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„LKB Kronika", Nr. 76 Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui 

Nuorašai: 

1. Lietuvos vyskupams 
Ir vyskupijų valdytojams 

2. TSRS KGB Generaliniam 
Viršininkui Čebrikovui 

3. TSRS Generaliniam prokurorui 
4. Jaunimo laidų redakcijai 

LTSR prokurorui 
„Komjaunimo Tiesa" redakcijai 
..Valstiečių laikraštis" redakcijai 
„Komunistinis rytojus" redakcijai 
Alytaus m. ir raj. švietimo skyriui 

Gražulių šeimos ir kitų dalyvių 

Pareiškimas 
(Tęsinys) 

Kodėl prokuroro padėjėjas 
nutylėjo tą faktą, kuris įvyko 
Miroslovo vidurinėje mokyklo
je? Mokyklos direktorė Daba-
šinskienė, atėjusi į XI klasę, kur 
mokosi Povilas Gražulis, mo
kinius paklausė: „Kas girdėjote, 
kad mokytoja Ališkevičienė vie
šai Gražulių šeimą, kadangi ji 
t ikinti, sulygino su mėšlo 
krūva, pakelkite r a n k a s " . 
Pakilo visos, išskyrus dvi. 

Prokuroras nepaa i šk ino , 
kodėl vietinė prokuratūra, rei
kalavo iš įstaigų ir mokyklų kai 
kurių tėvų ir vaikų charakteris
tikų. Argi jie tokie baisūs nusi
kaltėliai? Nenurodė, kodėl, 
atvažiavę pareigūnai net t r is 

k a r t u s užs i rašė stovinčių 
mašinų numerius, koks ryšys 
tarp nepilnamečių ir mašinų. 
Kam buvo reikalingi fotoapa
ratai, šunys, pistoletai? Mums 
tapo neaišku, kaip rašytas 
laiškas jaunimo laidų redakci
ja i ats idūrė pas prokurorą 
Bakučionį. 

Praslinkus gerai savaitei po 
pokalbio su prokuroru Bakučio-
niu „Komjaunimo Tiesoje" Nr. 
61 pasirodė Aldonos Svirbu-
tavičiūtės straipsnis „Konflik
tas gimimo dienai' Straipsnyje 
autorė dėsto, kad respublikos 
prokuroro vyresnysis padėjėjas 
plačiai ir išsamiai atsakė skun
do autoriams. 

(Bus daugiau) 

Kardinolo žodžiai italų spaudoje 
Romos dienraštis „II Mes-

saggero" atspausdino žurnalisto 
Orazio Petrosillo pasikalbėjimą 
su naujuoju Lietuvos kardinolu 
Vincentu Sladkevičium. Pokal
bis įvyko kardinolui Sladkevi
čiui būnant Romoje liepos mėne
sį. 

Lietuvos kardinolas, atsaky
damas į italo žurnalisto klausi
mus, kalbėjo apie Lietuvos kata
likų Bažnyčios dabartine padėtį, 
papasakojo ir apie savo paties 
patyrimus netolimoje praeityje. 

Kardinolo viltys 

Dienraščio „II Messaggero" 
žurnalistas pačiu pirmuoju 
klausimu paprašė kardinolą pa
sisakyti apie Gorbačiovo 
pradėtąjį vadinamo „persi
tvarkymo" procesą. „Persi
tvarkymo vertę mes galėsime 
nustatyti tik tuomet", a tsakė 
kardinolas Sladkevičius, „kai 
pamatysime jo vaisius Bažny
čios gyvenime. Iki šiol mes ne
pastebėjome jokių padėt ies 
pagerėjimo ženklų". 

„Bet ar jūs turite bent vilčių, 
kad padėtis pagerės", paklausė 
kardinolą italas žurnalistas. 
„Vilčių turime", atsakė kar
dinolas, „viltis juk išnyksta pati 
paskutinioji". 

Bažnyčia pa jung ta 
valstybei 

Žurnalistui p a p r a š i u s 
apžvelgti dabartinę katal ikų 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje, kar
dinolas pažymėjo: „Pagal sovie
tinius įstatymus, Bažnyčia yra 
atskirta nuo valstybės. Tačiau 
gyvenimo tikrovėje Bažnyčia 
yra visiškai pajungta valstybei, 
kuri akylai kontroliuoja visas 
bažnytinės veiklos sritis". 

