelią. A.a. mamytės dr. 
Ksaveros Frankaitės-Žilinskie-
nės vardu. Duktė Vita". Labai 
dėkojame už dėmesį lietuviškai 
spaudai ir auką. 

x Virginijus Aleknavičius 
ieško Genės Vencuvienės, Petro 
Gimbučio, kilusio iš Varėnos. 
Spėjama, kad jie gyveno Kali
fornijoje ar New Yorke. Rašyti: 
V. Aleknavičius, Kėdainių 5-2. 
Kaunas, Lithuania. 

x Paskųs & Paškus Finan
cial Services praneša savo 
klientams, kad nuo š.m. spalio 
7 d. pakeič iamas įstaigos 
adresas ir telefonas. Visa ko
respondencija siunčiama šiuo 
adresu: Paskųs & Paskųs , 
P.O. Box 767, Orland P a r k , 
IL 60462. Tel. 708-479-5888. 
Namų adresas: 17343 Brook 
Croning Ct, Or land Park, IL 
60462. 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 11! 
Miltų 10 sv., cukraus 10 sv.. ry
žių 6 sv.. aliejaus 64 oz., 8 
O'Clock pupelių kavos 39 oz., 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg), 2 dėž. vištienos sa
vo sultyse (0.65 kg). Pilna kai
na $100. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų. „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills, 
IL 60457 - tel. (708) 430-8090. 

(sk) 
x P a r d u o d a m i AUTOMO

BILIAI Lietuvoje papiginto
mis kainomis su garantija. 
Transpak. 2638 W. 69 S t . 
Ch icago , IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(ak) 

KANADOJE 

— Tautos šventę ir padėką 
už nepr iklausomybės 
pripažinimą Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje Montrealyje 
šventė rugsėjo 8 d Šv. Mišias 
laikė trys kunigai, klebonas 
kun. J. Aranauska^ pasakė spe
cialų pamokslą. Šventė buvo 
tęsiama salėje, kur vadovavo 
Augustinas Mylė, šaulių vadas. 
Trumpą žodį tarė LB pirm. Arū
nas Staškevičius, kun. J. Ara-
nauskas ir J. Šiaučiulis. 

— Montrealio lituanistinė 
mokykla pradėjo mokslo metus 
seselių namuose. Vedėja yra 
Joana Adamonyte. mokytojos 
Inga Giedrikiertr ir Nijolė 
Šukienė. Vaik4 darže l iu 
rūpinasi Aldona Nagienė. Tėvų 

x Dr. Birute Kasaka i t i s , 
Chicago, 111.. dr. V. Janevičius. 
Kankakee . 111., Mar t a M. 
Trumpjonas. Naperville, 111.. dr. 
Bronis Kazlas. VVyoming, Pa.. 
Danutė B. Svirskis, Brockton. 
Mass.. Brone D rmantas, Chi
cago, 111., ..Draugo" rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai, pratęsė 
prenumeratą v i ene r i ems 
metams su 20 dol auka. Nuošir
dus ačiū už lietuviško žodžio 
stiprinimą. 

x V. P . Lumbis, Garson, 
Ont., Kanada Rita A. Slavins
kas, Hamiltor.. Ont., Kanada, J. 
Gelumbauska- Wate rbury , 
Conn., G. Kucizma, Hamilton, 
Kanada, grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Juozas ir Dana Ka'pa-
činskai, River-ide, 111., Racine 
kepyklos ir celikatesų savi
ninkai, žinodami lietuviškos 
spaudos sunkumus, palaiky
dami lietuvišk; žodį, atsiuntė 
50 dol. auką I ubai dėkojame. 

x Just in Skuodas, De Kalb. 
111., Ray Masilibias, Oak Lawn, 
111., George T.iurat, Portage, 
Ind., „Draugo garbės prenume
ratoriai, rėmėjai, pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. Laba i 
dėkojame. 

x Albertas l is iūnas iš Det-
roit, Mich . >uomenininkas. 
lietuviškos maudos rėmėjas, 
rašo: „Keičiu gyvenvietę, ir 
kartu dienraščio ,Draugo' 
adresą. Naujasis vra 3018 59th 
St. So. Chatham Apt. - 408, 
Gulfport, FI. .'i ;707. Adreso pro
ga siunčiu kuKlią dovanėlę ir 
mielam .Draugui' , kad jis ir 
toliau mane nnkytų. Nuošir
džiausi linkėjimai, bei darbo 
sėkmės .Draugo' redakcijai, 
administracijai ir visiems bend
radarbiams Dėkojame už 
malonius linkėjimus ir 20 dol. 
auką. 

komitetą sudaro L. Dragūnienė, 
A. Nagienė, R. Piečaitienė ir S. 
Staskevičienė. 

— A.a. J o n a s Balčiūnas, 91 
metų amžiaus, mirė rugsėjo 3 d. 
Montrealyje. Po pamaldų Auš
ros Vartų bažnyčioje palaidotas 
Notre Dame des Neigęs kapi
nėse. Nuliūdime liko sūnus su 
šeima. 

— A.a. Adelė Dirkevičiūtė 
Mač iu l a i t i enė mirė Mont
realyje rugsėjo 3 d. Iš Prisi
kėlimo bažnyčios Lachine palai
dota vietos kapinėse. Nuliūdime 
liko trys sūnūs ir kiti giminės. 

— A.a. J u o z a s Skinkis, 88 
metų amžiaus, mirė rugsėjo 11 
d. Montrealyje. Po pamaldų Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
palaidotas Cote des Neigęs 
kapinėse. Liūdi žmona. 

— Montrealio lietuvių laik
raštis „Nepriklausoma Lietu
va" spalio 26 d. Toronte rengia 
koncertą, kurį atliks „Sutar
tinė", vadovaujama Nijolės Be-
notienės. 

