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Jelcinas: 

Rusijos įstatymai galioja 
prieš Sovietų įstatymus 

Maskva. Spalio 31 d. — Reu-
terio žinių agentūra praneša, 
jog Rusijos prez. Boris Jelcinas 
gali susilaukti pritarimo iš Par
lamento savo prašymui suteikti 
jam teisę išleisti specialius dek
retus kai kuriam laikui ir skelb
ti, kad Rusijos įstatymai galio
ja prieš Sovietų Sąjungos įstaty
mus. 

Rusijos deputatai praėjusį ket
virtadienį pradėjo debatus dė! 
Jelcino radikalaus reformų 
plano, kurį jis antradienį įteikė 
Rusijos Parlamentui. Politinių 
ekspertų manymu, Jelcinui gali 
būti tos teisės suteiktos. Pir
miausias aktas būsiąs kainų 
kontrolės panaikinimas, skaus 
mingas, bet būtinas aktas, kad 
respublika galėtų pradėti laisvo 
verslo ekonomiją, pasakė pats 
Jelcinas deputatams. O kad vis
kas vyktų sklandžiau, tai jis 
pats pasiimąs ir ministro pirmi 
ninko pareigas. Tad, kad užtik
rintų reformų pasisekimą, Jel
cinas pareiškė deputatams, jog 
parlamentas turi padaryti įsta
tyminius sprendimus, o prezi
dentui suteikti pilną laisvę juos 
tuoj vykdyti. 

„Tam tikram laikui, pavyz
džiui, metams, prezidentas turi 
teisę leisti dekretus, reikalingus 
reformų įvykdymui, net jei for
maliai jie priešintųsi prieš So
vietų Sąjungos ar Rusijos įsta
tymus". 

Je lc ino r izika 
Tai yra priešinga Kremliaus 

centro dar esančiai vyriausybei. 
„Tai yra vienintelis kelias iš

bristi iš kritiškos situacijos, ku
rioje mes esame dabar", pasakė 
Rusijos Respublikos partijos va
das Vladimiras Lysenko. Refor
mos be rizikos neįmanomos. 
Ypač Jelcinui, kuris savo poli
t ine karjera rizikuoja, norėda
mas periimti ir ministro pirmi
ninko pareigas ir pasiimdamas 
sau visą atsakomybę už reformų 
piano įvykdymą. Daugelis ta i 
vadina drąsiu žygiu, tačiau Ly
senko nematąs kitos išeities, 
aiškino jis Rusijos deputatams. 
. .Kainų padidėjimas sukels 
daug nemalonumų, bet Jelcinas 
yra vienintelis žmogus, kuris 
gali sulaikyti neramumus". 

Žmonės pas i ryžę paken tė t i 
Maskva visą laika buvo Jelci

no bastionas ir šiuo metu dau
gelis juo pasitiki. Užsienio žur
nalistai, kaip ir Reuterio repor
teris, gatvėse apkiausinėjo žmo
nes, kokia jų reakcija į Jelcino 
pareiškimą, kad teks „pakentėti 
ir suveržti diržus", susilaukė 
dideles daugumos atsakymo: 
„Jei mes išgyvenome Antrąjį 
pasaulinį karą. mes sugebėsime 
išsilaikyti ir kritiškose dienose, 
kokios bus pradėjus reformas". 

Vakar Boris Jelcinas pasakė, 
jog Rusijos Respublika gali 
nusavinti bilijonus federalinio 
aukso ir užsienio valiuta ir 
tokiu būdu įsteigti savo- res
publikos centrinį banką. Šis 
sprendimas atimtų iš Sovietų 
valstybinio banko teisę skolin
tis ir tada Gorbačiovas finan
siškai priklausytų nuo Rusijos 
respublikos ar respublikų. 

Amerikos paštas pripažįsta 
Pabaltijo valstybes 

Washingtonas . Spalio 31 d. 
— Skelbiame gauto pranešimo 
tekstą. 

JAV Pašto Tarnyba oficialiai 
pripažino Estija. Latviją ir Lie
tuvą nepriklausomomis valsty
bėmis. 

Trys Pabaltijo tautos, buvu
sios Sovietų Sąjungos narėmis, 
bus sąrašuose žymimos atskirai 
nuo Sovietų Sąjungos Tarptau
tiniame Pašto vadove — žinyne, 
pranešė Pašto Tarnyba savo 
paskutiniame biuletenyje, kuris 
leidžiamas kas dvi savaites. 

Estija. Latvija ir Lietuva 
išleido praėjusiais metais pašto 
ženklus pirmą kartą nuo to 
meto. kai Sovietų daliniai 
okupavo tuos tris kraštus Ant-

Estija dalinsis 
Sovietų skola? 

Talinas. Spalio 30 d. — Pasak 
Estijos finansų ministro Rein 
Miller, Estija yra pasiruošusi 
prisiimti dalį Sovietų Sąjungos 
skolų. Jis pasakė, jog ..buvusios 
Sovietų Sąjungos užsieniui sko
los klausimas privalo būti iš
spręstas niuansuotu būdu pagal 
Estijos — Sovietų Sąjungos 
ekonominių derybų rėmus". 
Spalio 28 d. 12 Sovietų respub 
likų susitarimas mokėti skolas 
vos neiširo, kai Ukraina pagra
sino pasitraukti, jei Pabaltijo 
respublikos nesutiks mokėti sa
vo dalį Ten tame pasitarime 
Pabaltijo atstovai nedalyvavo, 
tačiau Estijos Finansų minist 
ras tam dalykui pritaręs, skelbė 
„Laisvės radijo" laida Miunche 
ne. 

rojo Pasaulinio karo pradžioje, 
bet tarptaut inis ženklų galioji
mas ..Universal Postai Union" 
dar nepatvirtintas. Ši įstaiga 
reguliuoja pasauliniu mastu 
pašto operacijas. Tačiau, nežiū
rint, kad dar nėra šios įstaigos 
patvirtinimo, kai kurie pašto 
ženklai jau naudojami tarp
tautiniame pašte be trukdymų 
iš Sovietų pašto vadovyės. 

Pašto Tarnybos biuletenyje 
nurodoma, kad adresuojant vo
ką į ..nepriklausomus Estijos. 
Latvijos ir Lietuvos kraštus ne
bereikia rašyti Sovietų Socialis-

Turkmėnija paskelbė 
nepriklausomybę 

Lietuve* Respublikos ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius vizituoja Vokietijos kancle
rį Helmut Kohl Bonoje, dešinėje. J i lydėjo 10 žmonių delegacija. Aptartos dabartinės karinės, 
ekonominės ir politinės problemos. 

Pabaltijo aukso klausimas 
Britanijoje 

L o n d o n a s . Spalio 31 d. 
(RFE RL) —Londono korespon
dentas pranešė, jog lapkričio 7 
d. Pabaltijo oficialūs pareigūnai 
diskutuos čia maždaug 13 tonų 
aukso likimą, kuris buvo padė
tas Anglijos banke 1920 metais. 
,The financial Times'" rašo 

spalio 29 d. laidoje, jog to auK 
so buvo maždaug 460.220 unci
jų. Maždaug 3 4 ^ to aukso pri
klausė Estijai, 44^ Latvijai, o 
likusis Lietuvai. 

Pagal įvykusį susitarimą tarp 
Britanijos ir Sovietų Sąjungos 
nebekelti finansinių ieškinių 
tarp savęs, Britanijos vyriau
sybė pardavė tą auką 196S m. 
Suprasdamas to klausimo jaut
rumą iš pabaltiečių pusės, kaip 
sako Britanijos Užsienio reikalų 

tinių Respublikų Sąjunga arba 
U.S.S.R. kaip krašto pavadini
mą". 

Sis pranešimas buvo paskelb
tas „The New York Times" 
dienraštyje spalio 30 d. 

JAV Pašto viršininko pava
duotojas Thomas Leavey prane
ša, jog nuo lapkričio 1 dieno? iki 
kovo 31 dienos Amerikos pašto 
įstaigos leis sumažintomis 
kainomis siųsti pagalbos siunti
nius į Pabaltijo valstybes, o taip 
pat ir į USSR. Šią žinią paskel
bė vakar ir Europos spauda. 

įstaiga, britų vyriausybė norinti 
su pabaltiečiai.- -usitarti grei
tai , „ su randam draugišką 
sprendimą ir atsižvelgiant į 
mūsų plačius ryšius", pasakė 
minėtos įstaigos atsakingas pa
reigūnas. 

Pri imamo- pi lnateisėmis 
narėmis 

Taip pat Vakarą žinių agen
tūros pranešė, jog šiandien 
Europos bankas, kuns rūpinasi 
Rytų Europos kraštu atstaty
mu, rekomendavo priimti Estiją. 
Latviją ir Lietuvą pilnateisėmis 
narėmis į EBRD 'European 
Bank for Reconstruction and 
Development). Tada Pabaltijo 
valstybės galės gauti paramą iš 
to banko savo kraštų atstaty
mui. Praeju.-ią savaitę kaip tik 
tuo reikalu lankėsi Londone Pa
baltijo respublikų atstovai ir 
išsamiai aptarė ekonominius 
klausimus savo kraštuose su 
EBRD oficialiais pareigūnais. 

Londono Reuteris pranešė, jog 
Vakarų aKcijos pirmą kartą 
buvo parduotos „Baltijos fonde". 
Rygoje iš 15 akcijų brokerių. 
Taip pat E; :man Kodak, John
son & Johnson, Ford Motors, AT 
& T. Pepsico. IBM ir dar gerai 
žinomomis JAV kompanijų ak
cijomis paskaista Rygoje. ..Bal
tijos Fond> prezidentas Valerii 
Belkop pasatt Pabaltijo žinių 
agentūrorr..-. kad tarp akcijų 
pirkėjų buvo ir Rusijos. Ka
zachstane ii Moldavijos versli
ninkai. 

Klaipėdos konservatorijoje įvyko ilgai lauktas susitikimas su Bostone įgyve
nančiu kompozitoriumi ir dirigentu Jeronimu Kačinsku. Jo kantatą „Ma
no pasaulis" atliko Klaipėdos konservatorijos chorinio dirigavimo katedros 
choras ir solistai, o kantatą „Tu pasilik Vilniuj. Valdove' Kauno universi
teto akademinis choras. Daugel kompozitoriaus kūriniu Lietuvoje buvo at
likta pirmą kartą „Šis susitikimas su kompozitoriumi ir jo kamerine muzi 
ka yra be galo reikšmingas mūsų atgimstančiai kultūrai", rašo ..Mažoji Lie
tuva" spalio 17 dienos laidoje. 

Vyčiai remia 
Lietuvos ambasadą 

^Vashinuionas. Spalio 30 d. 
— Šiandien Lietuvos Vyčiu or 
ganizac.jo-. pirmininke Frances 
R. Petkų.- teikė penkių tūks
tančių doenų čekį Lietuvos 
Respub; s -ambasadoriui Sta
siui Loz: ; čiui Lietuvos amba 
sadoje V\ - ingtone. Šis nutari
mas buv. ; įdarytas vyriausio
sios Vyčiu ildybos Philadelphi-
joje. Šiam- :x>sėdyje visos vyčių 
kuopos ir askiri nariai ragi
nami padėti išlaikyti atsteigtą 
Lietuvos • plomatinį ir konsu-
liarini k' usą, nes tapusi ne-
•riklausi a Lietuva dabar iš
gyvena di liūs finansinius sun
kumus, t « ei reikia jai skubiai 
padėti. .-V <sčiau Vidurvakano 
srities vy.ai yra dovanoję tam 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagoje radijo ir televi
zijos stotys pranešė, jog čia lan
kosi Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybių ministrai pirmi
ninkai ir tariasi su šio regiono 
Amerikos pramonininkais. O 
,,Chicago Sun-Times" penkta
dienio laidoje atspausdino jų vi
zito dienotvarkę. Plačiai pažy
mima Lietuvos ministro pirmi
ninko Gedimino Vagnoriaus vi
zito eiga, net valandomis pažy
mint jo vizito laiką. 

— Anicetas Simutis, Lietu
vos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose, ir Generalinis kon
sulas Los Angeles mieste Vy
tautas Čekanauskas, lydimi inž. 
Kęstučio Biskio. vizitavo „Drau
go" redakciją. Jie yra atvykę 
dalyvauti Vliko seime. 

— Illinois valstijos kongres-
menas Richard J. Durbin kelia 
Kongrese iš naujo klausimą, 
kad būtų nedelsiant išvesta So
vietų kariuomenė iš Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo respublikų. J is 
pasisakė, jog po pasitarimo su 
Lietuvos viceprezidentu 
Česlovu Stankevičiumi pasiūlė 
prie ..Omnibus Export Amend-
ments Act" papildymą, kad kol 
nebus išvesti Sovietų daliniai iš 
Pabaltijo, tol sulaikyti aukštos 
technologijos moderniškų inst
rumentu s iunt imą Sovietų 
Sąjungai. ..Pabaltijis nebus 
visiškai laisvas, kol ten bus So
vietų daliniai". 

— Sirijos delegacijos vadas 
dr. Haidar Abdel-Shafi Madrido 
konferencijos metu atsakė į 
Izraelio ministro pirmininko Y. 
Shamir kaltinimą, jog palesti
niečiai užsiima teror is t ine 
veikla, kad ir pats Shamir pri
klausė teroristų grupei ir net 
parode fotografiją, kad paremtų 
savo teigimą. 

pačiam tikslui 2.000 dol. 
Lietuvos Vyčiai yra katalikiš

ka organizacija. įsisteigusi 1913 
metais. Ji turi maždaug 5.000 
narių visoje Amerikoje, kurie 
yra pasidalinę į 60 kuopų. Jų 
šūkis ..Dievui ir Tėvynei!" Vy
čiai yra daug aukoję Lietuvos 
reikalams, ir ne tik savo veikla 
organizacijoje, palaikant lietu
višką dvasia, bet ir finansinė
mis aukomis, siunčiant vaistus 
ir knygas į Lietuvą arba re
miant ir Lietuvos kolegiją Ro
moje. Peter Zansitis šiuo metu 
rūpinasi vyčių organizacijos in
formacijos reikalais. 

M a s k v a . Spalio 27 d. — 
„Tasso" žinių agentūra pranešė, 
jog praėjusį sekmadienį Turk
mėnijos Respubl ika tapo 
dešimtąja Sovietų Sąjungos 
respublika, kuri paskelbė savo 
nepriklausomybe nuo Krem
liaus valdžios iš likusių 12-kos 
respublikų. 

Turkmėnijos Parlamentas pri 
ėmė sekmadienį savo nepriklau
somybės įstatymą po praėjusio 
šeštadienio referendumo, kad ši 
respublika, turint i savo sienas 
su I ranu ir Afganistanu, dekla
ruoja savo nepriklausomybę. 
Kitos dar dvi likusios respubli
kos — Rusija ir Kazachstanas 
pasiskelbė esančios suverenines 
valstybės, tačiau jos susilaikė 
nuo visiškos nepriklausomybės 
dek la rav imo . Tuoj po to 
Ukrainos Respublika pasiūlė 
v isoms 12-kai respublikų 
sudaryti centrinį banką, kad jos 
pačios vadovautų ir pačios 
sumokėtų savo dalį sovietų Są
jungos skolų, kurias ji turi 
užsieniui. 

P i r m i a u skola , ir t ada 
nauja pasko la 

Ukra inos m i n i s t r a s pir
mininkas Vitol Fokin pareiškė, 
jog jis šį pasiūlymą padarė 
Maskvoje, ka i ten lankėsi 
septynių didžiųjų pasaulio 
industrinių valstybių atstovai. 
Tačiau tų septynių valstybių 
grupės atstovai ir Europos 
Bendruomenės pare igūnai 
pasakė, jog sovietai pirmiau 
privalo pateikti savo planą, kaip 
jie mano atmokėti savo skolas 
ir t ik tada galės kalbėtis apie 
naują paskolą a t s ta ty t i jų 
irstančią ekonomiją. Fokin 
pasakė, jog iš to naujojo banko 
„kieta valiuta" būtų mokama 
skola užsieniui iš gautų pajamų 
už parduotas savo prekes tam 
pačiam užsieniui . Ukraina 
atsiskė įstoti į tą ekonominę 
sąjungą, kurios taip labai nori 
Gorbačiovas. 

„ T a s s o " žinių agen tūra 
pranešė, jog Gruzijos vyriausybė 
n u t a r ė p ra t ę s t i ypatingos 
padėties stovį ossetų provin
cijoje, nes ten negali vis dar 
sulaikyti neramumų. Daugiau 
kaip 250 žmonių buvo užmušta^ 
vykstant kovoms Ossetijoje. 

Sovietai reabilitavo 
Pabalti jo vadus 

M a s k v a . Spalio 30 d. 
(RFE/RL) — Sovietų Sąjungos 
Generalinis Prokuroras Nikolai 
Trubin spalio 28 dieną įsakė 
reabilituoti du tarpukario Pa 
baltijo vadus, pranešė tą dieną 
„ T a s s o " agen tū ra . Trubin 
pasirašė reabilitacijos dokumen
tą Estijos prezidentui Konstan
tinui Pats ir Lietuvos ministe-
riui pirmininkui Antanui Mer
kiui. Jis ta proga pasakė, jog 
abu vyrai, suverenių valstybių 
vadai, buvo areštuoti neteisėtai 
užsienio vyriausybės. Pats ir 
Merkys po areštavimo buvo de
portuoti į darbo stovyklas, kai 
buvo jėga aneksuotos Pabaltijo 
valstybės, ir abu mirė kalėjime. 

kuri nori atsiskirti nuo Gruzijos 
ir prisijungti prie autonominės 
srities Rusijos Federacijoje. 
Pietų Ossetija buvo sudaryta 
Stalino 1922 metais ir panai
kinta šiais metais Gruzijos 
vyriasuybės įsakymu. 

Gruzijos prezidentas Zviad 
Gamsachurdija, kaip skelbia 
Maskvos žinios, dar vienam 
mėnesiui pratęsė ypatingos ap
siausties stovį. 

Dvi ski r t ingos n u o m o n ė s 
Washingtone esą svarstoma, 

kai Sovietų Sąjunga baigia 
išsiskirstyti į savo sudeda 
mąsias dalis, ką toliau da
ryti, ir čia jau yra dvi skir
tingos nuomonės ryšium su 
buvusia Sovietų imper i j a . 

Vals tybės d e p a r t a m e n t o 
sekretorius James Baker nori ir 
toliau tęsti pažadą Gorbačiovui 
padėti i š la ikyt i C e n t r o 
vyriausybę. Nėra su kuo nors 
daugiau tartis dėl nusiginklavi
mo arba kad būtų vedamos 
didžiosios reformos, sako Baker, 
o raketos gali patekti į blogas 
rankas . Bet viceprez. D a n 
Quayle ir Gynybos sekretorius 
Diek Cheney yra už suteikimą 
pagalbos atskiroms respubli
koms. P r i e to esą l i n k ę s 
prisidėti ir Saugumo tarybos 
viršininkas Brent Scowcroft, 
kuris norįs padėti demokratišku 

— „Ukrainiečių savaitraš
tis" savo paskutiniame numery
je šią savaitę spausdina skaity 
tojų laiškus, kurie reikalauja. 
kad būtų užvesta investigacija 
OSI įstaigai, kuri, kaip amaras, 
kenkianti amerikiečių teisei. 
Primena Demjanjuko bylą ir dr 
Kuropo straipsnius šiuo klausi
mu, kuriais iškeliamas tos bylos 
vienpusiškumas. 
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i. 
keliu einančioms respublikoms, 
kaip kad eina Ukraina, o dabar 
ir Rusija. Prezidentas Bushas 
esąs dar už Gorbačiovą ir 
Madride pasisakė kalbėsiąs su 
juo bet kokiu klausimu, kokiu 
tik Gorbis panorės kalbėtis. Ir 
VVashingtone prileidžiama, kad 
senieji komunistai dar gali 
kartą bandyti atgauti valdžią 
kitų metų pradžioje, k a i 
pergrupuos savo pajėgas. Bi
joma, jog sekantis perversmas 
bus kraujuotas perversmas ir jis 
galįs pasisekti, kadangi res
publikos esančios per silpnos 
kovoti prieš naują karinį per
versmą, jei tikrai toks įvyktų. 
Bet Washingtone nuomonės yra 
pasidalinusios Busho adminis
tracijos vyriausiųjų asmenų 
tarpe. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 2 d.: Vėlinės. Va
lentinas. Gedilė. Gedartas. Sir-
pūtis. Šalna. Žyvas. 