Kardinolas šia proga priminė, 
kad, pavyzdžiui, balandžio 
mėnesio pabaigoje, jam sugrįžus 
iš Romos, jis bandė padaryti pa
keitimų vienintelės Lietuvoje 
veikiančios Kauno k u n i g ų 

Pabaltijo įvykiai 
pasaulinėje spaudoje 

Ruošiasi savo suvažiavimams 

Prez. Reaganas pasirašo veto ant jam įteikto išlaidų įstatymo kariniams reikalams. Kairėje stovi 
Baltųjų rūmų dabartinis štabo viršininkas Kenneth M. Duberstein, viduryje viceprezidentas 
George Bushas ir dešinėje Saugumo tarybos viršininkas Colin L. Powell. 

„Requiem" stalinizmo aukoms 

seminarijos vadovybėje. Valdžia 
tuoj pat tam griežtai pasi
priešino: „Kaip galite tai daryti 
be mūsų atsiklausimo", pareiš
kė valdžios atstovas, „negavęs 
mūsų leidimo? Ar nebus jum 
atėjusi mintis kelti revoliuciją?" 

Asmeniški išgyvenimai 

Toliau, žurnalisto paklaustas 
apie jo asmeninius patyrimus 
visą dvidešimtmetį būnant 
ištrėmime, kardinolas pažy
mėjo, kad gyvenant Nemunėlio 
Radviliškyje, netoli nuo sienos 
su Latvija, jam buvo visą laiką 
draudžiama iš ten pajudėti. 
Negalėjau nuvykti į Kaišia
dorių vyskupiją, kurios buvau 
vyskupu pagelbininku, negalė
jau nuvykti taip pat ir į Šeduvą, 
kur tuo metu gyveno mano 
vyskupas ordinaras. Galop, man 
buvo draudžiama lankytis taip 
p a t ir Kaune , l ietuvių 
katalikybės centre. Tai tikrai 
nebuvo laimingi laikai". 

Šiurpios kard inolo motinos 
la idotuvės 

Kardinolas Sladkevičius čia 
priminė jam ypač skaudžius per
gyvenimus, susijusius su jo mo
tinos mirtimi. 

„Motinos palaikam nuvežti į 
kapines", kalbėjo kardinolas, 
„ m a n nebuvo duota jokia 
transporto priemonė. Dar dau
giau — į mano prašymą buvo su 
panieka atsakyta, kad kūnas 
galįs supūti ten, kur yra. Net ir 
patys blogiausi žmonės", pažy
mėjo kardinolas Sladkevičius, 
„mirties akivaizdoje pajunta 
žmogiškumo jausmą. Anie, 
tačiau, to žmoniškumo neturėjo. 
Buvau p r ive r s t a s s lapta i , 
nakties metu, su gerų žmonių 
pagalba palaidoti savo motiną. 

Pas mus, norintys religiniai 
laidoti savo a r t imuos ius , 
negauna transporto priemonės 
mirusiųjų palaikam nuvežti į 
kapines, negauna nei kapo, jei 
nėra anksčiau jo įsigiję. Iš viso, 

Vilnius. — Visoje pavergtoje 
Lietuvoje vyksta pinigų rinki
mas pastatyti stalinizmo au
koms atminti paminklą. 

Tam reikalui yra rengiami 
simfonirės muzikos koncertai. 
Šiemet \ilniečiai, sulaikydami 
ašaras, bet iškėlę galvas, klau
sėsi didingojo Verdi kūrinio 
„Reąuiem" rugsėjo 9 d., kurio 
atlikimas buvo skiriamas Sta
lino nužudytiems pagerbti. Vil-

kaip yra pasakęs vienas gydyto
jas, bažnyčios Lietuvoje yra ati
darytos, prie bažnyčių nėra mili
cininkų, kurie žmonėm pastotų 
kelią, bet bažnyčios lankantieji 
gali susilaukti įvairių sunkumų 
ir nemalonių pasekmių. Tikin
tiesiem taip pat trukdoma 
laisvai vykti su maldos kelio
nėmis į šventoves. Pas jus Itali
joje susisiekimas sustabdomas 
dėl streikų, gi Lietuvoje valdžia 
sustabdo transporto priemones, 
kai jomis naudojasi katalikai", 
kalbėjo kardinolas. 

Popiežius pagerbė Lietuvą 

Romos dienraščio „II Messag
gero" žurnalistas pokalbio pa
baigoje paklausė kard. 
Sladkevičių, ką jam asmeniškai 
reiškia jo pakėlimas į kardino
lus. 