— A.a. Valentina Maškaus-
kaitė Piešinienė, 85 metų 
amžiaus, mirė Montrealyje 
rugpjūčio 30 d. Po pamaldų Auš
ros Vartų bažnyčioje palaidota 
Notre Dame des Neigęs 
kapinėse. Nuliūdime liko trys 
sūnūs ir daug giminių. 

— A.a. A n t a n a s Kavoliū-
nas mirė Montrealyje rugpjūčio 
21 d. Nuiūdime liko žmoni ir 
marti. 

— Lietuvių religinei ša lpa i 
rengia koncertą spalio 20 d. 
Toronte. Anapilio salėje. Jo pro
gramoje dalyvaus sol. Slavą 
Zemelytė, fleitistas Tomas 
Regina, smuikininkė Regina 
Audėt ir pianistė Leokadija 
Kanovičienė. 

— T a u t i n i ų š o k i ų g r u p e 
„Ving i s " Ottawoje jau pradėjo 
repetici jas. Ruošias i p i rmą 
kartą ateinančiais metais daly
vauti Taut inių šokių šventėje 
Chicagoje. Registruoja naujus 
šokėjus Giedrė Abromaitienė. 

— L o n d o n a s a t š v e n t ė rug
sėjo 2 d. p a d ė k o s š v e n t ę 
u i Lietuvos nepriklausomybės 
p r ipaž in imą . P a m a l d o s e 
dalyvavo klebonas kun. K. 
Kaknevičius ir Londono, Ont., 
vyskupas John Sherlock, kuris 
pasakė ir pamokslą. Giedojo 
„ P a š v a i s t ė s " choras , vado
vaujamas Ritos Abromaitytės 
Vilienės. Buvo vaikučių eisena 
su dovanomis ir žvakutėmis. 
Bažnyčioje buvo lietuvių ir kita
taučių. Po pamaldų kalbėjo LB 
Londono apylinkės pirm. P. 
Kuras, fed. parlamento nariui J. 
Fontanai atstovavęs A. Amery, 
miesto valdybos atstovas B. 
MacDonald, ukrainiečių atsto
vas prof. dr. E. B. Roslucky ir kt. 

— VVasaga Beach , Ont., pa
minėjo Lie tuvos nepriklau
somybės dieną su įvadu A. 
Vitkienės. Kalbėjo J. Mažeika ir 
LB krašto vald. pirm. J. Kriš
tolaitis. Meninę dalį atliko A. 
Ulb inas , A. Kus inskas , P. 
Narušienė ir T. Sekonienė. 

— A. a. J u s t i n a Ju rg i ck i e -
nė , 86 m. amžiaus, mirė liepos 
29 d. Montrealyje. Po pamaldų 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje palaidota Notre Dame des 
Neigęs kapinėse. Nuliūdime 
liko duktė ir sūnus su šeimomis. 

Pranešime iš Lietuvos. Iš kairės: J. Žygas, sol. A. Apanavičiūte ir T. Rūta. 
Nuotr. Ed. Šulaičio 

— Hamil tono vysk. M. Va
lančiaus lituanistinė mokykla 
jau pradėjo mokslo metus rug
sėjo 14 d., šeštadienį. Aukš
tesnieji lituanistikos kursai pra
sidėjo rugsėjo 10 d., antradienį, 
Švč. Marijos gimnazijoje. 

A. a. Pe t ras Balsas, buvęs 
Lietuvos karininkas, apylinkės 
pirmininkas, mirė St. Catha-
rines, Ont. Jo visi gailisi, nes 
buvo uolus visuomenininkas, 
geras katalikas. 

Lietuvių Fondo valdybos pirm. adv. 
„Draugo" bankete spaudai paremti 

Algirdas Ostis įteikia 5000 dol. auką 

Nuotr. J. Tamulaičio 

— T a u t y b i ų f e s t i v a l i s 
„ F o l k l o r a m a " , kurioje daly
vavo ir l ietuviai, vyko Win-
nipege rugpjūčio 4-17 dienomis. 
Lie tuvių buvo , ,V i ln iaus" , 
pav i l j onas , į s i k ū r ę s Sv. 
Kazimiero parapijos salėje su 
t a u t o d a i l ė s paroda pačioje 
bažnyčioje. Menines programas 
keturis vakarus atliko „Gin
taro" ansamblis, vadovaujamas 
Ritos Karasiejienės. ir dainos, 
vadovaujamos Dalios Viskon-
tienės. Pranešinėjo Inga Viskon-
taitė. Talkininkavo dar R. Gali-
naitis, R. Biežytė, I. Galinaitytė 
Heilmann, V. Daubaraitė, D. 
Satkūnas ir kt. 

D A R B I N I N K A M S 
46 MIL. DOL. 

Teismas nusprendė, kad Vari-
ty bendrovės darbininkai, tar
navę Des Plaines priemiesty, 
turės gaut i 46 mil. dr>lerių, nes 
ta bendrovė darbininkams yra 
tiek neišmokėjusi sveikatos ir 
kitų pagal sutartį privalomų 
išmokėjimų. 

VĖŽYS P R I E M I E S Č I U O S E 

Illinois visuomenės sveikatos 
depar tamentas pravedė trejus 
metus už t rukusius tyr imus, 
n o r ė d a m a s i š a i š k i n t i , a r 
Chicagos pietiniuose priemies
čiuose, ku r daugiau pramonės 
įmonių, yra didesnis vėžio ligos 
pavojus. Nustatyta, kad pavojus 
tuose p r i emiesč iuose n ė r a 
didesnis. 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Ktdzie Avenue 

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

Darbo vai nuo ° iki 7 vai vak 
^e^tad 9 v.r iki 1 vai d 
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