Lapkričio 3 d.: Martynas. 
Silvija, Hubertas. Nora, Vyd-
mantas. 

Lapkr ič io 4 d.: Karolis, Ka
rolina. Eibartas. Nomeda. Vai
da. 

Lapkr ič io 5 d.: Zakarijas, 
Elzbieta, Alke. Judra. Gedvyde. 
Tolutis. 

O R A S CHICAGOJE 

Saulė teka 6:22. leidžiasi 4:45. 
Temperatūra šeštadienį 37 L. 

sekmadienį 33 1.. pirmadienį 39 
L, antradienį 47 1. 
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DR. JUOZO MEŠKAUSKO 
85 TASIS GIMTADIENIS 

Šios dienos proga buvo pa
gerbti žmogų, kur is savo 
amžiaus kelionėje dirbo artimo 
gerovei kaip medicinos dak
taras, dalyvavo aktyviai atei
tininkų organizacijoje, nuo pat 
gimnazijos suolo, ir domė
damasis, ne tik kultūrine-
visuomenine veikla, domėjosi ir 
politiniu Lietuvos gyvenimu. 
atstovaudamas KDP mintims. 
Savo profesiniu pasiruošimu 
priklausė ateitininkų gydytojų 
korporacijai „Gaja", kurioje 
aktyviai reiškėsi. 

Kolektyvas tų organizacinių 
vienetų, kuriuose dr. J. Meš
kauskas reiškėsi, sutarė jo gim
tadienį atšvęsti šeimyniška, 
draugiška nuotaika Ateitininkų 
namuose, Lemonte; ir ne viešą. 
Kviestieji svečiai buvo tie, kurie 
profesinėje, visuomeninėje, ar 
politinėje veikloje buvo ar
timesniuose ryšiuose su dienos 
„kaltininku". Paminėj imas 
įvyko š.m. rugsėjo 28 dieną. 

Svečiavimosi metu, apatinėje 
Ateitininkų namų salėje, vėliau 
atvykęs dr. J. Meškauskas ir dr. 
Jonė Meškauskienė, buvo 
papuošti gėlėmis ir jiems sugie
dota „Ilgiausių metų'*. 

Vakaro programą vedė buvusi 
Chicagos ateitininkų sendrau
gių pirm. J. Damušienė su 
atskiriems reikalams įsipa
reigojusiais rengimo kolektyvo 
asmenimis dr A. Juozevičiene. 
M. Salikliene. Pr. Povilaičiu ir 
VI. Šoliūnu. 

Pasisvečiavus apa t inė je 
salėje, rinktasi vakarienei ir 
šiam momentui numatytai pro
gramai viršutinėje namų salėje. 
Invokaciją ir pagarbų žodį sole-
nizantui tarė kun. J. Kidykas. 
SJ. Vakaro vadovė, pasveikin
dama svečius, citavo mūsų 
humoristo a.a. Ant. Gustaičio 
žodžius iš jo eilėraščio, skirto 
„Rimtam pamokymui žmonių": 

„Kai žmones ryja laiko žiotys. 
kai naikina Mamona ar 

Karjera, 
viens kita reik širdyj giliai 

nešioti 
ir vis patikrint, ar y ra" 

Tokie, tad. susirinko į šiam 
asmeniui skirtą dieną, nes 
patikrinę savąsias,dar rado dr. 
J. M., giliai širdyse, nes Jo 
nesunaikino nei Mamona, nei 
karjera, o savo gyvenimo kely
je dirbo ne tik savo. bet ir visos 
lietuviškos veiklos gerovei. 

Solistė Dana S tanka i ty tė 
ir pianistas Alvydas Vasait is 

Du mūsų meninio pasaulio di
dieji, mielai sutikę papuošti dr 
J. Meškausko gimtadienį savo 
talentais , džiugino svečius 
mūsų kompozitorių sukurtomis 
melodingomis dainomis. Su 
pasigėrėjimu buvo išklausytos 
ir garsiais plojimais Tallat 
Kelpšos — „Saulelė raudona". 
Budriūno - „Oi kas sodai do 
sodeliai" . ir Kačanausko 
harmonizuotos — „Kad aš 
našlaitėle" ir „Vai gražu, 
gražu". Sodrus dainininkės 
balsas, puikus akomponiatorius 
ir jautriai perduoti dainų žodžiai 
skambėjo „kaip niekada", o tuo 
posakiu norisi dar išreikšti 
padėką jiems už aukotą laika ir 
su te ik ta tokia ma lon ia 
valandėle visiems vakaro daly
viams. 

Vaka r i enė , svečiai ir 
sveikinimai 

Dr J. Meškausko 85 m. sukaktuv inė je vakaronėje Ateit ininkų n a m u o s e , 
Lemonte . Iš k — s u k a k t u v i n i n k a s dr. J. M e š k a u s k a s , dr J S tarkus , dr. J . 
Meškausk ienė ir kun . J. Kidykas , SJ . 

Puiki vakarienė, šampano tos
tas, daug senų draugų, dar iš 
jaunystės laikų, ir ne mažai jau 
ir čia Chicagoje suėjusių j ar
timesnius ryšius su solenizantu, 
sudarė jaukią ir šeimynišką 
nuotaiką. Staigmena sukaktu
vininkui dr. J. M. buvo svečias, 
art imas draugas iš mokslo 
dienų. dr. J. Starkus, atvykęs 
specialiai šiai dienai iš Cali-
fornijos. Jis savo pasveikinimo 
raštą įsegė į albumą, skirtą sole-
nizantui. kuriame visi svečiai 
pasirašė, rinkdamiesi į šią vaka
ronę ir paliko maloniam prisi
minimui. 

Pagrindinį žodį tarė dr K. 
\mbroz..iitis, iškeldamas dak
taro J. M. darbus, ypač jo 
reikšmingą ir vertingą veikalą 
„Lietuvos medicina", kuris įėjo 
į Lietuvos istorinių veikalų 
tarpą tik prieš porą metų. Dr. 
Ambrozaitis. kaip buvęs prof. 
dr. J. Meškausko studentas 
Lietuvoje ir tebelaikąs artimus 
ryšius iki šių dienų, iškėlė savo 
profesoriaus puikius charak
terio bruožus, kurie visada daro 
jį ar t imu visiems, kuriems 
tenka su juo sueiti į pažintį. 

Po dr. K. A. žodžio buvo 
patiekta kava ir tuo metu visi 
norėjusieji ta r t i žodį savo pro
fesoriui, asmeniniam daktarui, 
ar veikloje susidūrusiam, galėjo 
kalbėti, bet... žodis buvo ri
bojamas t ik 2-3 minutėmis. 
Prieš sveikinimus buvo smagu
riaujama ypatingais, sveika
t inga i s va i s in ia i s to r ta i s , 
kuriuos dr. profesoriaus malo
numui pagamino senų dienų 
šeimos draugė p. Gradinskienė. 

Kalbėtojų — sveikintojų eilė 
buvo ilga, bet nei vienas neper
žengė 3 min. ribas. Sveikino: 
KDP pirm. dr. Č. Masaitis 
r a š t u , ku r į perskai tė Pr. 
Povilaitis; kalbėjo veterinarijos 
gydytojas L. Kriaučeliūnas. tei
sininkas M. Mackevčius. Atei
tininku ff-deracijos vadas J . 
Polikaitis, ALRK Fed. pirm. 
advokatas S. Kuprys, buvusi 
studentė dantų gydytoja p. Rui-
bienė. dr. A. Darnusis, kuri riša 
ne tik bendros idėjinės veiklos 
draugystės, bet ir ..kūmystė". 
Sveikino viešnia iš Lietuvos me
dicinos gydytoja p. Eringienė, 
kur i sakės i įgaliojimo iš 
Lietuvos gydytojų neturinti, bet 
mananti, kad šia proga tinka ir 
teisinga pasveikinti Lietuvos 
gydytojų vardu, buvusį Lietuvos 
U n i v e r s i t e t o Medicinos 
fakulteto dekaną visų Lietuvos 
medikų vardu. Sveikino ir 
žinomo Lietuvoje chirurgo, prof. 
Kanaukos dukra dr. A. Nau-
džiuvienė, kuri dr. Meškausko 
vardą žinojo seniai iš a.a. tėvo 
pasakojimų. Kalbėjo inž. A. 
Baliūnas. kurio pažintis su pro
fesorium susirišo Lietuvoje ben
drame, nors ir ne tos pačios min 
ties, studentų atstovybės darbe: 
dr. Maciūnas, kaip profesinis 
draugas: inž. P. Narutis: KDP 
atstovas Chicagoje p. Jakubka, 
VI. Šoliūnas ir dr Vyt. Bagda-
navičius. Visi kalbėtojai reiškė 
pagarbą profesoriui , ka ip 
žmogui, sugebančiam ramiai ir 
taikiai bendrauti net tik su 
„savais", bet rasti artimus 
ryšius ir su kitaip galvojančiais. 

Užbaigai vakaro vedėja J . 

,ATEITIES" SAVAITGALIS 
1911-1991 m. — tai .Ateities" 

žurna lo gyvavimo me ta i . 
Šiemet švenčiame 80-tąjį 
..Ateities" gimtadieni. Ta proga 
buvo ruošiami įvairūs renginiai 
— Lietuvoje, Australijoje, Ka
nadoje ir JAV, kuriuose pami
nėtas šis garbingas žurnalo jubi
liejus. Chicagos ir apylinkių 
ateitininkai sukaktuves iškil
mingai paminės tradiciniame 
„Ateities" vakare lapkričio 16 
d., 7 v.v. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Tikimasi, kad 
svečiai nemunais suplauks ir 
pareikš savo pagarbą žurnalui, 
kurio gyvavimo keliai vingiavo 
Rusijoje, Lietuvoje, Vokietijoje 
ir Šiaurės Amerikoje, kol vėl. 
gal netolimoje ateityje, tie keliai 
pasuks į laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą. 

Jubiliejinio vakaro programo
je dalyvauja jauna smuikininkė 
Rita Kazlauskaitė , Šiaulių 
teatro aktorė, gražiai pasi

reiškusi ir išeivijoje, Audrė 
Budrytė, bus įteiktos premijos 
vėliausiojo „Ateities" žurnalo 
konkurso laimėtojams. Vaišė
mis rūpinasi Marytė Salikliene, 
o svečius linksmins naujas „Ži
burio" orkestras, sudarytas iš 
Lietuvos ir išeivijos muzikantų. 

Šių metų konkurso komisiją 
sudaro Panevėžio vyskupijos 
ateitininkų dvasios vadas kun . 
Rimas Gudelis , Federacijos 
vadas Juozas Polikaitis ir 
redaktorė D. Bindokienė. Nuo
t raukų atrinkimu rūp inas i 
„Ateities" techninis redaktorius 
Jonas Kuprys. P remi jų 
mecenatas, kaip ir ankstesniais 
metais, yra pre!. Juozas Pruns-
kis. Konkurse dalyvauja ateiti
ninkai iš Lietuvos ir išeivijos. 

Stalus į jubiliejinį „Atei t ies" 
vakarą prašome užsisakyti pas 
Ireną Polikaitienę, 312-434-
2243. 

JUBILIEJINIS „ATEITIES" 
ŽURNALO VAKARAS 

Lapkričio 15-17 dienomis 
Chicagoje ir Lemonte vyksta jau 
metine tradicija tapęs „Atei
t i e s" savaitgalis . J i s pra
dedamas literatūros vakaru 
penktadienį, lapkričio 15 d. 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
Vakaro programoje: iš Lietuvos 
..Ateities" savaitgaliui atskri
dęs poetas Kornelijus Platelis. 
Jo kūrybą apibūdins poetas 
Ju l ius Keleras . Vaka ro 
programą praves studentė Asta 
Kazlauskaitė. 

Šeštadienio programa vyks 
Jaunimo centre, Čiurlionio gale
rijoje. 9:30 v.r. - kavutė. 10:00 
— Sesuo Margarita Bareikaitė: 
„Karitatyvinė veikla Lietu
voje". Koreferuoja: dr. Linas 

Damušienė. įteikdama profeso
riui gražiai paruoštą albumą 
(kurio kairiame šone, viršelyje, 
iš medinių J. M. inicialų nuki
busi tautinių raštų juostelė, o 
centre, t a r ;ų medinių 
tu lpių . m t . . . . t s 85 metų 
skaitlinės), perskaitė" gautus 
sveikinimus, kurie jau buvo 
įsegti į albumą. Gautas sveiki
nimas iš dr. J. M. parapijos 
klebono J. KuziribKO, Lietuvos 
gen. konsulo V. Kleizos, JAV 
LB pirm. dr. A. Razmos ir seno 
idėjos draugo St. Rauckino, 
kuris jau bebaigiąs 92-sius 
metus, visada dar matomas Pal. 
Jurgio Matulaičio bažnyčioje, 
Lemonte. 

Su Jadv. Damušienės paruoš
tu poetišku sveikinimu, visų 
svečių vardu, buvo uždarytas 85 
metų garbingo asmens jubilie
jinis albumas ir įteiktas soleni 
zantui. 

Gražiu žodžiu ir maloniu kai 
kurių asmeniniu momentų 
prisiminimu, profesorius dr. J. 
Meškauskas dėkojo visiems jį ir 
jo darbus taip prasmingai įver
tinusiems. 

Atsisveikindami jubiliatą, 
svečiai skirstėsi linkėdami prof. 
dr J Meškauskui dar daug 
sveikatingų metų. 

J d v 

Sidrys. 12:00 — pietūs. 1:00 — 
Kornelijus Platelis: „Dabartinė 
Lietuvos poezija". 2:30 — Vaclo
vas Kleiza: „Išeivijos nauja 
rolė". 

Šeštadienio vakare Jaunimo 
centro didžiojoje salėje 7:00 v.v. 
vyks „Ateities" žurnalo vaka
ras, kuriame kviečiami daly
vauti taip pat ir visi „Ateities" 
savaitgalio dalyviai. Vakaro 
metu bus įteikiamos jaunimo 
kūrybos premijos. J a s įteiks 
„Ateities" redaktorė Danutė 
Bindokienė. premijų mecenatas 
prelatas dr. Juozas Prunskis ir 
„Ateities" žurnalo administra
tor ius Juozas P o l i k a i t i s . 
Nuotaikingą vakaro meninę 
programa atliks aktorė Audrė 
Budrytė ir smuikininkė Rita 
Kazlauskaitė. Taip pat bus šilta 
vakarienę, kurią ruošia šei
mininke Ona Norv i l i enė . 
Šokiams groja o r k e s t r a s 
„Žiburys". Vietas „Ateit ies" 
žurnalo vakare reikia rezervuo
ti jau dabar , s k a m b i n a n t 
312-434-2243. 

Sekmadienį, lapkričio 17 d., 
renkamė< 11:00 v.r. šv. Mišių 
Lietuviu ka t a l ikų misijos 
koplyčioj Lemonte. Po Mišių 
12:30 — pietūs Atei t ininkų 
namuose, kuriuos ruošia šeimi
ninkė Aldona Š o l i ū n i e n ė . 
Sekmadienio popiečio paskaitos 
vyksta Ateitininkų namuose. 
1:30 - Edvardas Bubnys: „Li
tas, mokesčiai ir užsienio inves
ticijos Lietuvoje: galimybės ir 
pavojai". 2:30 — Aušrelė Liu-
levičienė: „Birutė Pūkelevičiū-
tė: drama kaip pasaulėjauta". 

„Ateities" studijinis savait
galis vyks lapkričio 15-17 d. 
Chicagoje Jaunimo centre ir 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Kviečiame datas pasižymėti ir 
„Ateities" savaitgalyje daly
vauti. 

MOKSLEIVIŲ 
DĖMESIUI 

Lapams nukritus ir blaško
miems vėjo, gamta ruošiasi 
snausti , o moksleiviai — at
v i rkšč i a i ! Cen t ro valdyba 
kviečia į Kalakursus, kviečia 
j a u n e s n i u s moksleivius 
paminėti amerikietišką šventę 
a t e i t i n i n k i š k u būdu . Nėra 
reikalo pasiduoti žiemos miegui, 
belaukiant vasaros stovyklos — 
į Dainavą galima vykti tuoj pat, 
ir ten praleisti Padėkos dienos 
ilgąjį savaitgalį savo senų ir 
naujų draugų tarpe. Per tas 
kelias dienas stengsimės įsigyti 
naujų žinių apie save ir savo or
ganizaciją — giliau pažinti, kas 
mes esame, ką mes aplink save 
matome, ko mes siekiame. Šį 
rudenį, Lietuvos laisvės rudenį, 
susiburkime Dainavoj ir atsi
naujinkime Kristuje. 

Ka lakursa i skir t i jaunes
niems moksleiviams ir mokslei
vėms nuo 8-to ligi 10-to sky
riaus, vyks Dainavoj lapkričio 
27-gruodžio 1 dienomis. 
Regis t raci ja i medžiaga jau 
išplatinta, kreipkitės į vietinių 
kuopų valdybas. Vykstantys į 
kursus prašomi iki lapkričio 15 
d. p a s k a m b i n t i specialiu 
Kalakursų registracijos telefono 
numeriu - 708-848-9851 - į 
garsiajuostę įkalbėti savo vardą, 
pavardę, atvykimo būdą ir 
laiką. Jei jus kamuoja kokie 
nors platesni klausimai, ar tik 
šiaip sau norėtumėt pasikalbėti, 
galite skambinti Gyčiui Liule-
vičiui - 217-367-2914. 

Garbė Kristui! 
MAS CV 

DR. ARVYDAS J . DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W . U n c o l n H w y . (Hwy. 30) 
Olympia F M d s , I I I . 
Tel . ( 7 0 8 ) 7 4 8 - 0 0 3 3 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S . Pulaski Rd. , Chicago. IL 

R a z . (1 -312) 7 7 8 - 7 6 7 9 
K a b . (1 -312) 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. VILMA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

3 4 W — t B i i m u I I , a r t . (708) 512-0064 
W e a * m o n t , I L 

Valandos pagal susitarimą 

I G N A S G . L A B A N A U S K A S , M . D . 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgųa 
Ho4y Cross. 2701 W 68 St O c a g o 

Tei (312)471-6573 
9830 S Ridgeland. Chicago RKlge. IL 

M t (706) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGUUS l i Ū Š 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
T e l . ( 1 - 3 1 2 ) 7 3 5 - 7 7 0 9 

217 E 127st St 
Lemont IL 60439 

Te l . (706 ) 2 5 7 - 2 2 6 5 
Pagal susitar imą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 3 5 6 S. Rober te Road 

Hlckory Hl l l» 

To l . ( 7 0 8 ) 5 9 6 - 2 1 3 1 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Nėra aukštesnio dalyko, kaip 
prisiartinti prie Dievybės ir iš 
ten skleisti žmonių giminei 
Dievybe* spindulius. 

L. Beethnven 

217 E. 127 St. - Lemont. IL 00439 
P'-kiauso Palos Community Hosp'tal " 

Siivc Cross Hosp'ta' 
valandos pagal susitarimą 

Tel. (700) 257-2205 

DU. L. D. n IHEIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• • Moooftjo Rd. , Nvcviocy M63ej, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ava 

To l . ( 708 ) 1 8 6 6008 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

To l . (1 -312) 7 6 7 - 7 5 7 5 
5 7 8 0 Archer A v e . 