„Į šį klausimą neturiu as
meniško atsakymo", pažymėjo 
kardinolas. „Mano pakėlimo į 
kardinolus tikrąją priežastį žino 
tiktai Šventasis Tėvas. Popie
žiaus siekimai yra drauge ir 
mano siekimai. Yra, tačiau, 
aišku, kad popiežius norėjo 
pagerbti Lietuvą ir sustiprinti 
Lietuvos Bažnyčią. Kardinolo 
paskyrimas katalikų bendruo
menei sudaro tai bendruomenei 
ne tiktai garbę, bet taip pat ją 
sustiprina". 

Kardinolo Sladkevičiaus as
menybė i ta lui žurnalistui 
padarė labai gilų įspūdį. Jo 
žodžiuose ir judesiuose, rašė 
Petrosillo, atsispindi nepap
rastas ir šiem laikam retas nuo
širdumas, draugiškumas ir 
kuklumas, kuris tuoj sužavi 
pašnekovą. Jo atvira ir nuoširdi 
šypsena, rašė žurnalistas, labai 
primena popiežiaus Luciani — 
Jono Pauliaus I-ojo žvilgsnį, 
kuris buvo sužavėjęs daugelį 
žmonių. (K.L.) 

niečiai susirinko į Vilniaus 
sporto rūmus, kad kuo daugiau 
tilptų. „Reąuiem" dirigavo 
Juozas Domarkas. Kūrinį atliko 
žymieji solistai Nijolė Ambra
zaitytė, Gražina Ap&.navičiūtė, 
Vaclovas Daunoras, Sergėjus 
Lariras, du chorai — Lietuvos 
tele\ izijos ir radijo valstybinis 
ir Kauno valstybinis akademi
nis chorai, kartu su Lietuvos 
filharmonija. 

Dalyvavo minios žmonių 

Šis operinis gedulingas 
kūrinys buvo vėliau atliktas 
Kaune, Panevėžyje, Alytuje, ir 
vis sporto salėse, kad minios 
žmonių galėtų dalyvauti susi
kaupime už išvežtuosius ir 
nukankintuosius. 

Chorus paruošė Kauno valsty
binio choro dirigentas Petras 
Bingelis ir Vilniaus valstybinio 
choro dirigentas Petras Vaiče-
konis. Kaip „Kauno Tiesa" 
rašė, tokį solistų kvartetą 
žmonės tik retai tegali išgirsti. 
Vilniuje ir Panevėžyje tenoro 
partiją atliko Virgilijus 
Noreika. 

Surinktos lėšos paskirtos sta
linizmo aukų paminklui pasta
tyti. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Vilnius. — Tuo pačiu metu, 
kai verda neramumai Armėni
joje, dar didesnis pavojus 
sovietų galybei bręsta Pabaltijo 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
valstybėse, rašo „The Christian 
Science Monitor" dienraštis pir
mame puslapyje savo reporterio 
Paul Quinn Judge žodžiais iš 
Europos. 

Pabaltijo tautybės bando 
keisti sovietų sistemą, kad 
turėtų daugiau teisių. Bet kai jų 
veikėjai laimi, tai Maskva visa 
tai svarsto susirūpinusi. Pabal
tijo intelektualai, masinių sąjū
džių remiami, ruošia savo rei
kalavimus, kurie , jei bus 
patenkinti, pakeis sovietų sis
temos veidą iš griežtai centra
lizuotos valstybės į laisvas kon
federacijos respublikas. Pabalti
jo tautiniai veikėjai palaiko 
ryšius tarp savęs. Jie taip pat 
tariasi ir su kitų respublikų vei
kėjais Sovietų Sąjungoje, o ypač 
Gudijoje, Ukrainoje ir Moldavi
joje. 

Dirigentas Juozas Domarkas diri
guoja Verdi „Reąuiem". 

Išeivija tai atliko jau 1965 
Išeivijos lietuviai Verdi 

kūrini ,.Requiem". kaip kad 
šiais metais lietuviai tėvynėje, 
atliko jau 1965 m. birželio 13 d., 
paminėdami tas pačias staliniz
mo aukas. Kūrini dirigavo 
Aleksandras Kučiūnas, solistai 
buvo Danute Stankaitytė, Aldo
na Stempužiene, Stasys Baras ir 
Jonas Vaznelis. Grojo Chicagos 
Simfoninis orkestras. Išvežtųjų 
ir nukankintųjų paminėjimą 
rengė Lietuvių Opem McCor-
mick Place .salėje. Chicagoje, de-

— Maskvoje žinių agentūros 
praneša, kad vyksta demonstra
cijos, nežiūrint naujai pasiųstų 
papildomų kariuomenės dalinių 
j Jeravaną. Ginkluoti bei 
motorizuoti daliniai saugo 
Komunsitų partijos ir vyriau
sybės pastatus, bet laikosi 
atokiai nuo minios Operos 
aikštėje. 