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

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGCR TOLENTmO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 
i I r i 
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prašymą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmokxjas/Akių Chirurgas 

2886 W . 7 l s t St . 
312 -436-6666 

4148 W . 63rd St . 
312 -736-7709 

IL 

DR. K E N N E T H J . YERKES 
DR. M A G D A L E N BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensin inkams nuolaida 

4 0 0 7 W . 59 St. 
Ta i . ( 3 1 2 ) 735-5556 

507 S. Gi lbert , LaGrange IL. 
Te l . , 7 0 8 ) 352-4487 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRUROUA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Pr ik lauso Holy Cross ir Christ l igoninėms 

2 4 3 4 W. 7 1 Straat , Chicago 
T a i . (1 -312) 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 va i ) 

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

Kab. (1 -312) 7 3 5 - 4 4 7 7 ; 
Rez. (706)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 S o . Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

D R . E. B . G L E V E C K A S 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ UGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valancos pagai susitarimą 

P.rmd 3 v p p - 7 v v . antre 12 30-3 v p p 
t'eėd uždarytas ketvd 1-3 v p p pe^Md 

r Šešt d 9 v r -12 v P p 
—- _ —̂ » 

6 1 3 2 S. Kadz le A v a . , Chicago 
(1-312) 7 7 6 6 9 6 9 arba (1 -312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

K a b . ta i . ( 1 -312 ) 585-0348; 
Raz. ( 1 - 3 1 2 ) 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 

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

ir nemoroidų gydymas 
5540 S . Pulaski R o a d . 
Tai. (1 -312) 5 8 5 - 2 8 0 2 

Valandos pagal susitarimą 
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Mirusieji kalba — 

GYVIEJI KLAUSOSI 

Jeigu atsiminsime savo drau
gus ir pažįstamus nuo vaikys
tės, rasime jau daugelį iškelia
vusių į amžinybę negrįžtamai. 
Ir juo daugiau metų, juo dau
giau atsiskiria, juo daugiau iš
keliauja į pasaulio galą, kuria
me nėra pabaigos. Kai galvoja
me apie savo tautą, tai dar ran
dame didesnį skaičių iškeliavu
sių prievarta, nuo persekiojimų, 
kančių, tremties, kalėjimų ir 
kulkų į tą pasaulį, kuriame mes 
sus is ieks ime t ik po savo 
gyvenimo pabaigos. 

Visi mirusieji mūsų draugai 
ar pažįstami mums kalba tyliu 
balsu, kad jie buvo tokie kaip 
mes. Jie siekė žemėje laimės ir 
tikro gyvenimo pagerinimo sau 
ar kitiems. Jie norėjo pakeisti 
gyvenimo dėsnius , norėjo 
nugalėti persekiojimų ir kančių 
bangą. Jie pralaimėjo, iškeliau
dami anksč iau už mus į 
gyvenimą, kur baigiasi žmogiš
kos jėgos ir žmogaus blogumas. 

Mes tebesame tarp gyvųjų ir 
turime pareigą kalbėti už juos, 
kalbėti jų kalba, kai jie gerai 
kalbėjo, už juos melstis, kai 
kalbėjo blogai ir ne pagal 
kr ikščionišką nuota iką ir 
krikščioniškus dėsnius. Mes 
esame mirusiųjų broliai, vaikai, 
draugai. Mes atsakome prieš 
bendrą mūsų Kūrėją, teisin
giausią Teisėją, kuris teisia 
mirusius, teis kada nors ir mus. 

Vėlinių dieną savaime išgirs
tame balsus iš anapus kapų, iš 
anapus karstų, iš anapus šio 
pasaulio ir žemiškų norų. Tie 
balsai pasako gyviesiems, kad 
mes keliaujame tuo pačiu keliu 
į mirusiųjų karalystę, kurioje 
yra amžinas atlygis ar amžina 
bausmė. 

Likusieji šioje žemėje turi pri
siminti savo gimines ir artimuo
sius, esančius jau po žeme, bet 
kartu su mumis kalbančius dar
bais ir savo įtaka šioje žemėje, 
gyvųjų tarpe. Mes esame jų ar
timieji ir juos turime atsiminti. 
Jie iš amžinybės kalba mums, 
dar tebesantiems šioje ašarų 
pakalnėje, šioje žemėje nešan
tiems žmogiškus sunkumus. 

Vėlinių d iena primena 
visiems, kad šis gyvenimas yra 
tik laikinas, kad žmogus prabė
ga pro laiką kaip krintanti 
žvaigždė. Ji sužiba skaisčiai ar 
ne taip skaisčiai ir užgęsta 
daugeliui matant ar dažnai 
niekam nematant. Šią dieną yra 
geriausia proga prisiminti savo 
tautos, savo tėvų ar senolių var
gus ir kančias, kurios baigėsi 
tolimame Sibire, šaltoje zonoje. 
Jų niekas negali atsiminti, nes 
jų likimo draugai paguldė gyvy
bes taip pat nežinomoje vietoje 
arba jų kaulai jau išnešioti 
laukinių žvėrių. Juos mėgina 
dabar surinkti likę gyvieji ir ar
timieji, šeimos nariai ir giminės. 
Bet daugelio net mirimo vietos 
nežino ir nežinos iki paskutnio 
teismo, kurin stos nukankintieji 
ir kankintojai. 

Gyvieji savo žemėje ar išsklai
dyti pasaulio šalyse, svetimose 
žemėse gyvenantieji ir dar galį 
savuosius prisiminti turi gyven
ti jų gyvenimais, klausytis jų 
žodžių, melstis už juos ir kartu 
su jais. Norime ar nenorime, 
pažįstame ar nepažįstame, jie 
yra tautos ir visos žmonijos 
dalis. Juo labiau jie yra mūsų 
dalis, mūsų gyvenimo kelro

džiai, kurie už savo tautos lais
vę kentėjo, jos neragaudami ir 
apie ją dar nežinodami, t ik ja 
tikėdami ir jos laukdami. J i e 
taip pat žinojo, kad eina į nesi
baigiančią amžinybę, kurioje 
sutiks ir savo artimuosius tau
tiečius, dabar už juos ir su ja i s 
besimeldžiančius, vėliau kaip 
draugus amžinajame gyvenime. 

Tuos nežinomus mirusius a r 
nužudytus, savo tautos kan
k in ius ir d idvyr ius t u r i 
prisiminti visi, kas pr is imena 
savo ar savo tėvų bei senolių 
tėvynės vardą ir jos nekal tus , 
kančias kenčiančius, nuoiat 
persekiojamus brolius ir seseris. 

Niekas negal i t e i s i n t i s 
priklausymu pasauliui, n iekas 
negali manyti esąs iš nežinios. 
Visi turi gyventi savo j a u 
mirusių ar žuvusių, nukankintų 
ar persekiojamų brolių gyve
nimu, klausytis jų ka lbos , 
matyti juose pavyzdį savo gy
venimui ir tautai, kuri atgavo 
laisvę, bet dar ne žmoniškumą 
ir tikrąjį gyvenimą. 

SOVIETAI NESKUBA IŠ 
LIETUVOS IŠEITI 

Rimties valandėlei 

DU DIDIEJI ĮSAKYMAI 

Mirusių diena nėra tik viena, 
tik lapkričio antroji. Mirusius 
reikia nuolat prisiminti, su ja is 
kalbėtis, geriau — jų kalbos 
klausytis. Iš mūsų tarpo išsiski
r ia kiekvieną dieną arba bent 
kas savaitę vienas ar ki tas ar
timas, mūsų giminė ar šeimos 
narys. Jis jau tyli, bet tylė
damas kalba iš anapus kapo, 
nors j is papuoš tas n u v y s -
tančiomis gėlėmis ir gęstančio
mis ar baigiančiomis sudegti 
žvakutėmis. Jie visi kalba sava 
kalba, lyg jie taip neseniai buvo \ prktam 
kalbėję. Tik dabar kalba savo" 
praeitimi, atminimais artimuo
siuose, vaikuose ar drauguose. 

Kapų tyla nėra gyvųjų gyve
nimas. Gyvieji turi pratęst i 
mirusiųjų nespė tus a r 
neatliktus darbus, kuriuos j ie 
turėjo atlikti. Mirusieji turi likti 
gyvi savo artimųjų ar šeimos 
narių širdyse ir mintyse, nors jie 
jau atliko dalį savo pareigų 
žemėje, kitus palikdami at l ikt i 
l ikusiems a r t im ie s i ems a r 
draugams. 

Vėlinių prisiminimas savo mi
rusiųjų yra tik proga at lygint i 
už juos amžinajam Teisingu
mui, nes mums visiems žinoma, 
kad gyvenimas nėra be dulkių, 
purvo ir su t ep t i e s . M ū s ų 
ar t imiej i gyveno m ū s ų 
gyvenime, mūsų aplinkoje ir 
sąlygose, kovojo už gėrį ir darė 
blogą ne dėl to, kad norėjo bloga 
daryti, bet dėl to. kad žmogus 
linksta į silpnybes. Kaip mes 
gyvieji, taip ir mūsų mirusieji 
gyveno tarp sunkumų daryti 
gera ir vengti bloga. Ir už tą 
blogį, kuris liko šioje žemėje, 
gyvieji turi atsilyginti savo 
malda, savo gerais darbais, blo
gio atsižadėjimu ir gero darymu. 

Mirusieji ir gyvieji tai lyg 
viena šeima, kuri eina tuo pačiu 
keliu. Tik vieni jau nuėjo, kiti 
pamažu eina jų keliais. Gyvieji 
tuo laimingesni, kad jie gali dar 
melstis ir atsiminti savo miru
sius, o mirusieji tik laukti gy
vųjų ateinant ir su jais susi
jungiant. Vėlinės yra tokia 
diena, kuri labiau primena atsi
dūsėjimus už mirusius, bet kar
tu pasako, kad ta diena nėra 
vienintelė, kurioje galima ir 
reikia mirusius maldoje prisi
minti. 

P r . Gr . 

Sovietų Sąjungos vadovai, 
įsitikinę, kad j ie negalės savo 
planų įvykdyti ta ikiu keliu, 
parlamentine procedūra, ėmėsi 
ginkluotis, nes jie suprato, kad 
tik ginklo jėga gali išlaikyti ir 
išplėsti savo valdas pasaulyje. Jie 
sukoncentravo savo dėmesį į 
sunkiąją karo pramonę ir atomi
nių ginklų gamybą, apleisdami 
būt ino re ika l ingumo prekių 
produkciją . Todėl a t s i r ado 
m a s i n i o va r to j imo prekių 
deficitas. Imant dėmesin, kad 
pirmoje eilėje tenka aprūpinti 
prekėmis privilegijuoti luomai 
— aukš t ie j i funkcionier iai , 
nomenklatūra, aukšto rango 
kariškiai , tai suprantama, kad 
prekių t rūkumą turėjo skau
džiausiai pajusti eiliniai var
totojai — proletariatas, kurio 
vardu buvo vykdoma bolševikų 
revoliucija. Kas buvo niekas, 
bus viskas. 

Sovie tų a tomin i a i g inkla i 

Sovietų Sąjunga vien ato
minių ginklų y ra prisigaminusi 
28 tūkstančius vienetų, kurie 
yra išdėstyti Rusijos, Gudijos, 
Ukrainos, Kazakstano respubli
kų teritorijose. Po Cernobilio ne
laimės tų respublikų vadovai 
buvo pareiškę, kad jie nenori 
imtis atsakomybės dėl atominių 
ginklų, esančių jų teritorijose. 
Bet paskutiniuoju metu jie ima 
kalbėti kitaip. 

Ukrainos parlamentas priėmė 
įstatymą, kuris draudžia išvežti 
atominius ginklus be respubli
kos sutikimo. Vakarai bijo, kad 
tie ginklai nepatektų į neatsa
kingų asmenų rankas bei kont
rolę ir n e b ū t ų p a n a u d o t i 

Manoma, kacf respublikos, 
kurių teritorijose yra tie ato
miniai ginklai , gali tuo pasi
naudoti derybose su Rusijos fe
deracija: ukrainiečiai — kad 
tuo būtų g a r a n t u o t a sienų 
neliečiamybė. Kazakstanas — 
gali tuo išsireikalauti daugiau 
e k o n o m i n i ų pr iv i legi jų iš 
b ū s i m o c e n t r o , k u r i s , be 
abejonės, bus Maskvoje. Kai 
kuriems atrodo, kad atidavimas 
atominių ginklų Rusijos žinion 
būtų Rusijos federacijos stipri
nimas, o Rusija, kaip žinome, 
visuomet buvo kitų tautų nuka
riautoja ir prispaudėją. Taigi 
susidaro tam t ikra sudėtinga 
padėtis. (Paskutinėmis žiniomis 
Ukrainos vadovybė pareiškė, 

IGNAS MEDŽIUKAS 

kad jų žemėje esantieji atomi
niai ginklai būtų sunaikinti). 

Kar inės pajėgos 
Pabal t i jo regione 

Dabar pažvelkime, kas vyksta 
prie Baltijos. Sovietų Pabaltijo 
karinėje apygardoje, į kurią 
į e i n a visos tyrs Pabaltijo 
respublikos ir Kaliningrado 
sri t is , yra sukoncentruota apie 
138 tūks tanč ia i kariškių. 
Sausumos kariuomenės — 74 
tūkstančiai vyrų. Šiame regione 
la ikoma 2600 tankų, 6300 
šarvuotų automobilių. Čia yra 
59 įrengimai operatyvinėms 
taktinėms raketoms. Karo avia
cijoje yra 53 tūkstančiai karių, 
jų žinioje daugiau kaip 500 karo 
lėktuvų. Baltijos laivyne yra 87 
tūkstančiai jūreivių. Jie aptar
nauja 47 povandeninius laivus, 
3 kreiserius, 13 eskadrinių 
minininkų ir daugiau kaip 30 
didžiųjų ir 410 mažųjų pagel-
binių laivų. 

Vien Lietuvoje yra sukoncent
r u o t a 24 karinės sovietų 
g y n y b a i svarbios įmonės, 
gaminančios nuo radiolokacines 
ir lazerinės technikos iki elek
troninių įrengimų raketoms. 
Kaune ir Jonavoje yra apgyven
dintos dvi oro desantininkų 
divizijos, Vilniuje ir Klaipėdoje 
— po vieną motorizuotų šaulių 
diviziją. 

Latvijos Rygoje yra karinis 
šios apygardos štabas. Be to, čia 
sutelktos jūrų karo bazės. Latvi
joje y ra ir viena tankų divizija. 
Veikia ir sovietų karo pramonė, 
kuri gamina ir tankus T-55. 
Juos sovietai eksportuoja į va
dinamas „trečiojo pasaulio" ša
lis. 

Estijoje dislokuota sovietų 
gvardijos motorizuotų šaulių 
divizija. Požeminiuose anga
ruose prie Tartu ir kitur pa
talpint i tolimo skridimo karo 
lėktuvai. Taigi matome, kad 
sovietai Pabaltijo respublikose 
yra labai įsistiprinę. Jie yra tar
tum baisus piktšasis Pabaltijo 
tautų kūne. Bet didelio optimiz-

Mičiulis. AT pirmininkas V. 
Landsbergis yra gavęs keistą 
raštą iš vadinamo Šiaurės mies
telio (prie Vilniaus) karininkų 
ir praporščikų, kuriame ulti
matyviai pasisakoma: „įsaky
mas dėl mūsų išvedimo, išfor
mavimo, reorganizavimo be so
cialinio aprūpinimo garantijų 
bus laikomas nusikalstamu. Tai 
duos mums moralinę teisę ne
vykdyti jo". Be to, reikalaujama 
įtraukti junginio atstovus į 
Sovietų Sąjungos delegaciją 
deryboms su Lietuva. Taigi 
u l t imatumas , kaip rašoma 
„Gimtajame krašte", adresuo
jamas ne t ik Lietuvos vadovy
bei, bet ir Sovietų gynybos 
ministrui J . Šapošnikovui. 

Kitą raštą AT pirmininkui V. 
Landsbergiui yra atsiuntęs so
vietų gynybos ministras J . 
Sapošnikovas. Jis siūlo pasitarti 
dėl kariuomenės statuso Res
publikos teritorijoje ir gynybos 
biudžeto 1992 m. formavimo 
principų, eilinio piliečių 
šaukimo į karinę tarnybą ir dėl 
kariškių tarnybos tvarkos. 
Atrodo, kad gynybos ministeris 
„pamiršo", kad Sovietų Sąjunga 
jau pripažino nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką. Iš tikrųjų 
derybose turėtų būti liečiama ne 
kas kita, kaip sovietų kariuome
nės išvedimas iš Lietuvos. 

Kyla įtarimas, ar čia nėra 
koks nors užmaskuotas tikslas, 
kaip kadaise (1919 m.) buvo 
Bermondto - Avalovo avantiūra, 
neva kovojant prieš bolševikus, 
įsistiprinti Pabaltijo kraštuose. 
Kaip ten bebūtų, nors Lietuvai 
labai svarbu, kad sovietai kuo 
greičiau išvestų savo kariuo
menę ir tauta galėtų sutelkti 
savo jėgas atstatyti tai, kas 
buvo per pusę šimto metų su
griauta, bet, kaip paskutiniai 
įvykiai rodo, optimizmas dėl 
sovietų dalinių greito išvedimo 
gali būti per ankstyvas. 

Suprantama, kad Lietuvai ir 
kitoms Pabaltijo respublikoms, 
atgavusioms laisvę, yra labai 
svarbu, kad sovietų kariniai 
daliniai būtų kaip galima grei
čiau išvesti. Kol Sovietų Są-

mo dėl sovietų dalinių greito jungoje nėra politinio ir eko-
išsikėlimo iš šių respublikų 
teritorijos dar negalima reikšti 
ir džiūgauti. 

Keisti pareiškimai 

Atvirkščiai, kaip rašo „Gimto
jo krašto" 41 nr. Virginijus 

nominio pastovumo, anot AT 
pirmininko V. Landsbergio pa
reiškimo, yra galimybė, kad 
griežtojo režimo šalininkai vėl 
gali mėginti įvykdyti pervers
mą. Ir tai neigiamai atsilieptų 
Pabaltijo respublikose. 

Panziejai visokiais būdais nie
kino Jėzų, kad tik juo netikėtų, 
kad jo mokslo neklausytų, kad 
tik jis nebūtų tas laukiamasis ir 
pažadėtasis Pasiuntinys, kuris 
Dievo vardu išgelbės juos ir visą 
žmoniją. Jie jam pynė įvairias 
pinkles, vadino staliaus sūnu
mi, kad tik jį pažemintų žmonių 
akyse. Rašto žinovai ėjo kartu 
su pariziejais ir mėgino Jėzų 
sugauti kalboje. 

Vienas Rašto žinovas pamažu 
prisiartino prie Jėzaus ir jo 
paklausė: „koks visų pirmasis 
įsakymas. Jėzus jam atsakė: 
Visų pirmasis įsakymas šis: 
Klausyk, Izraeli, Viešpats, tavo 
Dievas, vienas Dievas. Tu 
mylėsi Viešpatį, savo Dievą, 
visa savo širdimi, visa savo siela 
ir visa savo galia. Tai pirmas 
įsakymas. Antras į jį panašus: 
Mylėsi savo artimą, kaip pats 
save. Kito didesnio už tuodu 
įsakymu nėra" (Mk. 12,28-31). 
Rašto žinovas, kuris žinojo ir 
Mozės įsakymus, buvo paten
kintas tuo a t sakymu 
ir suprato, kad Jėzus žinojo 
Mozės įsakymus ir kad jis 
pasakė: „Ši t ie gi žodžiai, 
kuriuos tau šiandien skelbiu, 
bus tavo širdyje" (Pak.6,6). Bet 
Jėzus dar užbaigė: „Tu netoli 
nuo Dievo k a r a l y s t ė s " 
(Mk.12,34). 

Viešpaties Jėzaus meilės 
įsakymas buvo pagrindinis 
įsakymas visiems krikščionims. 
Jie turėjo mylėti visa galia Die
vą, pripažinti jį savo Viešpačiu, 
bet dėl Dievo mylėti artimą, 
kaip patį save, nes ir artimas 
yra Dievo kūrinys, Dievo vai
kas, Kr is taus a tp i rk tas ir 
padarytas dangaus paveldėtoju. 
Šv. Petras ir sako: „kadangi jo 
dieviška galybe visa, kas gyve
nimui ir maldingumui praver
čia, dovanojo mums pažinimu 
to, kurs mus pašaukė savo 
garbe ir galybe, ir per jį dovano
jo mums didžiausius ir bran
giausius pažadus, kad jūs jais 
pas idarytumėte dieviškos 
prigimties dalyviai" (2 Ptr. 
1,34). Kitas žmogus taip pat yra 
Jėzaus brolis ir Dievo atpirktas 
ir padarytas savu vaiku, turin
čiu teisę paveldėti dievišką 

MILIJONAS TEATRUI 

Chicagos Goodmano teatras, 
veikiąs De Paul universiteto 
globoje, iš Reader's Digest fon
do gavo milijoną dolerių 
paramos. 

amžinybę. 
Apaštalas šv. Jonas primena, 

kad „mes mylėkime Dievą, nes 
Dievas pirmas mus mylėjo" (1 
Jn.4,19). O savo evangelijoje jis 
pabrėžė: „Jei jūs mane mylite, 
la ikyki te mano įsakymus" 
(Jn.14,15). „Nes tai yra Dievo 
meilė, kad mes laikytumėm 
Dievo įsakymus; ir jo įsakymai 
nėra sunkūs. Nes visa, kas yra 
gimę iš Dievo, nugali pasaulį: ir 
tai yra nugalėjimas, kurs nugali 
pasaulį: mūsų tikėjimas" (1 
Jn.5,3-4). Šv. Augustinas prie 
šių žodžių dar prideda: „Dievo 
meilė yra taip svarbi, kad jeigu 
jos nėra, nieko mums nelieka'.' 

Apaštalas šv. Paulius prideda, 
kad Kristus išmokė mus mylėti 
Dievą ir artimą, nes jis buvo 
Dievo pas iun t inys , Dievo 
Sūnus, atėjęs žemėn išpildyti 
savo Tėvo valios. Išrinktosios 
t a u t o s vyriausieji kunigai 
skelbė tai, ką Mozė savo išvestai 
iš Egipto žemės ir iš vergijos 
tautai yra pasakęs ir įsakęs. Bet 
mirtis juos išskirdavo iš žmonių, 
iš gyvųjų tarpo, ir jie negalėjo 
toliau skelbti Dievo žodžio. 

Jėzus, „kadangi pasilieka per 
amžius, turi amžiną kunigystę. 
Todėl j is ir gali amžinai 
išgelbėti tuos, kurie artinasi per 
jį į Dievą, nes yra visuomet 
gyvas, kad mus užtartų. Nes 
priderėjo, kad toks mums būtų 
vyriausias kunigas, šventas, 
nekaltas, nesuteptas, atskirtas 
nuo nusidėjėlių ir aukštesnis už 
dangų, kuriam neprivalu kas
d ien , ka ip vyriausiems 
kunigams, atnašauti aukas pir
ma už savo nuodėmes, paskui už 
žmonių; nes jis tai padarė vieną 
kartą, aukodamas pats save. 
Nes įstatymas įstato vyriausiais 
kunigais žmones su silpnybė
mis, o vėlesnis už įstatymą 
priesaikos žodis — Sūnų tobulą 
per amžius" (Žd.7,24-28). Tas ir 
yra vyriausias kunigas, kuris 
kalba ne pranašų, ne Mozės var
du, bet Dievo Tėvo, kuris jį 
siuntė į žmogaus gyvenimą, į jo 
istoriją, išelbėti iš nuodėmių, 
nors jis pats neturėjo jokio 
sutepimo ir buvo šventas ir to
bulas. 

Kai Jėzus kalba apie Dievo ir 
artimo meilę, reikia dar pridėti 
vyriausiojo kunigo žodžiams jo 
paties pasakymą, kad „Šitais 
dviem įsakymais remiasi visas 
įstatymas ir pranašai" (Mt. 
22, 40). Tai sako amžinasis 
ir niekada nemirštantis vyriau
sias kunigas — Jėzus Kristus. 

P. A. 

DVIEJŲ TĖVŲ DUKRA 
Novelė 

V L A D A S V A I L I O N I S 

Per abi žiemas j is išmokė Ju ly tę gerai čiuožti, 
vasarą jis vis išeidavo su abiem mergaitėm pne ežero. 
Iki to laiko Ju ly tė nemokėjo dar net plaukti, nes tėvai 
tada neleisdavo jos prie ežero, sakydami, kad ji dar per bjaurią propagandą prieš žydus, primesdami jiems 
jauna tam. Čia ir vėl Pranas buvo jos mokytojas. Ir taip visokiausių kalčių. Tikrąją priežastį galbūt mes 

sunkiausia man — aš negaliu su niekuo tais rūpesčiais 
pasidalinti. Tavo namiškiai tuo reikalu nekalba, o 
kaimo vaikų aš negaliu klausti apie tai. Tu esi vie
nintelis asmuo, su kuriuo aš galiu artimiau pasikalbėti. 

— Kodėl naciai naikina žydus?... — labai lėtai pra
tarė Pranas. 

— Šito, Julyte, aš irgi nežinau, nes naciai viešai 
Lietuvoje to neskelbia. Gyvendamas Vilniuje, aš 
kalbėjau su studijavusiais prieš karą Vokietijoje. Jie 
man pasakojo, kad tada Vokietijoje naciai varė labai 

J u l y t ė p r i p r a t o pr ie P rano , k a r t a i s net savo 
jaunatvišku na ivumu dėkojo Dievui už universiteto 
uždarymą. 

Vieną dieną Julytė , sėdėdama su Pranu pne ežero 
smėlyje, iškėlė klausimą, kurio Pranas visą laiką bijojo. 

— Sakai, nori žinoti, ar vokiečiai sunaikino visus 
Lietuvos žydus? Pranas lyg ir pakartojo jos kiaasimą. 

— Man visą laiką tas rūpėjo, bet aš neradau niekur Vanagėnų šeimos narys. Ji pati gražiai suaugo, kad 

Žmogaus norus ir planus 
dažnai dieviškoji ranka kietai 
suspaudžia, kol iš jų išsilieja 
atsižadėjimo ir aukos kraujas, 
kuris būna sėkla gyvenimui 
pagal šventąją Dievo valią. 

Fischer 

Kiekviename Evange l i jos 
sakinyje stebėjau spindinčią 
tiesą, kaip žvaigždę, ir jaučiau 
ją plakančią, kaip širdį. Šv. 
knygos mokykloje i šmokau 
meno kentėti ir mirti. 

Fr. Coppe 

atsakymo į ta i . Laikraščiai apie tai nerašo, o jūsų 
šeimoje apie t a i nekalbama. Pasakyk, Pranai, nieko 
neslėpdamas, — prašė Julytė. 

— Pirmiaus ia , aš nesakyčiau, kad v kiečiai 
naikino žydus, nes visai vokiečių tau ta i šios atsakomy
bes negalima užkraut i . Nacių d ik ta tūr inė vyriausybė 
su Hitleriu priešakyje yra a tsakinga už visų žmonių 
naikinimą. Kiek Lietuvoje buvo sunaikinta žydų, aš 
nežinau, nes dar daug jų gyvena didesniuose mie-tuose, 
taip vadinamuose, žydų getuose. Aš t ikiu, kad ne visi 
sulauks gyvi karo pabaigos 

todėl Amerika neleisianti skriausti užimtų kraštų, 
vylėsi jie, bet jų viltys neišsipildė. Užėmus rusams 
Lietuvą, buvo paskelbta Lietuvos vyrų mobilizacija, 
todėl Vanagėnų abu sūnūs, nenorėdami kariauti už 
okupantą, pasitraukė į miškus, laukdami karo pabai
gos. 

Julytė nerodė savo rūpesčių Vanagėnų tėvams, kaip 
ji juos jau vadino. Net ir su Birute ji apie tai nekalbėjo, 
bet širdyje ji bijojo, kad jos broliams kas nors ne
nutiktų. Ji matydavo juos kartais, kai jie parvykdavo 
drabužių pasikeisti ar maisto pasiimti, bet su Pranu 
ji neturėjo progos artimiau išsikalbėti, kaip kad 
anksčiau jie ta i darydavo. O tas ją dar labiau slėgė. 

Vanagėnienė negalėjo suprasti, kas nutiko su 
Julyte. Per šiuos tris metus ji jau apsiprato su savo 
likimu, miegojo jau ramiai, net ir šypsena veideliuose 
kai kada žaidė. Nejaugi ji sirgo, pribijojo Vanagėnienė. 
Bet atsakymo ji nesulaukė nei iš Julytės, nei iš Birutės. 

Vieną dieną Pranui grįžtant į mišką, Julytė išėjo 
kartu su juo. Jiems beeinant Julytė buvo tyli ir į Prano 

net kaimo berniokai pradėjo ją akimis sekioti, kalbą ji nesileido, kaip kad anksčiau, kada ji jam pasa-
Apylinkėje, kalbėdami apie ją ar apie Vanagėnus, jos kodavo visokiausius nutikimus. Ypač mielai ji pasako-

sužinosime, jeigu vokiečiai pralaimės šį karą. 
— Duok, Dieve, kad jie pralaimėtų, o Lietuva ir 

vėl būtų laisva. Tada ir mes, žydai, būtume vėl laisvi. 

* * * 

Trejų metų laikotarpyje Julytė pasidarė tikras 

nevadino žyduke ar Savukynaite, bet Vanagėnų Julyte. 
Julytė kartu su Birute baigė šešių skyrių pradžios 

mokyklą, todėl Vanagėnai pradėjo galvoti ją kartu su 
Birute rudeniop leisti į gimnaziją. Nors visokiausi gan
dai plito apie vokiečių karo nesėkmę ir galimą rusų 
grįžimą į Lietuvą, bet, kol dar vargai į langus nesi
beldžia, reikėjo planuoti mergaičių ateitį. 

davo apie savo vaikystę. Pranas matė, kad ji turi 
rūpesčių, todėl jis ir užklausė, kas jo sesutę taip slegia. 
Pagaliau ji irgi prašneko, užklausdama, ar jis tikįs 
Dievo esimu. Nors Julytė buvo skirtingos religijos, bet 
jie apie tai nekalbėjo, nes viskas, atrodė, buvo savaime 
aišku. Šis klausimas iš Julytės lūpų buvo toks 
netikėtas, kad ir jis negreit atsakė. 

— Jeigu tik tokie rūpesčiai tave slegia, tai gali būti 1944 metų birželio pradžioje rusai, stumdami 
vokiečius atgal, pasiekė Vilniaus apylinkes. Visoje rami, nes Dievas yra visiems žmonėms. Ir aš tuomi 

- Jau du metai prabėgo, kai tavo motina išplėšė Lietuvoje nubangavo išgąsčio banga. Daug kas turėjo visai neabejoju, 
mane iš mirt ies nagų. Per šį laiką aš daug gaivojau padaryti lemiamą sprendimą - vykti į Vokietiją, ar - Mūsų kapelionas tikybos pamokos metu yra 
apie žydų naikinimą. Kodėl naciai žudo žydus0 Juk mes pasilikti Lietuvoje. kelis kartus sakęs, kad be Dievo žinios nei plaukas 
esame irgi žmonės. Žmonės, nors ir skirtingos re.igijos, Vanagėnų šeimoje nebuvo jokių ginčų tuo reika- nenukrinta nuo galvos. Tuo metu aš pagalvojau, kad 
bet gimę ir augę Lietuvoje. Juk žydai nekovojo nei prieš lu. Tiek tėvai, tiek jų sūnūs nusprendė pasilikti tėviš- tai didžiausia nesąmonė, ką kunigas gali pasakyti. -
lietuvius, nei prieš vokiečius. Ir žinai, Pranai, kas yra kėje. Šiuo kartu Rusija yra Amerikos sąjungininkė, Julytė dėstė savo nuomonę. ( B u s j ^ g u m ) 
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HORIZONTAI 
LIETUVOS SPAUDOS 

PROBLEMOS 

Lietuvoje 1991 m. vasarą ėjo 
daugiau negu du tūkstančiai 
įvairių spaudos leidinių. Su 
kokiomis problemomis susi
duria tenykščiai leidėjai ar 
redaktoriai , čia rašančiam 

- laiške papasakojo viena 
kaunietė — populiaraus laik
raščio leidėja ir redaktore; 

„Neturime iliuzijų, kad 
mūsų ekonominis gyvenimas 
pasikeis taip gre i ta i , kaip 
pasikeitė politinis, bet turime 
daug noro jį pakeisti savo ran
komis. Aš jau tunu metų patirtį 
privačiame biznyje ir nesu nusi
gandusi nei juo. nei savimi. Ne 
todėl, kad būčiau labai daug 
uždirbusi, bet išmokau nemažai. 

Jūs turbūt net negalite įsi
vaizduoti, kas yra privatus biz
nis mūsų sąlygomis: tai žai
dimas be taisyklių. Štai aš nu
tariau leisti laikraštį, bet net 
negalėjau pasiimti kredito iš 
banko. Jo paprasč iaus ia i 
neduoda, jeigu negali užstatyti 
namo ar kito panašaus turto. 
Net dabar, kai laikraštis turi 
paklausą ir pinigai už parduo
tus numerius y ra įšaldyti 
.Lietuvos spaudos" firmoje, kuri 
būdama monopolistė - visai 
neskuba man jų atiduoti už 
gegužės mėnesį. Net dabar man 
paskolos bankas neduos. Ir .Lie
tuvos spaudos' negaliu niekaip 
paskubinti, net į teismą paduo
ti. Juk įšaldyti pinigai neleidžia 
padaryti apyvartos, o kur dar 
infliacija... Tai atsakymas į 
klausimą, kodėl mano leidžia
mas laikraštis I kur} čia rašantis 
gauna — H) išeina taip retai... 
Turiu sulaukti savo pinigų... 

. .Popieriaus irgi negal iu 
nusipirkti kada noriu ir kiek 
noriu. Perku, kai gaunu ir už 
kiek gaunu. O tai irgi priklau
so daugiau nuo pažinčių, negu 
objektyvių dalykų. Tas pats su 
spaustuve, priims spausdinti ar 
ne. neaišku kiekvieną kartą. 
Vel reikia įprašyti. Ir ne todėl, 
kad mokėčiau mažiau, negu 
kiti. Spaustuvė vis ko nors 
neturi, jos darbuotojai visai 
nesuinteresuoti dirbti greičiau. 
szauti trūkstamos medžiagos ir 
t.t. Žodžiu, jokios tvarkos, jokios 
sistemos. 

..Smulkiai apie tai rašau ne 
todėl, kad noriu pasiskųsti. Mes 
prie viso to pripratę. Noriu, kad 
ir jums būtų kiek aiškesnis 
mūsų gyvenimas. Jums gal nuo
stabu, bet mes džiaugiamės ir 
tuo. Bent jau galima mėginti 
kažką daryti. Anksčiau baisiau
sia buvo tai. kad turi sėdėti 
kokioje valdiškoje kontoroje ir 
nieko gero nenuveikdamas užsi
dirbti algą. Galima buvo dirbti 
ir laikraštyje, net nesvarbu 
kokiame, beveik visi buvo 
vienodi ir me lag ing i , jau 
nesakau — nuobodūs. O dabar 
aš dirbu tai, kas man patinka. 
Žinoma, daug tenka ūkinių, net 
ne moteriškų darbų, bet visa tai 
galima iškęsti. Kai sunormalės 
mūsų gyvenimas, ekonomika, 
galėsiu 80^ laiko skirti laik
raščio turiniui , o tik 2 0 ^ 
menedžeriavimui. Dabar. deja. 
yra atvirkščiai. Ir laikraštis 
dabar ne toks, kokį norėčiau 
matyti, bet tenka kaip nors 
taikytis prie platesnės publikos. 
Konkurencija žiauri... Statis
tika rodo. kad paklausa spaudai 
Lietuvoje šiuo metu labai kren
ta ' . taip apie savo bėdas, viltis 
ir lūkesčius rašo jaunesniosios 
kartos laikraščio leidėja ir 
redaktorė. Tuo tarpu išeivijos 
laikraščiu didžioji bėda — tai 
p renumera tor ių ska ič iaus 
pastovus mažėjimas dėl jauno
sios kartos nesidomejimo lietu
viška spauda.o kartu ir dėl nu
tautėjimo. 

K Bradūno redaguota knyga 
KGB rūmuose 

Lietuvos spauda rugsėjo 

mėnesį paskelbė eilę straipsnių 
apie Lietuvos vyriausybės ži
nion sugrąžintus KGB rūmus 
Vilniuje, po kuriuos savosios ir 
užsienio spaudos žurnalistus ve
džiojo Lietuvon Aukščiausiosios 
tarybos sudaryta komisija TSRS 
KGB veiklai Lietuvoje ištirti. 
Komisijai vadovauja 37 metus 
sovietų kalėjimuose ir lageriuo
se praleidęs deputatas Balys 
Gajauskas. 

Laikraštyje ..Respublika'* 
t l991.IX.20) paske lb tame 
straipsnyje ..Vaiduokliai KGB 
rūmuose" rašoma, kad kiek
vieną rytą deputatas Balys 
Gajauskas žurnalistus vedžioja 
po šių rūmų koridorius, 
požemius. Daugelis KGB pasta
to durų yra užantspauduotos. 
Štai. pasak straipsnio, viename 
koridoriuje kabo s tendas 
„Čekistai, žuvę kovose su anti
tarybinėmis ginkluotomis gau
jomis"". Jis jau tuščias. Nuo
traukas saugumiečiai išvogė po 
rugpjūčio 23 d. Toliau rašoma: 
..Mums buvo parodytas ir 
didžiulis KGB pirmininko ka
binetas: Lenino, Dzeržinskio ir 
Gorbačiovo portretai, daugybė 
telefonų, žemėlapis, kuriame 
pažymėtos draudžiamos užsie
niečiams zonos ir knygų 
lentynėlėje .Lietuvių poezijos' 
dvitomis, išleistas 1969m...." 

Plačiau apie tai laikraštyje 
„Lietuvos ry tas" paskelbtame 
straipsnyje „ką slepia KGB sei
fai** rašo Algimantas Kumža. 
Paminėjęs, kad KGB pirmi
ninko kabinete sutiko Lietuvos 
Respublikos saugumo depar
tamento pareigūnus, besvars-
tančius šio pastato perėmimo 
reikalus, autorius toliau pa
stebi: „Apžvelgus kabinetą — 
teko matyti ir didesnių, ir iš
taigingesnių. Leninas, Gor
bačiovas, Dzeržinskis. Didžiulis 
TSRS žemėlapis su riebiais rau
donais brūkšniais, žyminčiais 
uždaras teritorijas. Chaotiška 
knygų lentyna: prieškario laikų 
Lietuvos enciklopedija. Maniu
sio memuarai, pusantro metro 
Lietuvos TSR įstatymu rinki
nys. Tarp visa ko įsimaišęs ir 
Amerikoje leistas. Kazio Bradū
no redaguotas lietuvių išeivijos 
poezijos tomas. Ten kažkuris šio 
kabineto šeimininkas popie
riaus juostele pasižymėjo An
tano Gustiačio eiles: O kai grius 
valstybės tvirtos. Švies dangus 
ugnies gaisu..." (Lietuvos rytas. 
1991 m. Nr. 1371. 

Tame pačiame 
apie žurnalistus 

IMPORT-EXPORT 
SAULIUS IVANAUSKAS 

Tel. 312-434-9678 
FAX. 312-434-9678 

1. Padedame atgauti Jūsų prarastą turtą Lietuvoje. 
2. Namų statyba pagal Jūsų užsakytą projektą. 
3. Sklypų, namų, biznio pirkimas Lietuvoje (labai prieinamos 

kainos). 
4. Bendrų įmonių kūrimas. Surandame prekybinius partnerius. 
5. Pinigų persiuntimas Jūsų artimiesiems per 7 d. už 9%. 
6. Parduodame naujus automobilius su 2 m. garantija 40% pigiau 

negu Vilniaus valiutinėj parduotuvėj. 
7. Užsakome nepriklausomos Lietuvos laikraščius 50% pigiau. 

Prenumerata priimama iki gruodžio mėn. 15 d. Skubėkite! 
Kreipkitės ir kitais Jus dominančiais klausimais. 

7 0 3 4 S. Rockwell St. 
CHICAGO, ILL 60629 

Los Angeles Lietuvių dienose. Iš k. — miesto taryb* - narys Mike Woo. TV komentatorius Bruce 
Hirschensohn, Rūta Lee. Palmyra Damijonaitieiu ir N Paplauskaitė. 

LIETUVIAI CALIFORNUOJE 

straipsnyje 
lydėjusį B. 

Gajauską rašoma: ..Galima įsi
vaizduoti, kokie jausmai tą 
minutę užplūdo mūsų kolegą 
Bali Gajauską, praleidusi ne 
vieną kankinančiai ilgą mėnesį. 
Jis. o ne kalėjimo viršininkas 
buvo mūsų gidas..." 