— Gruzijoje, Tbilisi mieste, 
įvyko didelės demonstracijos. 
Susirinkę žmonės reikalavo 
jiems priklausančių teisių ir, 
kad būtų išlaikytas šeštame am
žiuje statytas vienuolynas, kurį 
sovietai nori sugriauti. Plaka
tuose buvo išrašyti tautiniai 
šūkiai. 

— Br i tan i jos premjerė 
Margaret Thatcher savo kalbo
je Briuselyje pasisakė prieš 
Jungtines Europos valstybes, 
sakydama, kad gali bū t i 
Jungtinės Amerikos valstybės, 
bet negali būti Jungtinių Eu
ropos valstybių. Ji mano, kad 
tada valstybės turėtų atsisakyti 
savo tautiškumo, kas europi
nėje kultūroje yra neįmanoma. 

— B e i r u t e Libano par
lamentui nepavyko la iku 
išrinkti naujo prezidento ir ka
riuomenės vadovybė perėmė 
krašto valdymą. 

— Nikaragvos marksistinės 
vyriausybės prezidentas Daniel 
Ortega atsisakė atvykti į 
Ameriką dalyvauti Jungtinių 
Tautu sesijoje, nes Valstybės de
partamentas ne visiems jo 
sudarytos 60 asmenų delegaci
jos nariams išdavė įvažiavimo 
vizas. 
— Valstybės departamentas, 

kur is rūpinasi Amerikos 
užsienio reikalais, buvo įsteig
tas 1781 m. sausio 10 d. Jame 
dirba 14,000 amerikiečių, 
įskaitant 9,354 užsienio tarny
boje. Diplomatinius ryšius turi 
su 150 valstybių. Kasmet 
išduoda maždaug 5 mil. vizų. 
Departamento išlaidos pasiekia 
2,7 bil dol. 

ja, talpinančioje tik 5.003 
žmones. Operos chorui tada tal
kininkavo Alice Stephens dai
nininkės. Vyčių choras ir „Tė
viškės" lietuvių evangelikų 
choras. Chorus tada paruošė Al
fonsas Gečas, Alice Stephens ir 
Faustas Strolia. 

Pabaltijo kongresai 
Kitą mėnesį vyks svarbūs 

įvykiai tose respublikose. Spalio 
pradžioje Estijos Liaudies fron
tas, kuris, įsisteigęs balandžio 
mėnesį, išaugo į rimtą politinę 
jėgą Estijoje, turės savo kongre
są. Po to kitą savaitę- tas pats 
įvyks Latvijoje. Ir Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdis numato 
tokį kongresą turėti trečiąją 
spalio savaitę. 

Pabaltijo aktyvumas žymi 
vieną prieštaravimą Gorbačiovo 
reformos programoje: peres-
troika reiškia skir t ingus 
dalykus įvairoms tautybėms 
Sovietų Sąjungos viduje. 
Armėnams tai reiškia pasi
priešinimą giliai tautinei netei
sybei. Rusams radikalams tai 
reiškia ekonominį ir politinį 
sovietinės sistemos atgimimą. 
Pabaltijo valstybių veikėjams, 
kurie kol Sovietų Sąjunga 
pavergė 1940 m. buvo nepri

klausomi, perestroika reiškia 
mazgų atrišimą, kuriais jie buvo 
pririšti prie Maskvos, rašo 
dienraštis. 

Sąjūdis visoje tautoje 

Sovietų vadai, kurie yra už re
formas, ypač Politbiuro narys 
Aleksandras Jakovlevas, bando 
palaikyti Pabaltijo siekimus. Jis 
lankėsi Lietuvoje. Bet Maskvai 
tautiniai judėjimai nepakeliui, 
nes nutraukia visą dėmesį ir 
energiją nuo ekonominių rei
kalų į pavojingus atsiribojimus 
nuo centro. Milžiniškas Lie
tuvių Sąjūdis pabudino lietuvių 
žmones — imperija trupa. „Tik 
vienas klausimas yra, ar tai eis 
su triukšmu, ar tyliai", kalba 
lietuviai. Tokie dalykai parodo 
kartu ir stiprumą ir silpnąsias 
puses. Tų įvykių eiga Komunis
tų partijos vadovybei buvo 
netikėta. Bet iš kitos pusės, tie 
staigūs įvykiai palieka atviras 
duris jų pačių susinaikinimui. 