Kai vokiečių žurnalistė Balio 
Gajausko paklausė, ar jis. šitiek 
kalintas ir kankintas, nejaučia 
neapykantos viskam, kas su
sieta su KGB. ar toji neapykan
ta nesukliudys jam būti objekty
viam, tai atsakymas, pasak 
straipsnio „Lietuvos ryte", buvo 
netikėtas: ..Ne. tie. kurie ilgai 

LIETUVIŲ DIENOS 

J a u nebe pirmi metai, kai LB 
Los Angeles apylinkės valdyba, 
talkinant kitoms organizaci
joms. Sv. Kazimiero mokyklos 
patalpose, kieme ir aikštėje 
surengia kultūrinę šventę su 
mugės pobūdžio dalimi. Šiemet 
tokia šventė — Lietuvių dienos 
— vyko spalio 5 ir 6 d. 

Solistui R. Dabšiui sugiedoju.-
JAV ir Lietuvos himnus. D. Če
kanauskaitė supažindino su žy
miaisiais svečiais, atsilankiu
siais į šią šventę. Dalyvavo Suo
mijos. Švedijos. Estijos. Latvijos 
konsulai ir jų šeimų nariai. Taip 
pat TV 7 kanalo komentatorius 
R. Caroll. žymusis krepšininkas 
Frank Lubinas ir Tarptautinės 
olimpiados komiteto iš Ispanijos 
nariai , kur 1992 m. Barcelo-
lonoje vyks Pasaulinė olim
piada. Pranešta, kad L etuvai. 
Latvijai ir Estijai g/ąžintos 
teisės j Tarptautinę olimpiados 
sąjungą. 

Įvado žodį tarė konsulas V. 
Čekanauskas. Garbės pirminin
kai (Co-Chair-persons) — aktorė 
Rūta Lee, TV komentatorius 
Bruce Herschensohn ir miesto 
tarybos narys (Councilman1 

Michael VVoo. Jie buvo apjuosti 
tautinėmis juostomis, kurias iš 
Lietuvos atvežė Palmyra Darni 
Jonaitienė. Garbės pirminiu 
kams perkirpus simbolinį kas
piną, prasidėjo programa. 

Čia jaunimo ansamblio „Spin
dulys", vadovaujamo D. Var
nienės, taut in ia i šokiai ir 
dainos. Ragauskų šeimos atža
lyno — Amandos ir Andriaus — 
kanklės ir dūdelė. Ypač visų 
dėmesį užkariavo svečiai iš Lie
tuvos. Klaipėdos „Uostamiesčio 
muzikantai", grodami įvairiais 
instrumentais, vadovaujant Br. 
Mūrui. Nereikia stebėtis jų 
dideliu pasisekimu, nes visi 
baigę muzikos konservatoriją. 
J ie gerai pažįstami ne tik Lie
tuvoje, bet pagarsėję gastrolėse 
Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijo 
je . Šveicarijoje. Dabar lankosi 
JAV. 

neapykantos nejaučia. 
Labiausiai šis jausmas valdo 
tuos, kurie sėdėjo mažai arba 
visai nesėdėjo..." 

Po jų publika klausėsi Sigutės 
Mikutaitytės-Lovnds ir Nijolės 
Sparkytės duetu Jaunimą, 
atrodo, puikiai nuteikė roko an
samblis „Foje" iš Lietuvos su 
vadovu Andrium Mamontovu. 
Ansamblis garsus ne tik Lie
tuvoje . kur sutraukia tūkstan
čius gerbėjų ir smalsuolių, bet 
sėkmingai koncertavęs Lenkijo
je. Vokietijoje. Prancūzijoje. 

Kai kam galėjo būti įdomus ir 
vietos lietuvių jaunimo an
samblio roko spektaklis, taip 
pat sesučių Grikavičiūčių 
'Mimi. Ani, Loreta atliekamos 
dainos. 

Panaši programa vyko ir kitų 
dieną (sekmadien: po pamaldų 
A. Polikaičiui sugiedojus JAV ir 
Lietuvos himnus. Parapijos salėj 
buvo rodomos P. Jasiukonio at
rinktos ir suredaguotos vaizda
juostės iš vėliausiu įvykių Lie
tuvoje. Apatinę salę buvo užė
musi Palmyros D .mijonaitienės 
juostų paroda. 

Mokyklos kla-ese buvo išsta
tyti įvairūs medžio kūriniai, 
audiniai, gintaro dirbiniai, 
kalėdiniai pau"šalai. karpiniai, 
kaukės, kri.-talas. Taip pat 
meninė kūryba. įvairūs paveiks
lai — D. Kuolienės ir kitų daili 
ninku: keramika, vitražai, 
papuošalai, pašto ženklai ir 
monetos, knygos ir plokštelės. 
Buvo ir šiaip daugybė kioskų, 
kuriuose kas nors buvo parda
vinėjama arba reklamuojama: 
suvenyrai, marškinėliai, foto
grafija, kelionių agentūra (E. 
Kungienės". Californijos lietu
vių kredito unija. 

Mugės dalyviai buvo vaišina
mi lietuviškais valgiais : 
cepelinais, balandėliais, vir
t inia is , dešromis, kugeliu, 
šaltais barščiais. Buvo par
davinėjama duona (plytai ir 
mėsos gaminiai atvežti iš Chica-
gos. 

Tokį dideles apimties renginį 
suorganizavo ir pravedė 
jungtinis komitetas. į kurį įėjo 
kelios dešimtys žmonių, vado
vaujant D. Empakeriui. Lietu
vių dienas aplankė daugybė 
žmonių, lietuvių ir kitataučiu. 
Palanki, galbūt, buvo ir ap
linkybė, kad Lietuva, kruvin-
mis aukomis atgavusi nepri
klausomybę, vėl tapo Jungtinių 
Tautų nare. Tai liudijo pasta-

. Praleiskite Kaledu 
Šventes Ir Sutikite Naujuosius 

Metus Lietuvoje! 
Gruodrio 20 d. - sausio 5 d. 

14 naktų, Lietuvoje, 1 naktis Kopenhagoje. 
Gruodžio 26 d. - sausio 12 d. 

14 naktų, Lietuvoje. 2 naktys Kopenhagoje. 

Parūpinsime bilietus i, Nauju, Metu, išvakarėse 
vyksiančia, operą Traviata. Norintieji galės 

apsistoti jaukiuose viešbučiuose didžiausiuose 
Lietuvos miestuose už pigia^kaina,. 

Skambinkite tel: 708 422-3000 
American Travel Service 

9439 S. Kedzie Evergrcen Park, IL 60642 

Nuotr V. Baltušienės 
tytos aikštėje estrados viršuje 
stambiomis raidėmis įrašas: 
„LIETUVA FREE AT LAŠT". 

Šventes organizatoriai ta pro
ga buvo išspausdinę leidinėlį, 
kuriame, be programinių nuro
dymų bei paaiškinimų, įdėta in
formacija apie Lie'uvą, patei
kiant suglaustai geografinių, 
istorinių ir politinių žinių. 

Ig. M. 

SALOMĖJOS IR 
KAZIMIERO ŠAKIŲ 50 

METU VEDYBŲ SUKAKTIS 

Salomėjai ir Kaz imie ru i 
Šakiams spalio 18 dieną suėjo 
50 metų bendro vedybinio gyve
nimo. Šia proga sekmadienį, 
spalio 20 d. popietę, arti šimtas 
jų draugu ir gerbėjų susirinko 
į Lietuvių Tautinius namus 
švęsti ir kartu su ja is pasi
džiaugti šia šeimynine švente. 

Šventę pradėjo ir ją sklandžiai 
pravedė Rimtautas Dabšys, pir
masis sveikinęs juos Los Ange
les Balfo skyriaus vardu. 

Kiti sveikintojai buvo: Dra
mos sambūrio — Vincas Dovy 
daitis, Pensininkų klubo — 
Juozas Kaributas, Sv. Kazi-

(Nukelta į 6 psl.) 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

T I K $ 1 . 4 0 / SV. virš 80 sv. 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI ( LIETUVĄ 

— SU PRISTATYMU Į NAMUS BE MUITO 
— $1 60/SV IKI 80 SVARŲ 
— MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25 
— EXPRESS SIUNTINIAI PER 10 DIENŲ 
— SIUNČIAME VAISTUS, MAISTĄ, DRABUŽIUS, RADIJO 

APARATŪRĄ, BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS 
— MES {PAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTINIUS 
— PERVEDAME PINIGUS, PERSIUNČIAME DOKUMENTUS 
— CHICAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS IŠ NAMŲ. 

LEIDIMAS # IL. C.C. 87779MC-R 
KALĖDINĖ NUOLAIDA GALIOJA IKI GRUODŽIO 1 D. 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU 
3782 W. 79TH ST. 

CHICAGO, IL 60652 

TEL: TOLL FREE 1 -600-300-3782 1 -312-284-6449 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos is WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX ta» pats 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457—2259 U.S.A. 

1991/1992 KEUONĖS Į UETUVĄ 

Nr. 9911-N 01 lapkričio - 17 lapkričio, 1991. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 
Nr. 9912-D 26 gruodžio - 12 sausio, 1992. 14 naktų Vilnius, 2 naktys Kopenhaga. 
Nr. 9913-J 10 sausio - 26 sausio, 1992. 14 naktų vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9914-F 07 vasario - 23 vasario. 1992. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9915-MR 06 kovo - 22 kovo, 1992. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9916-A 06 balandžio - 25 balandžio, 1992. 17 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9917-MA 07 gegužės - 27 gegužes, 1992. 18 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS! 

VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS. DĖL TOLIMENĖS INFORMACIJOS PRAŠOME 
KREIPTIS G. T. INTERNATIONAL, INC., 9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, 
ILLINOIS 60457, TELEFONAS: (708) 430-7272. 

£^j micllcind Padcral 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE 
LEN0ER 

http://tl991.IX.20


SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS 
G E D I M I N A I Č I A I B A J O R Ų D A R YRA 

Į Gedimino metų iškilmes „Noriu padėti Tėvynei", Res-
rugsėjo 28-ąją Vilniuje ruošiasi publikoje rašo Vytautas Vyčas 
atvykti 23-ji Didžiojo Lietuvos i š Ukmergės . Kokiu būdu? 

Redaguoja dr. K. A. Dagys 

IR LINKSMA IR ĮDOMU 
Ar Lietuva grįš į tryliktą amžių? 

Kiek Jonišky karčiamų? 
Donatas rytais mėgsta po 

parką pastriksinėti, voverėles 
pagainioti. Labai sveika. Taip 
tvirtina ir daktaras Adoma
vičius. Šiandien j is traukia 
įprastu keliuku pro kūdrą. Žiūri 
ir netiki: beveik kojom siek
damas vandenį sėdi Daniel ius 
su meškere rankoj. Ten, kur 
skirta tik vaikams. Atrodo, kad 
norėtų būti nepastebėtas, kitaip 
negu dangstųsi galvą lietpalčiu. 

— Tai ką , su laukei tokio 
amželio, kad su maželiais baidai 
žuvytes. 

— O ką ve iks i , s u l a u k ę s 
auksinių dienelių. Gera proga 
ramiai pamąstyti, pasaulinius 
įvykius pasverti. 

— P a s a u l i n i u s ! A n ū k u s į 
svietą išleidai, tai geras metas 
pafilosofuoti. 

Dabar abu sėdi ant žolės ir 
stebi sudrumstą vandenį. Dona
tas neiškenčia: 

— Ar skaitei Pasaulio lietuvio 
žurnale apie jauną profesorių 
Audrių Vil ių Dundzilą? 

— Neskaičiau. O ką apie jį 
rašo? 

— Kažkas, nepasirašęs apie jį 
rašo ir daug rašo, daugiau negu 
apie kitą, kuris daug yra 
parašęs. Ten sako, kad tas 
mokslininkas apgynė Wiscon-
sino universitete disertaciją 
apie mergaites, moteris, senes ir 
deives; dar rašo, kad jis mokėsi 
v i sur , į s ig i jo m a g i s t r ą iš 
lituanistikos ir germanistikos, 
Miunstery auklėjosi jėzuitų 
kolegijoje, pats norėjo būti jė
zuitu (kažkodėl j a m ten nepa
tiko ar nepasisekė), o dabar 
nuvyko į Kauną ir Vytauto D. 
universitete dėstys literatūrą. 

— Labai gerai. Reikia tokių 
mokytų vyrų. O ką daugiau 
rašo? 

— Rašo, kad jis dabar ruošiasi 
atgaivinti senąją l ietuvių reli
giją. Anksčiau jis manė, kad jis 
yra l iberal inės k a t a l i k y b ė s 

m e t ų pirmyn, o čia mata i 
jaunėl is nori laikrodį atsukti 
atgal , bent septynis š imtus 
metų. Nuoseklu būtų, kad jis 
nus imes tų kaklaraištį ir vaikš
čiotų ka ip senovės l ietuviai 
vyrai kariai: su kailine kepure 
ir jaučio ragais, išversto kail io 
palaidine ir rankoje būtų ietis . 

— Taip, taip. Už tai ki tam 
Pasaulio lietuvy kun. Kidykas į 
tą visą istoriją pažiūri iš kito 
t a š k o : „ L i e t u v i a i s a k o j iš 
didelio rašto išėjo iš krašto, kad 
moks lų priedanga tik kitus 
klaidina". 

— Kad būtų linksmiau gy
venti , reikia ir tokių. 

Po k e l i ų dienų Danie l ius 
t emstant įsmuko į Play Horse 
karčiamėlę. Padoriais tikslais — 
dantis praplauti. Rado tena i ir 
Donatą su pagerinta šypsena. 
Susėdo abu nuošaly, prisiminė 
senus gerus laikus, bičiulius, 
apgai lėjo be reikalo mirusį 
jauną daktarą Saliūną, kuris 
tv ir t indavo , kad ger iaus ias 
Amerikoj miestas Cicero tuo 
geriausias , kad jis pro savo 
langą keturioliktoj gatvėj * 
galėjo suskaičiuoti keturiolika 
karčiamų. 

Tik keturiolika? Kas čia tokio! 
Prieš tris šimtus metų Joniškis, 
š iaurės Lietuvos miestukas, 
turėjo net š imtą septynias
dešimt devynias karčiamas. 

— Tikrai? Tai turėjo būti 
milijoninis miestas, ne mies
tukas. Kiek tame Jonišky buvo 
namų? Turėjo būti mažiausiai 
š imtas tūkstančių? 

— N e . Tik šimtas septynias
dešimt penki namai. Tiek buvo 
1639 metais . 

— Karčiamų daugiau negu 
namų? Išgerk daugiau, gal ne 
visus suskaitei. 

— Taip aiškių aiškiausiai 
rašo Draugas spalio pirmos 
numery. 

— Gal ne spalio, o balandžio 
sparno atstovu,tai ir studijavo pirmos. 
marksistinę teologiją, norėjo _ Grįžęs namo paskaityk 
šventinti moteris į kuniges, p a t s . 
gynė taiką, demonstravo prieš _ Nesuprantu. Jeigu ir visi 
Ameriką. namai būtų tik karčiamos, tai 

— Čia jau nekas, bet dar puse keturioms nebūtų vietos. O juk 
bėdos. Jo reikalas. turėjo būti ir krautuvės, amati-

— Palauk. Dar rašoma, kad ninkai, namai elgetoms, sar-
nusivylė krikščionių ir katalikų g a m s , daboklė , š p i t o l ė , 
Bažnyčia, kad ten tiktai veid- lazaretas. 
mainystė, misoginizmas, atseit, _ Gal benamės karčiamos 
nepakentimas protauti, hetero- buvo po atviru dangum, po 
seksualizmas ir t.t. ąžuolu, po palapine, po skėčiu ar 

— Negali būti! Ar jis nori, kad „zemliankoje". 
Lietuva vėl būtų marksistinė ir _ Jei ir taip, tai kas tose kar-
komunistinė? Juk ir užkietėę čiamose gėrė, kas jas išlaikė, jei 
k o m u n i s t a i j a u p r a k e i k i a visas miestas tik karčiamos? 
Markso mokslą ir visa, kas iš to _ Neduok man tokių sunkių 
seka. Gal čia tu nesupratai, gal k laus imų. Gal miestiečiai buvo 
sumaišei Vilių, kurį pažinojau susitarę, ir vienas pas kitą ėįo 
nuo mažens, gal neskiri nuo gar- gerti ir tokiu būdu palaikė 
saus Maskvos įgaliotinio Ani-
lionio? 

— Visai ne su Anilioniu. Aiš
kiai rašo, kad Vi l ius jau įstojo 
į Wisconsino pagonių bend
ruomenę, o dabar Lietuvoje 
žada atkurti senąją l ietuvių 
religiją. 

— Atkurti pagoniją! Kadaise 
Pakštas skelbė, kad reikia Lie-

Ignas Martinaitis, Šluota 

GERAI SUGALVOTA 

kunigaikščio Gedimino karta: 
Trubeckojų, Galycinų, Kura-
kinų ir Chovanskių giminių 
palikuonys iš MasKvos. 

* 
Parduodami amerikietiški lo

šimo automatai (vienarankiai 
banditai). Kreiptis: Kaunas, tel. 
26 46-01. 

S k e l b i m a s l a ikrašč iuose 

A B U LAIMINGI 

Jean G. Mussleman atvyko į 
San Francisco ir dalyvavo vie
noj profesinėj konferencijoj. Tuo 
metu kaip t ik vyko beisbolo 
čempionato 1989 f i n a l i n ė s 
rungtynės. J i s nebuvo to žai
dimo entuziastu, nesidomėjo 
sportu, nepažinojo sporto žvaigž
džių, bet pamatęs prie savo vieš
buč io uni formuotą Giant 
komandos žaidėją, pasinaudo
damas proga, kaip visi kad daro, 
paprašė jo autografo. T a s vyras 
mielai jam pasirašė. Neno
rėdamas pasirodyti, kad žaidėjo 
nepažįsta, paėjęs toliau paskai
tė, ką anas buvo įrašęs. Skaito: 
„Geriausi linkėjimai nuo Charl-
ton McKay, St . Francis viešbu
čio durininko". 

Reader's digest 

A P A T I J A 

Atidėtos Jaunalietuvių Plun
gės skyriaus įkurtuvės, nes į 
steigiamąjį susirinkimą, išsky
rus organizatorius, neatėjo nė 

Amerikos vakaruose pr i e vienas plungiškis, 
vienos lentpjūvės įėjimo vieną 
dieną buvo pakabintas įspė
jimas: „Atsargiai , pavojinga 
gyvybe i . Rad ioaktyv i me
džiaga!" Vietos laikraštis susi
domėjo, iš kur atsirado ir kodėl 
čia laikoma tokia pavojinga me
džiaga ir pasiuntė reporterį 
susisiekti su lentpjūvės vadovu. 
Vedėjas paaiškino, t ik prašė to 
nerašyti į laikraštį, kad prireikė 
tokio įspėjimo: tai vienintelis 
būdas apsaugoti lentas nuo 
vagių. 

D U D R A U G A I I R ŠIMTAS 
R U B L I Ų 

Toliau j i s sako: „Prieš keletą 
metų suradau genealoginį šei
mos lapą, kuris buvo sudarytas 
prieš 150 metų. Jame buvo 
rašoma, kad 1536 m. Lenkijos 
karalius Vladislovas IV dova
nojo m ū s ų protėviams (iš tėvo 
pusės) herbą, kuris liudija mano 
bajorišką kilmę. Šį dokumentą 
1985 m e t a i s padovanojau 
Vilniaus universitetui. Jeigu 
užtektų duomenų, norėčiau tap
ti Maltos riterių ordino nariu". 

Spyglių pr ierašas: Labai 
neaišku, kokiu būdu bajoras 
Vyčas galėtų padėti Tėvynei, jei 
jam kas padėtų tapti Maltos or
dino riteriu. Jei j is vaikščiotų su 
žibančiais antpečiais ir šoble 
prie šono. Nebent praeiviams 
būtų kiek linksmiau. 

D E Š I N Ė NEŽINO, KĄ 
D A R O KAIRĖ 

Amerikos ūkininkų grupė iš 
„Bureau of Reclamantion" gavo 
66 milijonus dolerių dirvožemio 
pagerinimui, bet koks buvo nu
stebimas, kai paaiškėjo, kad ta 
pati grupė iš Žemės ūkio depar
tamento gavo 379 milijonus, 
kad būtų susilaikyta nuo pro
dukcijos, kad nedidintų pertek
liaus. 

The Washington Monthly 
* 

Kėda in ių rajono Saviečių 
kaimo ganykloje skradžiai žemę 
prasmego V. Marcinkevičiaus 
arklys. 

Respublika 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 2 d. 

Balys Pavabalys 
BE MEŠKOS NĖR TVARKOS 
Kas besukurs pasauly naują tvarką? 
Jau tu viena, Amerika, likai. 
Nebeateis Sovietija į talką, 
Nebe dzeržinskių jau laikai. 

0 ji ateidavo kiekviena proga 
Ir miglą pūsdavo tau į akis. 
Dabar jau reik rašyt jai nekrologą — 
Pasaulio ji nebetvarkys. 

Tik tu, Amerika, dar vis laikaisi, 
Nors klupdama politikos laukuos. 
Tvarkyt pasaulio tu ryžtingai eisi, 
Namus palikus be tvarkos. 

Iš Egipto spaudos 

S K A M B E S Y S 

J e i d e m a g o g ą 
trenkia į k a m p ą , 
j is tarsi v a r p a s 
d a r gars iau s k a m b a . 

D Ė M Ė S 

N o r s save č a i ž o 
atgai los r y k š t ė m , 
neišs i la ižo 
d ė m i ų v a k a r y k š č i ų . 

Iš olandų spaudos 

d i d ž i a u s i ą brolybę be i iš
laikė Joniškio earbe. 

— Mano netikusi galva ne
gali to suvokti. Gal reikėtų tą 
r e i k a l ą i ške l t i j o n i š k i e č i ų 
susirinkime. 

— O gal paklausti Vytauto 
Kasniūno? 

Šiuos reikšmingus pokalbius slap 

1. Eina d u drauga i . Mato: 
guli šimtas rublių. Vienas sako: 

— Žiūrėk, reikia pasiimti. 
— N e b ū k k v a i l a s . K a i 

lenksies, dar kelnės plyš, už ką 
naujas pirksi? 

2. Eina d u drauga i . Mato: 
guli šimtas rublių. 

— Reikia pasiimti. 
— Teisingai. Vakar kaip tik 

baigėsi tualetinis popierius. 
3 . Eina d u drauga i . Mato: 

pamesta šimtas rublių. Vienas 
atsargiai peržengia ir draugui 
paaiškina: 

— Ryte batus nus iva l iau , 
nenoriu išsipurvinti... 

4 . Eina d u d r a u g a i . Mato: 
numesta šimtas rublių. 

— Tai žmonių kultūra! — 
piktinasi vienas. 

— Tikrai! Kaip j iems sąžinė 
leidžia šitaip šiukšlinti!.. 

Ūpas, Kaunas 

K A S TO G A L Ė J O TIKĖTIS 

Kubos k o m u n i s t ų partija 
uždraudė įvežti ir platinti Mask
voje leidžiamus žurnalus Mos-
cow News ir Sputnik. Juos 
kaltina, kad jie propaguoja 
vakarietišką, „supuvusią" de
mokratiją ir buržuazinį Ameri
kos stiliaus gyvenimą. 

A.B. Penimai Colombo, Sri 
Lanka, laikrašty skundžiasi, 
kad telefono laukia jau septy-

D I P L O M A T E 

Maksimilijonas P u p l a i š k i s 
karštą dieną užsuko į Seklyčią. 
Graži padavėja tuoj priėjo ir 
paklausė, ko ji? norėtų valgyti . 

— Pirmiausia šaltibarščių. 
Netrukus atėjo antras valgy

tojas ir užsisakė pas t ą pačią 
merginą irgi šaltibarščių. 

Po jo atėjo trečias suš i lęs ir vėl 
to paties. 

Po minutės mergina atnešė 
vieną sriubos porciją ir pastatė 
tam, kuris buvo vė l iau atėjęs, 
antram valgytojui P o kitos 
minutės ji vėl su dubenėliu, bet 
padavė ne Maksimilijonui, o 
tam trečiam. 

— Kitą syki norėčiau būti 
trečiuoju, ne pirmuoju, jeigu čia 
tokios tradicijom - pafilosofavo 
Puplaiškis. 

— Visai ne Mes norime, kad 
jūs ilgiau pabūtumėt. Mes jus 
mėgstam, — atsakė gražuolė. 

* 

Sens te l ė j ę - bet pramušt 
galviškai atrodąs v y r a s šokių 
salėje nepažįstamai merginai 
porina: 

— Jūs nuostabiai graži ir 
panaši į mano :rečią žmoną. 

— Kiek kartų j ū s buvote 
vedęs? - susici mėjo mergina. 

— Du kartus. 
* 

Australietis. c- žęs i š Škotijos. 
pasakoja, kad nakvynės na
muose (bet-and v e a k f a s t ) išgir 

T U R K Ų PRIEŽODŽIAI 

Kas viską žino, tą lengviausia 
apgauti. 

Jeigu tavo priešas mažesnis 
net už skruzdę, įsivaizduok jį 
didesniu už dramblį. 

ĮMITIMAS 

J i s nuo v a l d i š k ų 
l imitų 
t a r s i p e n i m a s 
įmito. . . 

L. V a i n i k o n i s , Ūpas 
* 

„Pil. D. T. pagrobė parduotu
vėje suknelę ir nesumokėjusi 
bandė prasmukti pro pardavėją, 
kurios vertė 25 rub". 

(Iš draugiško teismo sprendimo > 
0 (Šluota; 

Kažkur Amerikos vakaruose 
i smuklę įėjęs narsus pilietis 
išdidžiai suriko: 

— Kai aš geriu, turi visi gerti 
į mano sveikatą! 

Kas gi negers tokia gera pro-

L a i š k a s iš t ė v y n ė s 

N O R I U IŠTEKĖTI 

Esu 5 3 metų bekraitė. Vidu
tinės išvaizdos. Norėčiau ištekė
ti už kapi ta l i s t in ių k r a š t ų 
lietuvio. Jeigu atsirastų pagar
bos vertas našlys ar senbernis, 
galėčiau atrodyti ir gražiau. 
Svarbu sąžiningumas ir ne
tuščia kišenė. Išpažįstu Dekalo
gą. E s u l i tuanistė , s t i l i s tė . 
Rašyti: Vilnius, buv. Tankistų 
(dabar kitaip vadinasi — net 
pati nežinau) g. Nr... 

P r i e r a š a s Redakc i ja i : už 
s k e l b i m ą n e t u r i u d o l e r i ų 
sumokėti, o rublių Jūs neimsit . 
Atsilyginčiau, jei atsiųstumėt 
ką nors pataisyti, pastilizuoti. ir 
busiu amžinai dėkinga. Pasi
rašiau tik slapivardžiu. (Pa
braukimai Sp" redakcijos). 

• * 

Juo toliau, juo labiau imu 
manyti, kad tikrų vyrų nėra. 
Nejaugi teks keliauti į Afrikos 
džiungles ieškoti Tarzano? O gal 
ir Tarzanas neranda aukštos, 
lieknos, simpatiškos. įdomios ir 
tikros draugės? Jei taip, tai 
laukiu laiško su nuotrauka. 
Manau, neapvilsiu. 

Respublika 
* 

Vyras vėlai naktį grįžta namo 
Su m e d a u s lašu sugaus i g& Toliau atėjūnas vėl šaukia: ir klausia žmonos: 

musių daugiau negu su statine 
acto. 

Kvai las žmogus nešioja širdį 
ant liežuvio, protingas — liežuvį 
po širdim. 

— Aš geriu antrą, visi gena 
antrą! 

Po to dar ir treč ią , ir 
ketvirtą... 

Kodėl nesibari? 
— A š jau su viskuo esu apsi

pratusi. 
— Gaila, o aš buvau sugalvo-

— Dabar, kai aš moku už savo, jęs l a b a i 
visi moka už savo! teisinimą. 

į t i k i n a n t į pas i -

tuvos laikrodį pasukti šimtą tai užrašė Nikodemas Kairiaausis 

niolika. metų. Po to, kai jis do, kai kitas tun-tas, g a v ę s pus 
padavė pareiškimą, kompani- ryčiams riekele duonos su vos 
ja telefoną pažadėjo įvesti po vos įžiūrimu medaus užtepimu. 
dviejų savaičių. J i s klausia, ar pakomentavo Atrodo, kad jūs 
pas juos savaitės skaičiuo- turite tik viena bitę", 
jamos dešimtmečiais? Daily T> • raph, Sydney 

Praeit ies lapus pavarčius 
J o h a n'n e s b u r g. Szi.inie mieste 

prezidentas Transvaalio Krūeger uždraudė su-
hatomis ir nerišliomis grajit ant fortepiono, 
norėdamas gyventojams suteikti nors dvi die
ni per neričlią ramias ir tykias. 

N e w B_r_i t_ai_a, C o n n. 28 metu Jo
nas Cvik, rusinąs, sukirto i laižybas isz slO, 
kad pavymu iszgers 15 stikleliu degtines. Na. 
ir laimėjo: tik tiek, kad laimėtus |10 gavo ne 
jis, tik gra'iorins, nes iszgeręs 15 stikleliu 
degtines, vos parėjo namo, puolė ncgy*as. 
Tai kokiu žmonių, yra ant svieto! 

P h i 1 a d e 1 p h i a. Pa. Studentai 
czionvkszezios "Fcnnsylvania Collese of I><n-
tal S:ircreiv". užpykę ant profesoriaus, Oru 
I. Kvinjr Mears, atsisakė lankui kolegiją, kol 
profesorius sturienttj neperpraszvs, arba kol 
kolegijos užveizria jo nepra-zalys. Profeso
rius i-z savo puses teiposgi ne nori lekciją 
skaityti, kol jo studentai neperpraszvs. Stu
dentai skundžiasi, kad profesorius juo< įžeidė, 
vadindamas valkiozais, pa.szlemek.vs, tokiu 
buriu pažemino visą kolegiją. Kaip ta* 
straikas paribaigs, dar negali m ųsj>ėti, kadangi 
nerinia, katra puse nu-ilenks. 

Garsas Amerikos lietuvių, 1899 

— Ir taksiukas paauglių pavyz
džiu... Iš užsienio spaudos 

- Atrodo, kad jūs iŠ šios klampynės ieškote kelios 
Iš prancūzu spaudos 

> I 

http://pa.szlemek.vs


DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 2 d. 

Miami Beach proklamacija lietuviams, kurią atsiėmė E Kerėsevičiene. Iš kaires: Vytautas Du
bauskas . Eugenija Kereševičienė. komisionierius Abe Resnick ir kiti komisionieriai Miami. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, FL 

PASIBAIGĖ VASARA 

Spalio 6 d. Miami lietuvių — 
Amerikos Piliečių klubas atsi
darė po vasaros atostogų. Klubo 
pirmininkė Elena Jonušienė 
pasveikino vėl susirinkusius 
narius ir svečius. Pas klubo 
narę Rūtą Bacunas atvykusios 
viešnios iš Lietuvos Irena 
B r i n g m a n i e n ė i r Jadvyga 
Savickienė gražiai padainavo. 
Klube lankėsi iš Lietuvos 
, ,Respub l i kos " la ikraščio 
redakcijos vyr. redaktorius 
Vitas Tomkus. Jis yra pakvies
t a s , ,The Miami H e r a l d " 
laikraščio redakcijos stažuotis. 
Direktorių pirmininkas Vytau
tas Dubauskas supažindino su 
paskutiniais politiniais įvy
kiais. Klubo narė Gunda Ko-
d a t i e n e . t ik sugrįžusi iš 
L ie tuvos , papasakojo apie 
įvykius Lietuvoje. 

Vaišindamiesi skaniais pietu
mis džiaugėmės vėl susirinkę po 
ilgos pertraukos klube. 

Spalio 9 d. ..The Miami He
rald" redakcijos vyr. redak-
trorius David Lavvrence pakvie
tė Miami lietuvių — Amerikos 
Piliečių klubo direktorių pirmi
ninką Vytautą Dubauską su 
žmona vakarienei į restoraną. 
Vakarienėje dalyvavo keturi 
r e d a k t o r i a u s a s i s t en ta i ir 
svečias iš Lietuvos „Respub
likos" vyr. redaktorius Vitas 
Tomkus. „The Miami Herald" 
redakcijos darbuotojai norėjo ar
timiau susipažinti su Vytautu 
Dubausku, kadangi jis rašo 
daug strapsnių Miami lietuvių 
— Amerikos Piliečių klubo var
du. O yra tikrai apie ką rašyti, 
nes nevisuomet laikraščių 
straipsniuose tikslingai para
šoma apie Lietuvos politiką 

Dainininkų ir 
muzikantų šventė 
Kaunas . Spalio 25 d. (Elta) — 

Keliasdešimt gabiausių respub
likos armonikierių šiandien 
sus i r inko j ..Pupų Dėdės" 
draugijos linksmavakarį Kauno 
sporto halėje. Jų muzikavimu 
prasidėjo tradicinė liaudiškos 
muzikos šventė ..Grok. Jurgeli". 
Tris vakarus po halės skliautais 
skambės aukštaičių, žemaičių, 
dzūku ir suvalkiečių dainos, 
kartu su atlikėjais galės pašokti 
ir žiūrovai. 

Prie simbolinio vėjo malūno 
vykstančioje pabaigtuvių šven
tėje išvysime l iaudiškos 
muzikos populiarintojus jų 
kraštui būdingais drabužiais, 
k lausys imės iš užmaršt ies 
prikeltų dainų. Šventės rengėjai 
— Lietuvių tautinės muzikos 
instrumentų muziejus ir Kauno 
filharmonija — nugalėtojams 
paskyrė pinigines premijas 

ir įvykius. Ypatingai paskuti
niu metu „The Miami Herald" 
rašė apie žydų genocidą ir nepa
grįstai buvo puolami lietuviai. 
V. Dubauskas, r a šydamas 
s t r a i p s n i u s , vis dar da rė 
spaudimą, kad redakcija iš
spausd in tų ir te igiamų 
atsiliepimų apie šiuos įvykius. 
Atkreipdama dėmesį į tai re
dakcija, išspausdino jaudinantį 
straipsnį ir įdėjo nuotrauką 
Miami Beach gyventojos ir 
klubo narės Eugenijos Kerase-
vičienės. Apraše kaip ji išgelbėjo 
3 žydų šeimas Lietuvoje ir po to 
atsidūrė Sibiro lageriuose 10 
metų. Taip pat liečiančius šiuos 
klausimus rašė ir kiti Miami 
apylinkės lietuviai. 

Vakarienės metu buvo daug 
diskutuojama apie tai. Vytautas 
Dubauskas plačiai ir diploma
tiškai nušvietė redakcijos dar
buotojus apie šiuos įvykius. 
. .The Miami Herald" vyr. 
redaktorius David Lavvrence ir 
kiti darbuotojai buvo patenkinti 
gavę išsamią informaciją ir iš 
lietuvių pusės. Atsisveikinant 
dėkoja už pokalbį ir sakė. kad ir 
ateityje lauks straipsnių apie 
Lietuvą. 

V. D. 

Fort Myers, Fl. 
LIETUVOS LAISVĖS 

FORUMAS TAUTYBIŲ 
FESTIVALYJE 

Jau kelinti metai Fort Myers 
miesto Centennial Parke 
vietinė Meno sąjunga ruošia 
tau tybių festivalius. Šiais 
metais toks tautybių pasi
rodymas įvyks lakričio 9 ir 10 
dienomis. 

Lietuvai atstovauja piet
vakariu Floridos Lietuvos Lais
vės forumas. Šis lietuvių or
ganizacinis vienetas, kur is 
reiškėsi eilę metų Lietuvos lais
vinimo byloje, dabar ir toliau 
tęsia savo veiklą Lietuvos labui. 
Forumo pirmininkė Kristina 
Krulikienė yra festivalio lietu
vių reprezentacijos vadove. Fo
rumo nariai pasiskirstė įvairiais 
pasiruošimo darbais atstovauti 
Lietuvai ir praturtinti bei pa 
gražinti lietuviams paskirta 
paviljoną. 

Be įvairių lietuvišku ekspona
tų, kaip iliustruotu knygų, tau
tinių rūbų. gintaro ir kitokių 
liaudies meno pavyzdžių, bus 
Alytės Jasaitienės demonstruo
jamas lietuviškų tautinių juos
tų audimas staklėmis Lietu
viško stiliaus Kaledu eglaičių 
papuošalai iš šiaudelių ir jų 
gaminimas bus parodytas Ninos 
Liubinienės. P. Taoras atsiveš 
įvairius pašto ženklų, lietuviškų 
pinigų ir kitokių rinkinių kom
plektus, visa tai turėtų labai su
įdominti visus žiūrovus. 

Antrąją festivalio dieną St. 
Petersburgo lietuvių tautinių 
šokių ansamblis „Audra", vado
vaujamas Klevos Gaižauskie-
nės, šoks tautinius šokius. 

Lietuvos Laisvės forumas la-
ai įspūdingai pasirodė keliose 
televizijos žinių programose, 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę. Džiūgaujant ir geriant 
šampaną. TV reporteriai 
komentavo ir apklausinėjo daly
vius apie Lietuvą, o vietiniai 
laikraščiai įsidėjo net pirmuo
siuose puslapiuose nuotraukas 
džiūgaujančių lietuvių ir jų 
pasakojimus. 

V. Chainas 

L i e t u v i a i (. a l i forni joje 

(Atkelta iš 4 psl.) 
miero parapj1^ choro (kurio 
pirmininkė vra Salomėja Ša
kienė) vardu Vytautas Zele-
nis , Bron - Se l i ukas ir 
chorvedis V;įstotas Ralys, Radi
jo klubo pienininkas Vytau
tas Šeštokas Fronto Bičiulių ir 
Gydytojų draugijos — dr. Zig
mas Brinkis Lietuvių Bendruo
menės Vaka-TJ apygardos vardu 
— Angelė Nelsienė. 

Pažymėtir..'. sukaktuvininkų 
Šakių nauja- oūdas, kad vietoj 
asmeninių jums dovanų svečiai 
aukoja Lietu u Bendruomenės 
globojamam Dovana Lietuvai 
fondui. Šiuc rudu pasitarnau
jama Lietuva;, kuriai, atgavus 
nepriklausomybę, reikalinga 
visų mūsų ;\ airiopa parama. 
Pobūvio metu aukų priėmėjas 
Jul ius Jodeit- pranešė, kad 
dalyviai suaukojo Lie tuvai 
2,800 dolerių Malonu pažymėti, 
kad į šią suraą įeina ir sukak
tuvininkų Šakių didelė asme
niška pinigine dovana. Prieš 
porą metų šiam fondui steigian
tis, Ingrida ir Julius Jodeliai, 
Salomėja ir Kazimieras Šakiai 
buvo pirmieji paaukoję po 1000 
dolerių. Meninę programą at
liko Los Angeles vyrų kvarte
tas: E. Jarašūnas, A. Polikaitis, 
R. Dabšys ir B. Seliukas su šiai 
progai pritaikintomis dainomis, 
akompanuojant muz. Viktorui 
Raliui. 

Svečias iš Lietuvos Pranas 
Narušis, klarnetistas — vir
tuozas, pagrojo keletą savo ir 
pasaulinių kūrinių. 

Pabaigoje sukaktuvininkas 
Kazimieras Sakys padėkojo 
visiems svečiams, organizacijų 
sveikintojam^ aukotojams, me
ninės programos atlikėjams, 

ruošėjams, ta lk in inkams ir 
visiems prisidėjusiems prie 
jubiliejinės šventės sėkmės. 

Muzikai grojant, solenizantai 
su pirmuoju valsu paskatino ir 
kitus svečius įsijungti į šokių 
melodijas ir dainas, kurios 
užsitęsė iki vėlyvo vakaro. 

Baigiant reikia pažymėti, kad 
abu sukaktuvininkai yra uolūs 
šeštadieninių radijo valandėlių 
klausytojai, aukotojai ir jų 
renginių lankytojai. Radijo va
landėlės vadovybė, pagerbdama 
juos šios sukakties progą pasvei
kino, pranešdama Los Angeles 
ir apylinkių lietuvių visuome
nei. 

Šia proga linkime Salomėjai ir 
Kazimierui Šakiams sveikatos, 
laimės, džiaugsmo ir daug sau
lėtų dienų jų tolimesniame gy
venime. 

V y t a u t a s Šeš tokas 

Los Angeles Lietuvių dienų mugėje Kazys Karuža buvo išstatęs naujųjų 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį ir istorines Lietuvoje vėliausių tragiškų įvykių 
nuotraukas 

Nuotr. V i n c o Š t o k o 

BALTIC 
TOURS 

BOSTONAS/NEVVARKAS Į RYGĄ 
U.S. $801 

Per Kopenhagą 

BOSTONAS/JFK Į RYGĄ 
U.S. $801 

Per Helsinkį 

CHICAGA Į RYGĄ 
U.S. $851 

Per Kopenhagą. Chicagos kainoje įskaičiuota ir nakvy
nė Kopenhagoj su pusryčiais ir pervežimais. 

• Visas kelionės kainos yra į abi puses 
• Kelionėmis gali pasinaudoti pavieniai asmenys ir grupės 
• Rezervacijas reikia padaryti mažiausiai 21 dieną prieš išvykstant. 
• Kelionės ilgis ne mažiau kaip 7 dienos ir ne ilgiau kaip 21 diena. 
• Baltic Tours suinteresuotiems gali parūpint! viešbutį su pus

ryčiais: Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Šiauliuose. Klaipėdoje ir 
Palangoje 

• Taip pat parūpi-iam transportą iš Rygos į Jūsų pasirinktą vietovę. 

Informacijos ir rezervacijos reikalu kreipkitės j : 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Sutte 4 
Newton, MA 02164 

M : 617-965-8080 Fax: 617-332-7781 

IŠNUOMOJAMI ..Hearing AIDS" 
Vartokite Išbandymui 30 dianų! 

Žetios karnos - S 3 M — Jokig ekstra mokesčių Pataisymas vęitui Skolinam. atvežam 
-įamus Ausg-nosies-gerklės specialistas apžiuręs susitarus 
SOUTHSIDE HEARING AID SPECIAUSTS 
3042 W. 63 St., Chicago (312) 776-3189 

Darbo vai ant'd trecd penktd 9-3. šestd 9-12 r0r- Comera. Mgr 

MISCELLANEOUS 

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

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 ai 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Weat 9Sth Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

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

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu C h i c i g o s miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai , yarantuotai T sąži
ningai 

3 1 2 - 7 7 ' i - 3 3 1 3 
KLAUDIJUS P U M P U T I S 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdž>usv 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. insured — Bondsc! 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINHMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis \. Hermis Deckys 
T * . S8S-6824. Nuo 8 ryto Iki • * . « . 

Kalbėti l ietuviukai 

STASYS ŠAKIN IS 
Dažyto jas 

iš v idaus ir iš lauko: 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas 
4612 S. Paul ina , Chicago 

Tol . 3 1 2 - 8 2 7 - 9 1 0 7 

Elegantiškos Išvaizdos, liekna, 
šviesių plaukų. 60 m. lietuvė norė
tų sus ipaž in t i su panašaus 
amžiaus vyru, susirašinėti, o gal ir 
kartu praleisti likusį gyvenimą 
Rašyti: Aldona Adomait ienė, 
Apkaaų 4-6, Vilnius, 232042 , 
Uthuanla. 

CHICAGO HEATING * 
AIR COMDfTtONIMG 
Rcsidantlal Commerclal 

Ali myy guaranteed Licensed S Insured 

Ovet Worfc 
C M Foreeel Air Mot Water H M H n 

NO JOB TOO SMALL Kalbame lietuviška. 
R DAROM 

Tol. 312 M*-234« 

CLASSIFIED GUIDE 
SEAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA S> 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parauodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

Ontui)f; KMIEOIK REALTORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mu--, kreipkite- i Danute Mayer. J: 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veitui. 

^ " » . REALMART, INC. 
y ^ 2 n t U I ^ | 6602 S. Pulaski. 

2 | Chicago, IL 60629 
312-767-0600 

m MIS 

„ B U D " BUDRAITIS 

Asmeniškai patamauia įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 
res. 312-778-3971 

QrtUK 
21 

a MIS 

ACCENT REALTY. INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708 -636-9400 
Ras. 708 -423-0443 

IUJJJ 

l t y 
ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja (vairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

HELP VVANTED 

CHILDCARE 
HOUSEKEEPING J O S S 

IF YOU SPEAK FLUENT ENGLISH & ; 

HAVE REFERENCSS. my agency has į 
jobs for you 

Call Rosalle Shore 
312-649 0822 

betwe*n 9 am A 6 pm 

FOR SALE 

Skubiai Ir nebrangiai parduodu 
n a u j ą a u t o m o b i l į , ,Lada 
Lietuvoje. Atsiskaitysiu. pristačius 
automobilį. Skambinti po 6 v v 

Tai . 1-312-737-8789 

Parduodu SECAM sistemos 60 
kasečių. Paskutiniųjų 3 metų svar
biausių įvykių Lietuvoje įrašai Visų 
kasečių kaina 1.200 dol Skambin
ti 847-2614 po 6 v.v. 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

REAL ESTATE 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6 5 2 9 S. Kedzle Ave., 
C h i c a g o . IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

ffl MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

V i k t o r a s Šimai t is , Realtor 
I r e n a Bl lnstrubiane. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax , 

5 9 5 3 S . Kedz le Ave. 
Tel. 436-7878 

RESORT COTTAGE FOR SALE 
Lake property, New Buffaio. Ml 
All-year round impeccable 3 bdrm, 
..split-level" w. party sizefam. rm.; fire 
place: double ..jacuzzi": Florida rm.; 
fully furnished; Vi bl. trom pvt. beach 
on lake Michigan — just add your 
boat! Call: 

Jane White 
RE/MAX SOUTHVVEST 

Tel. 708-974-1110 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Nar^g p'k'mc ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, ang'ų ir 
•sparų Kalbomis 
" Memokamas namų 

[vertin:mas 
* Pe'kame ir 
parduoCame namus 

" Apartmentus ir žemę 
' Pensininkams 

nuolaida 
• Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu. 
( 312 ) 767-24O0 

45*5 W. 67th Street, Chicago. IL 60629 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
vienam vyr. amžiaus l ietuviui 
Cicero. IL su ši luma, antrame 
aukšte. $450 į mėn. 

T e l . 708-425-1310 

I Š N U O M O J U KAUNE, 
ŽAL IAKALNYJE 

2 ir 4 kamb butus. 
T e l . 514-363-6284 

išnuomojamas 5 kamb. butas 
Marquette Pk. apyl. Kilimai, šaldy
tuvas, virykla. Su šiluma. 

Tol . 312-471-0353 

FOR RENT 
BRIGHTON PARK 

6 rms. Stove, refrigerator, quiet 
bldg. 2 or 3 adults $550 .00 . 

1 -708-448-7097 

Išnuomojamas 1 mlag. k a m b . 
butas K a u n o miesto cen t re . 
Kreiptis: 

T e l . 312-778-7916 

MAR0.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia ių 
reikmenų Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtu foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrar! ;r ?re6ad sus^aibesit 
lietuviškai 

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

f • 



Lietuvių Bendruomenės Omahos apyl. valdyba. Iš kairės: V. Prišmantienė, 
J. Povilaitienė ir A. Sakalaitė. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 

AUKA LIETUVOS 
AMBASADAI 

WASHINGTONE 

Omahos lietuvių moterų klu
bas tai lyg darbščių bičių avilys, 
yra pasižymėjęs nemažomis 
aukomis lietuviškiems reika
lams, jeigu tik mato aukos svar
bą ir reikalingumą. 

Šiuo metu moterys paskyrė 
1000 dol. Lietuvos ambasados 
išlaikymui Washingtone. Visi 
žinome, kad padėdami Lietuvos 
ambasadų išlaikymui, pade
dame Lietuvai, kuri dar neturi 
savo valiutos ir yra labai rei
kalinga pagalbos. 

Moterų klubo pavyzdžiu 
galėtų pasekti ir kiti klubai bei 
vienetai. Jau nebetinka, karto
jimas, kad „duosime, kai 
Lietuva bus laisva". Ji jau 
laisva ir laukia mūsų veiksmų 
pagalbos. Šia proga reikia paste
bėti, kad klube tėra tik 20 
narių, iš kurių jau keletas ne 
per daug darbingos, vyresnio 
amžiaus pensininkės. Nežiūrint 
to, visos dirba, kiek tik pajėgia. 
Ruošia jos visuomenei jau pa
garsėjusių blynų pusryčius. Ta 
proga padaro ir loteriją. 
Daugiausia pačios padovanoja 
ir dovanas loterijai. Kartą 
metuose padaro ir įvairių 
daiktų išpardavimą. Tokiu būdu 
kaip bitės per savo darbštumą 
surenka gražų derlių, iš kurio 
su meile ir džiaugsmu duoda 
ten, kur reikia padėti mūsų 
žmonėms ir mūsų tėvynei. 

J P 

Lemont, 111. 
AUGA LIETUVIŲ 

CENTRAS 

Plačiai žinomas Lietuvių cen
tras Lemonte. Visi Lietuvos 
vyriausybės svečiai ar meni
ninkai bei jų ansambliai, atvykę 
j JAV. aplanko ir Lietuvių 
centrą Lemonte su pranešimais 
ir koncertais. 

Centre veikia palaimintojo J. 
Matulaičio misiją Maironio li
tuanistinė mokykla, išaugusi 
iki 260 lankytojų. ..Žiburėlio" 
Montessori mokykla, vaistų j 
Lietuvą siuntimo organizacija 
„Mercy Lift" su darbą baigusia 
„Hot l ine" . Čia įs ikūrusi 
,,Pasaulio lietuvio" redakcija. 
Lietuvių meno muziejus, skau
tai ir skautės, sportininkai su 
aikštėmis ir sporto sale, o di
džiojoje salėje vyksta kultū
riniai, visuomenininiai, pasi
linksminimų, asmeniškų šven
čių pobūviai. Centre gyvena ke 
liolika nuomininkų ir 17 „con-
dominium" savininkų. „Bočių 
menėje" vyksta mažesni pobū
viai, susirinkimai, vakaronės. 
Centre veikia ir tautodailės 
krautuvėlė. 

Milžiniškas pastatas, jo išlai
kymo išlaidos reikalauja labai 
sumanaus administravimo, kurj 
atlieka Romas Kronas ir Dana 
Gylienė pagal centro tarybos ir 

valdybos direktyvas. Centro 
pajamos jau apmoka einamąsias 
išlaidas. Centrą dar slegia arti 
pusės milijono skolos, kurių 
253,000 dol. yra beprocentinės, 
gautos iš pačių centro narių. Jų 
s tambiausias beprocentinės 
paskolos davėjas su 100,000 dol. 
yra Zenonas ir Vanda Petkai. 
Jie yra stambūs aukotojai su 
virš 12,000 dol. Stambūs auko
tojai yra Illinois Tool Works su 
10,800, dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai su 11,000 dol., 
Vladas Skripkus su 10.000 dol. 
ir dr. Mindaugas ir Austė Vy
gantai su 10,000 dol. Tenka 
džiaugtis, kad iki š.m. spalio 18 
d. centrui suaukota 713,703.79 
dol. Naujas aukotojas su 10.000 
dol. buvo dr. Antanas ir Asta 
Razmai. 

Šių metų spalio 27 d. centre 
buvo sušauktas metinis narių 
susirinkimas atliktų darbų, 
naujų planų, esančių problemų 
aptarimui bei priėmimui. Po 
susirinkimo atidarymo, kurį 
atliko valdybos pirm. adv. R. 
Domanskis, ir po kun. L. Zarem
bos invokacijos, centro tarybos 
pirmininko Zenono Petkaus, 
kuris dabar Lietuvoje talkinin
kauja ministerių kabinetui , 
pranešimą pateikė Rimvydas 
Rimkus. Centro direktorių tary
bos vardu padėkojo už darbą 
visai centro valdybai, admi
nistracijai, talkininkams ir ypač 
talkininkėms ir visiems na
riams už paramą. 

Valdybos pirm. R. Domanskis 
pranešime pranešė, kad centras 
pajėgia atlikti savo paskirtį, kad 
jis daug talkina Lietuvai, kad jis 
galėjo priimti daug garbingų 
svečių iš Lietuvos, net ir Lietu
vos pirmininką Vytautą Lands
bergį ir juos visus parėmė. 

Iždininkas Ričardas Burba 
pranešė apie iždą ir ragino visus 
lietuvius būti centro nariais. 
Apgailestavo, kad skolos pro
centai dar suėda apie 6,000 dol. 
kas mėnesį ir visus prašė padėti 
šia skola ats ikratyt i . Susi
rinkimo metu buvo surinkta 
nemažai aukų. 

Kontrolės komisijos pra
nešimą pateikė Vladas Sinkus, 
padėkodamas Ričardui Burbai 
ir Daliai Dundzi l ienei už 
tvarkingą buhalterinių knygų 
vedimą. 

Lėšų telkimo pirm. Jurgis Riš
kus apgailestavo, kad dar per 
mažai apylinkės lietuvių yra 

centro nariai, kad net ir jie 
laiku nesumoka metinio mo
kesčio. Būti centro nariu labai 
lengva. Tereikia paaukoti tik 
200 dol. Buvo labai apgailes
tauta, kad pusė centre esančios 
lituanistinės mokyklos mokinių 
tėvų nėra centro nariai. 

Šešiems centro direktorių 
tarybos nariams užbaigus dvejų 
metų kadenciją (kitiems šešiems 
dar esan t taryboje)/ buvo 
sudaryta rinkiminė komisija, 
vadovaujant G. Rimkienei. Iš 
aštuonių kandidatų į centro 
direktorių tarybą buvo išrinkti 
pagal balsų daugumą: Jurgis 
Riškus, Rimas Domanskis, 
Ričardas Burba, dr. Romualdas 
Povilaitis, Algimantas Milašius 
ir dr. Albina Prunsk ienė . 
Buvusi Kontrolės komisija buvo 
paprašyta pasilikti dar viene
riems metams. 

Administratorių pranešime 
Romas Kronas apgailestavo, 
kad sumažėjo darbams sa
vanorių skaičius. O jie labai rei
kalingi telkiant, taupant lėšas 
centro i š l a ikymui . Didelė 
padėka priklauso savanoriams 
Kirkams, Karaliūnams, Navic
kams, Slėniams, B. Nainienei, 
dr. R. Povilaičiui, P. Bielskui, B. 
Kronienei, Bronei Nainienei su 
visu komitetu beruošiant pietus 
ir kitus parengimus, kurių pa
jamos išlaiko centrą. Dana Gy
lienė, dirbanti raštinėje, dėko
jo visoms talkininkėms ir talki
ninkams. „Mercy Lift" pirm. 
Jurgis Riškus dėkojo visiems už 
darbą ir aukas, kurių pagalba 
'škeliavo į Lietuvą 20 konteine
rių vaistų, 16 milijonų dolerių 
vertės. Kvietė ir toliau aukoti 
transporto išlaidoms, nes ši 
pa rama L ie tuva i labai 
reikalinga. 

Centro metinis susirinkimas 
buvo gausus ir gyvas klausi
mais, diskusijomis, kaip dar 
plačiau panaudo t i centrą 
lietuvybės išlaikymui. Užbai
giant buvo pasigėrėta, kad cen
tras pilną pasaulinę garbę įgaus 
1992 metais, kai jame susirinks 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas. Iki to laiko centrui 
dar reikia pagražinimų, pageri
nimų, patvarkymų, o visam tam 
reikalingi nauji ir seni centro 
nariai su aukomis. 

Br. Juodel i s 

Melrose Park, 111. 
PARAMA LIETUVAI 

Melrose Parko, 111., miestelio 
lietuviai visą laiką stipriai rėmė 
Lietuvos pastangas ir kovas už 
išlikimą kaip tauta ir pasku
t in ia i s me ta i s nepr ik lau
somybės siekius ir veiklą. Da
bar Lietuvai tapus nepriklau
soma valstybe, mūsų kolonija 
stengiasi padėti k raš tu i ir 
toliau, kiek mūsų išgalės lei
džia. Paskutiniu laiku šį darbą 
koordinuojant Algiui Sinke
vičiui, LB apylinkės Melrose 
Parko Lietuvių klubo pirmi
ninkui, ir Zinai Sinkevičienei, 
Lietuvos Dukterų draugijos 
skyriaus pirmininkei , buvo 

GAUSĖJA DAUGIABUČIAI 

Chicagos apylinkėse gausiai 
statoma daugiabučių, vadinamų 
kondominijomis. Pvz. Shaum-
burgo priemiesty suplanuota jų 
pastatyti net 176. 

užmegzti tiesioginiai ryšiai ir 
parama su Kauno Vilijampolė 
je esančiu vaikų pensionatu, pa-
siunčiant maždaug 300 svarų 
įvairių kasdieninių reikmenų. 

Taip pat savom iešom Lietu
von buvo išsiųsta 16 dėžių įvai
rių knygų. Atskirai, kelių kolo
nijos lietuvių šeimų yra 
remiamos dvi daugiavaikės 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Siūlo 

Asmeniškas keliones (pavieniui) į Nepriklausomą 
Lietuvą bet kuriuo laiku už pigiausią kalnai 

Parūpinama viešbučius įvairiuose Lietuvos 
miestuose. 

Sudaroma galimybes nupirkti giminėms bet kokį 
nekilnojamą turtą, pvz. butą, namą ir pn. 

Kreipkitės [ mus, mielai, greitai, sąžiningai 
patarnausime: 

9439 S. Kedzls, Evargraan Park, IL60642, 
Tai. 708-422-3000 

šeimos, reikalingos pagalbos. 
Tokių šeimų Lietuvoje dar y ra 
nemažai. Reikia jas tik susirasti 
ir užmegzti asmeniškus ryšius. 
Mes manome, kad ir daugiau 
l ie tuvių š e imų Amer iko je 
galėtų tiesiogiai paremti tokias 
šeimas a r insti tucijas šal ia 
savųjų giminių. 

J V R 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 2 d. 

A.tA. 
VYTAUTUI RUSTEIKIUI 

mirus, jo žmonai BRONEI, Dzūkų draugijos nare i , ir 
jo šeimos nariams reiškiame gilią užuojautą ir k a r t u 
liūdime. 

Dzūkų draugija 

A.tA. 
KAZIUI VILŪNUI 

mirus, likusią žmoną STEFANIJĄ, Dzūkų draugijos 
narę, nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u l iūdimp 

Dzūkų draugija 

Brang iam Vyrui 

A.tA. 
KAZIMIERUI JONYNUI 

mirus , ne tek t ies valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
mūsų mielą klasės auklėtoją SOFIJĄ JONYNIENE 
ir visą jos šeimą. 

Hanau gimnazijos auklėtiniai: 

Ona Stankaitytė-Baužienė 
Stasė Jankaitytė-Damijonaitienė 
Algis Damijonaitis 
Rimantas Dirvonis 
Leonas Kalvaitis 
Aldona Šilaitė Kaminskienė 
kun. Vytautas Memenąs 
Janina Arlauskaitė Mikutaitienė 
Danutė Dabulevičiūtė Milūnienė 
Marytė Bareikaitė Remienė 

A.tA. 
KAZIMIERUI JONYNUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną SOFIJĄ, buvusią 
mano mokytoją ir globėją, dukterį RŪTĄ ir anūką 
DARIŲ bei brolį VACLOVĄ. 

Napoleonas Zajančauskas 

A.tA. 
KAZIMIERUI JONYNUI 

mirus, j o žmonai SOFIJAI, mokyklos mokytojai, 
dukroms RŪTAI JUŠKIENEI, LAIMAI x\AVICKIE-
NEI ir sūnui KĘSTUČIUI bei kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Dariaus-Girėno lituanistinė mokykla 

A.tA. 
KAZIMIERUI JONYNUI 

mirus, liūdinčią žmoną SOFIJĄ, d u k r a s RŪTĄ ir 
LAIMĄ su šeimomis, sūnų, brolį VACLOVĄ su šeima 
ir brolius su šeimomis Lietuvoje užjaučia 

Povilas ir Janina Juodvalkiui 
Petras ir Birutė Peleckai 
Kroliu šeima 
Regina Petrauskienė 

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 

A.tA. 
TATIANAI PARULIENEI 

mirus, jos dukteris - IRENĄ KRIAUČELIŪNIENE, 
REGINĄ KUČIENĘ ir jų š e i m a s nuoširdžia i 
užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Angelė ir Albinas Karmai 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

TORVIL" LTD. 
'<XHtt.T Md CANMHO-nJtortAN VBJSCt. CoT "7 

NEW LOWEST PRICES 
DOOR TO DOOR DCUVERY 

\ i u : : : \ i k < \ K < , « 

>> PARCELS PACKED BY Cl STOMER (New and Used Clothmg) 
(min. SkįlilLzi; no max limia 

*• STANDARD rOOD PARCELS 
(regula- delr-ery) 

*> EXPRFS« FOOD PARCELS Į*« days itfciijj 
• M0NE* htrJ to fianddetivery - i ueeksi 
^ MEDIC AL INSURANCE FOR TOTORS C •mada only) 
• SALE Or RLSSIAN CAJRS lx>*cst prices - 3 months delivery 

(Wolga. Ladc, Samara = Sputn-l. Moskmck, Tcrvria, Niva). 

COMIVi SOON Ag. Farm F q u i p m e n t for sale 
<vra.:i<iT,plough. sted sodins rrwhine. e:c.) 

CALI. TOLL FREE 1 - 8 0 0 - 6 6 1 - 0 2 I.O 

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 

New deaJers vvelcome 
\ N \ D X i . . • s . / v 

H e a d O f f i O * 
63GalaxvB- "nit#7. 
Rexdde. 0*ar -f9W5Pl 
Tel: (416) 79& >328 
Fix:(416)/9S-.v"i 

Branoh 
TORVIL PAR -LS 
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PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago. Ill inois 60629 
H312M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South =*)th Avenue 

Cicero. Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois r>()650 
708-652-1003 

V i s u s laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONAI D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

I 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 2 d. 

x Šarūną Marčiulionį ma
tysime antradienį, lapkričio 5 
d . 7:30 v. v. žaidžiantį Chicagos 
stadione vyksiančiose krepšinio 
rungtynėse tarp San Francisco 
,.Warriors" ir Chicagos ..Bulis". 
Bilietai į rungtynes seniai iš
parduoti, tačiau jas rodys Cable 
televizija. 

x Graž ina Apanav ič iū tė , 
Lietuvos operos solistė, atliks 
programą sekmadienį, lapkričio 
10 d.. 2 v. p.p. Šauliu namuose 
vyksiančiame Tilžės akto 
paskelbimo sukakties minėjime. 
Visuomenę ir organizacijas su 
vėliavomis dalyvauti kviečia 
Mažosios Lietuvos Rezistencinis 
sąjūdis. 

x L.K.V.S-gos R a m o v ė s 
Chicagos skyriaus narių susi
rinkimas bus lapkričio 10 d., 
sekmadienį, 12 vai. dienos Jau
nimo centre. Kviečiame visus 
skyriaus narius susirinkime 
dalyvauti, nes reikės keletą 
svarbių reikalų aptarti. 

x A. a. Vlado Kulpaviėiaus 
memuarus-archyvą ir jo darbo 
medžio koplytėlę šeima įteikė 
Alkos muziejui. J i s buvo 
žinomas tautodailės puoselė
tojas. Jo kūrinių yra įvairiose 
kolekcijose, o taip pat kaip lietu
vių dovanos įteiktos popiežiui 
Jonui Pauliui II. kardinolui 
Spellmanui ir kitiems. 

x L.S.T. Korp! Neo-Lithua-
nia kviečia visus į jos Metinę 
šventę, kuri įvyks šeštadienį, 
lapkr. 9 d. šv. Mišios bus 
laikomos Tėvų Marijonų koply
čioje 10:00 v.r.: po to seks pa
minklo (JC) ir kapinių lanky
mas. Švente prasidės 6:30 v.v. 
Tautiniuose namuose. Po spal
vų įteikimo bus karšta vaka
rienė ir šokiai. Rezervacijas pri
ima M. R u d a i t y t ė (708) 
749-7860 ir V. Momkutė (312) 
925-6193. 

• sk) 

x Radijas — s v a r b i a u s i a 
komunikaci jos p r iemonė! O 
greičiausias bei patikimiausias 
žinių iš Lietuvos kurjeris — 
„ R y t m e č i o e k s p r e s a s " 
Klausykitės ..Rytmečio ekspre
so" nuo pirmad. iki penktad. per 
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
r y t o . Skelbimu r e i k a l a i s 
kreipkitės adresu P.O. Box 
3878, Oak P a r k . IL 60303 ar 
ba tel. (708) 524-9762. Laida gir
dima Illinois, Indiana bei Michi-
gan valstijose. Kartą išgirdę, 
tapsite nuolatiniais .,Rytmečio 
ekspreso" klausytojais! 

(sk.) 

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

(sk) 

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

(ak.) 
x Baltic Monumen t s . Inc. . 

2621 W. 71 Street, Chicago. IL. 
Tel. (312476-2882. Visq rūsiu 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Ki*ia 

D«nglam« Ir t a l s o m * 
vl*g rū i lų Stogus 

Tsl. 312-434-MS6 arba 
312-737-1717 

x L ie tuvos Vyčių taut in ių 
šokių šokėjai , vadovaujami 
Frank Zapolio, padedant Lidijai 
Ringienei, šoks Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybės atsta
t y m u džiaugsmo šventėje 
sekmadienį, lapkričio 3 d., 3 v. 
p.p. Jaunimo centre. Šventę 
rengia ir visus kviečia at
silankyti ir kartu pasidžiaugti 
jaunimo taut in is ansamblis 
..Grandis". 

x Ses. Marga r i t a Bareikai
tė skaitys paskaitą apie kari-
tatyvinę veiklą Lietuvoje Atei
ties savaitgalyje, kuris įvyksta 
lapkričio 15-17 d. Jaunimo cen
tre Chicagoje ir Ateitininkų na
muose Lemonte. 

x Muzikologė Danu tė Pet
rauskai te renka medžiagą Juo 
zo Žilevičiaus monografijai, kuri 
bus galutinai suredaguota ir 
išleista Lietuvoje. D. Petraus
kaitė skaitys pagrindinę pa
skaitą Juozo Žilevičiaus gimimo 
100 metų sukakties minėjime 
— koncerte lapkričio 10 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčio je lapkričio 10 d., 
sekmadienį, 12 vai. kun. An
tanas Saulaitis atnašaus šv. Mi
šias. Melsimės prašydami Dievo 
palaimos, kad lietuvišku ryžtu 
ir pasiaukojimu visi bendrai 
dirbtume Lietuvai žengiant 
nauju demokratijos keliu. Po 
pamaldų Gražinos ir Jono 
S t a n k ū n u res torane bus 
Lietuvių klubo susirinkimas, 
tarsimės, kaip padėti Lietuvai. 
S u s i r i n k i m o globėjai dr. 
Ged iminas ir dail . Vanda 
Baiukai. 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. p a r ū p i n a jūsų giminėms 
bilietus i.š Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūp iname profesionalų 
p. sitikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
H i l l s , I L 60457. Tel . 
708-430-7272. 

(sk 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų še imų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
S t ankus , tel . (312) 586-5959 ar
ba (7081 425-7161. 

' . -k i 

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės i Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk> 

x P r i s t a t ome Lietuvoje tik 
nau jus automobi l ius pigiau 
negu Vi ln iaus dolerinėje 
30-40^. Visoms 2 metu fabriko 
garantija. Pers iunč iame nau 
d o t u s au to arba doler ius iš 
Amerikos i Lietuvą ir prista
tome pagal adresą. Atsiskai
tome tik po patarnavimų. Fir
m o s sav . ĄŽUOLAS (312) 
434-8618. 

•'sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoj** naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės j INTERVIDEO Su 
moderniausia ..digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
C H E R , AVE. , CHICAGO, IL 
60609, TEL. 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s Be rno ta s . 

(ski 

x Poetas J u l i u s Keleras 
supažindins literatūros vakaro 
dalyvius su poeto Kornelijaus 
Platelio kūryba. Literatūros 
vakaras atidaro Ateities savait
galį, kuris įvyksta lapkričio 
15-17 d. Jaunimo centre Chica
goje ir Ateitininku namuose 
Lemonte. 

x Adelė Duoblienė plėšikų 
buvo sunkiai sumušta savo 
namuose. Dabar yra gydoma 
savo sūnaus priežiūroje. 

x Našlių, naši i ūkių ir pa
vienių susirinkimas bus lap
kričio 8 d. 1 vai. po pietų Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Nariai kviečiami dalyvauti, nes 
yra daug reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė 
rengia seminarą apie „Ilgo 
termino ligos apdraudą" trečia
dienį, lapkričio 13 d. nuo 1 iki 
3 vai. po pietų. Seminaras bus 
Šv. Kazimiero seserų audi
torijoje, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicagoje. Reikia pasiskam
binti pirmadieniais-penkta
dieniais nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. 
p.p. ligoninėje tel. 312-471-5944. 

x Žurn. Jurg is J a n u š a i t i s , 
vienas iš produktingiausių 
spaudos darbuotojų, Por t 
Orange, Fla.,už kalėdines kor
teles, kalendorių atsiuntė 20 
dol. auką su prierašu: „Dėkoju 
už kalendorių ir atvirutes. Siun
čiu pensininko lašelį — auką už 
juos". Nuoširdus ačiū mūsų 
mielam ir nepavargstančiam 
bendradarbiui. 

x Stasys P r a k a p a s iš To
ronto. Kanada, mūsų bendra
darbis, už parduotas ..Draugo" 
knygas atsiuntė 200 dol. ir dar 
daugiau užsisakė. 

x Parduodami bu t a i ir na
m a i Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje. Kreiptis į A m e r i c a n 
Travel Service 9439 S. Kedzie 
Ave., Evergreen Park , I L 
60642, tel.: (708) 422-3000. 

(sk) 

x Lietuvių F o n d u i vajaus 
proga aukojo: $2,500 Alfred A. 
Russas, $250 Jan ina Žitku-
vienė, po $200 Hartfordo Skau
čių Šatrijos Vietininkija, Mari
ja Vilutienė, po $100 Raimun
das Gramas, Bronė Pakštienė, 
Lidija Strazdienė, Donald ir 
Leonidą Stukai. Dėkojame ir 
prašome siųsti aukas bei įsigyti 
bilietus lapkričio 16 d. pokyliui 
LF būstinėje - 3001 W. 59th 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Tik $1.75 už svarą iki 100 
svarų ir $1.50 v i rš 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun
tinys bus pristatytas be muito 
į bet kur) Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d. Atlanta Impor t -Expor t , 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-434-2121. 

fsk) 

x Nuo $769 sava i tė Puer ta 
Vallarta: kelionė lėktuvu, vieš
butis („suite"), maistas 3 k. į 
diena ir vietiniai gėrimai. Iš
vykstam gruodžio 4 d.. grįžtam 
gruodžio 11 d. Informacijai 
kreiptis: AMERICAN TRA
VEL SERVICE, 9439 S. Ked
zie Ave., Evergreen Park, IL 
60642, tel. 708-422-3000. 

(sk) 

x Turto (estate) i r finan
sinio planavimo seminaras 
įvyks Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte lapkričio 17 d., sek
madieni, tuoj po šv. Mišių. Svar
biausios temos: „Living Trusts ' 
ir testamentai"; „Jūsų kompa
nijos pensijų galimybės", „Kaip 
sumažinti ,Federal Es ta te ' 
taxes", „Kapitalo kaupimas per 
rentas (annuities)"; kitos inves
tavimo galimybės. Seminarą 
rengia Prudential finansinio pa
tarnavimo ir apdraudos kompa
nija. Dalyvauti pakvies tas 
advokatas R. Domanskis. I jūsų 
klausimus atsakys: A. Kavakie-
nė, J. Coury ir J. Naršėte. 

(sk) 

Pabaltijo valstybių nepriklausomybės atstatymu džiaugiantis, jaunimo tautinis ansamblis „Gran
dis" lapkričio 3 d. 3 vai. p.p. rengia estų, latvių ir lietuvių tautinių šokių vienetų bendrą kon
certą Jaunimo centre. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SUKAKTUVINĖ 

FOTOGRAFIJOS PARODA 

Pirmoji jungtinė lietuvių foto
grafijos paroda, dalyvaujant 
išeiviams fotomenininkams iš 
Amerikos ir Kanados, įvyko 
Chicagoje 1972 metais antrojo 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso metu. Jau ir anksčiau 
fotografijos parodas rengė 
Lietuvių foto archyvas, įsteigtas 
1966 metais Algimanto Kezio 
iniciatyva. Vėliau ši institucija 
pasivadino Budno vardo lietu
vių foto archyv.; ji globojant 
direktorei ir steigėjai dr. Mildai 
Budrienei. Kasmetinių foto pa
rodų organizavimą labai pakėlė 
foto menininku dalyvavimas iš 
Lietuvos. Parocose buvęs 30-40 
dalyvių s k a k u s 1978-1988 
metais, organ: uojant Stasiui ir 

x Sofija P l ė n y s iš Oak 
Lawn, 111., ..Draugo" renginių 
komiteto nare. nuoširdi talki
n inkė , Vytas Okulev ič ius , 
Chicago, 111. iankėsi „Draugo" 
administracijoje, pratęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
20 dol. auka. S Plėnį ir Okule-
vičių skelbiame garbės prenu
meratoriais, o už aukas tariame 
nuoširdų ačiū. 

x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 
jums ir jūsų g iminėms iš 
Lietuvos į įvairius JAV miestus, 
neskrendant per Maskvą. Tvir
t iname Aerofloto skrydžius. 
Lietuvoje parduodame automo
bilius, naujus su 2 m. garantija. 
Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo. Skubiai fax'u per
siunčiame dokumentus, laiškus 
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika
lais. At lanta Impor t -Expor t , 
2719 W. 71 St.. Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-2121. 

(sk) 

Zunei Zilevičiams, 1990 metais 
pakilo iki 97 dalyvių su 260 psl. 
ka ta logu-knyga . .Lietuvių 
šventės". Cia daug prisidėjo 
Vilniuje veikiami Lietuvos Fo
tomenininkų sąjunga, savo 
narių eksponatus siunčianti į 
parodas Chicagoje. 

Dvidešimtoji sukaktuvinė 
fotografijų paroda Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijoje buvo ati
daryta spalio 25 dieną ir tęsis 
iki lapkričio 3 dienos. Jos pa
grindinė tematika — sportas. 
Parodą a t idarė Algimantas 
Kezys, sveikindamas visus pa
rodoje dalyvaujančius foto me
nininkus iš Lietuvos ir išeivijos, 
sveikindamas parodos lanky
tojus, dėkodamas parodos ren
gimo t a l k i n i n k a m s , ilga
laikiams parodų rengėjams S. ir 

x KARGO Į LIETUVA BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro 
linija į Ryga. Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave., H ickory Hills, IL 
60457, tel . 708-430-7334. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų , 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreipt is : „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, IL 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

Z. Žilevčiams ir ypač dr. Mildai 
Budrienei, kuri įkūrė ir globoja 
dr. Stasio Budrio vardo lietuvių 
foto archyvą, veikiantį prie Li
tuanistikos tyrimų ir studijų 
centro. 

Šios parodos atidaryme daly
vavo ir svečias iš Vilniaus — 
Lietuvos Dailės muziejaus 
direktorius Romualdas Budrys. 
Sveikinimo žodyje j is džiaugėsi 
naujomis galimybėmis visiems 
ka r tu tėvynėje ir išeivijoje 
puoselėti foto meną, ruošiant 
bendras parodas, leidžiant lei
dinius šiapus ir anapus Atlan
to. Išsamų žodj apie lietuvių foto 
archyvą Chicagoje, jo rūpesčius 
ir pasisekimus tarė direktorė dr. 
Milda Budrienė, dėkodama 
visiems, kurie šį darbą vertina, 
prie jo prisideda. Padėka ypač 
priklauso šios parodos organiza
toriui bei katalogo sudarytojui, 
žymiam išeivijos foto meninin
kui, šių metų JAV LB Kultūros 
tarybos premijos laureatui 
Algimantui Keziui. Jis, užbai
g i a n t parodos at idarymo 
oficialią dalį, visus kvietė 
gausią parodą atidžiai apžiūrėti 
ir dalyvauti balsavime, iš
renkant geriausią fotografiją ar 
jų ciklą pagal numerius ir vieną 
nuotrauką iš keturių jaunųjų 
fotografų. Šio balsavimo 
rezultatai bus paskelbti per pa
rodos uždarymą lapkričio 8 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vakare 
Jaunimo centro kavinėje ir lai
mėtojams bus įteiktos premijos. 

Šioje parodoje dalyvauja 49 
foto menininkai ir 4 jaunieji, 
pradedantieji. Dvidešimtoji pa 
rodą — sportas turi daug įdomių 
fotografijų ne vien sporto entu
ziastams, bet ir plačiai lietuvių 
visuomenei. Juk kiekvienas 
dažnai nešiojamės foto aparatą 
maloniems savo prisimini
mams, vietovių ar išgyvenimų 
užfiksavimui. Juos galime žy-

Broniaus Kviklio pagerbimo akademijoje vėliavų sargyba. Iš kairės: J. Vanakojis, D Laucius. 
R Chiapetta, V. Kirvelaitis, V. Brazaityte, D Ankute, už vėliavų - G. Butts ir A Buntinas 

Nuotr J. Tamulaičio 

IS ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJE 

— Argent inos Lietuvių or
ganizacijų ir spaudos drau
gija išsirinko naują valdybą, ku
rion įeina pirmininku Julius 
Mičiūdas, vicepirm. Arnaldas 
Vezbickas, sekr. kun. A. Steig-
vilas, ižd. Adomas Burba, Lietu
vių Centro atstovai — Artūro 
Kaminskas ir Alfredo Ruplėnas, 

Susivienijimo atstovai — 
Algimantas Rastauskas, Leo
poldas Stankevičius, Antonio 
Mikučionis, Liet. Jaunimo at
stovai — Jorge Gaidimavičius ir 
Daniela Rastauskaitė. 

— Argentinos lietuvių orga
nizacijų ir spaudos draugija 
suorganizavo pamaldas Aušros 
Vartų bažnyčioje kaip padėką 
už nepriklausomybę ir keliavo 
vilkstinė automobilių padėkoti 
vyriausybei už Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimą. 

— Lie tuvių C e n t r o mo
terys, vadovaujamos Birutės 
Petrauskaitės Daratėnienės, 
suorganizavo eiseną į valdžios 
namus — Casa Rosada — padė
koti už Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimą. 

miai geriau atlikti parodose 
pasimokydami iš foto meni
ninkų darbų, jų s u k u r t ų 
kompozicijų. Linkėtina kiek
vienam šią fotografijos parodą 
apžiūrėti. 

Bronius Juode l i s 

MOTERŲ KLUBO VEIKLA 

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų klubo po atostogų narių 
susirinkimas įvyko spalio 3 
dieną Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Pirm. Bernice 
Zemgulis atidarė susirinkimą 1 
vai. po pietų, sveikindama visas 
susirinkusios. Nutarimų rast. 
perskaitė protokolą iš pereito 
susirinkimo gegužės 2 dienos. 
Buvo priimtas su pagyrimu. 
Taipgi valdybos pranešimas 
priimtas kaip duotas. Finansų 
ras t . Peggy Davidauskas 
pranešė, kad atsisako iš pareigų 
dėl sveikatos sumenkėjimo. 

Gautos 4 padėkos kortelės nuo 
ligonių Anna Condux, Mag
dalena Grisius. Anna Kasman 
ir Alice Baranowsky, kurios 
dėkojo už gautas dovanas ir 
linkėjimus pasveikti. Taipgi 
buvo sutvarkytos Barbaros 
Buyer Mišios, nes jai mirus 
gėlių nenorėjo, o tik Mišias. Tai 
bus ateinančių metų vasario 11 
d. 8 vai. ir kovo 6 d. 8 vai., 
balandžio 28 d. 8 vai. Brighton 
Parko bažnyčioje. Kurie galės, 
prašom nueikite ir pasimels-
kite. Jas sutvarkė Mary Ann 
Malas. 

Pirm. pranešė, kad kitas klu
bo prieš metinis susirinkimas 
bus gruodžio 5 d. ir visas kvie
tė atsilankyti, nes daug reikalų 
bus atlikta. Po susirinkimo 
visos narės buvo pavaišintos 
skaniu maistu. Visos skirstėsi 
namo linksmos. Visa valdyba 
sveikino su artėjančia Padėkos 
diena ir linkėjo ją linksmai 
praleisti. „ •—-_ , . Rožė Didzgalvis 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Oarh<> vai nuo ^ iki 7 vai vak 
Šeštad * v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th St/eet 
Chicago, IL 60629 

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