Estijoje, Komunistų partijos 
vadai yra už savo sąjūdį, Lietu
voje partijos vadovybė stengiasi 
pasivyti įvykius. Nedaug oficia
lių partiečių pasisako už Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdį, daugelis 
yra prieš tai nusistatę. Lietuvos 
Komunistų paritjos centro ko
mitetas neglosto Persitvarkymo 
sąjūdžio. Apie tai rašo ir „Tie
sa" savo rugsėjo 14 d. laidoje. 

Abortai Sovietų 
Sąjungoje 

Maskva. — 8 milijonai ne
gimusių kūdikių yra nužudoma 
kasmet Sovietų Sąjungoje. Pa
saulinės sveikatos organizacijos 
duomenimis, tai yra ketvirta
dalis pasaulyje per metus 
įvykdomų abortų. Tokius pasi
baisėjimą keliančius duomenis 
šiomis dienomis skelbia 
užsienio spaudos agentūros, 
pasiremdamos Maskvos laik
raščio „Ogoniok" straipsniu 
Šiame straipsnyje yra teigiama. 
kad 8 mil. abortų per metus So
vietų Sąjungoje yra įvykdomi 
legaliai klinikose. „Ogoniok" 
tvirtina, kad tai tik 50 procentų 
visų abortų, kurie yra padaromi 
Sovietų Sąjungoje. Pagal šiuos 
duomenis, Sovietų Sąjungoje 
abortų skaičius nuo 2 iki 4 
kartų viršija abortų skaičių so
cialistiniuose Europos kraš
tuose ir nuo 6 iki 10 kartų 
viršija abortus Vakarų kraš
tuose. 

— Mongolijoje, Ulaanbaatar 
mieste, Amerika atidarė savo 
naują ambasadą. 1987 m. sausio 
mėnesį buvo pradėti diplomati
niai ryšiai. Ambasadoriumi yra 
Richard VVilliams. kuris dirba 
daugiau VVashingtone, bet re
guliariai nuvyksta į Mongoliją. 

Laukia Vi milijono 
Bona. — Federacinės Vokie

tijos vyriausybė pranešė, kad 
yra įsteigta speciali valdiška ko
misija, kuriai pavesta rūpintis 
šimtų tūkstančių vokiečių kil
mės imigrantų iš Sovietų Sąjun
gos ir kitų komunistų valdomų 
kraštų globa ir įkurdinimu Va
karų Vokietijoje. Pagal Federa
cinės Vokietijos vyriausybės tu
rimas informacijas, per ateinan
čius ketverius metus Sovietų 
Sąjunga ir kiti komunistų val
domi Centro bei Rytų Europos 
kraštai suteiks leidimus apie 
pusei milijono vokiečių kilmės 
asmenų emigruoti į Federacinę 
Vokietiją. Numatoma, kad jau 
šiais metais Vokietiją pasieks 
daugiau negu 150 tūkstančių 
kilmės sovietų ir kitų Centro bei 
Rytų Europos kraštų piliečių. 
Tai didžiausias skaičius imi
grantų, kurie atvyks po Antro
jo pasaulinio karo pabaigos, 
kai nesuskai tomi žmonės 
pasiekė Vakarų Vokietiją, 
bėgdami iš savo gimtųjų kraštų, 
kuriuose buvo įsitvirtinusios 
komunistinės valdžios. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 24 d.: Gerardas. 

Ema, Gedvinas. Sana. Juodis. 
Rugsėjo 25 d.: Kleopas. Au

relija, Vientautas , Zelvė, 
Maldone, Ramvydė. 

Rugsėjo 26 d.: Kozmas ir Da
mijonas, Gražina. Kipras . 
Justina. 

Rugsėjo 27 d.: Vincentas. 
Hiltruda. Daugile, Kovaldas, 
Adalbertas. Danvla. Tautrimas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:39. leidžiasi 6:47. 
Temperatūra šeštadienį 68 1.. 

sekmadienį 65 1.. pirmadineį 70 
1. 
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2 DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 24 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas' 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 604»3. Tel. 312-424-4150. 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
RINKIMŲ REIKALU 

Moksleivių kuopų valdybų 
ir globėjų dėmesiui 

Ateitininkų Federacijos vado 
ir Tarybos rinkimų sėkmingam 
pravedimui yra reikalingi įžodį 
davusių moksleivių sąrašai. 
Rinkimų komisija prašo kiek
vieną kuopą prisiųsti sąrašus su 
adresais tiesiog R. Komisijai iki 
rugsėjo 30 d. Siųsti: 

Ateitininkų Federacijos 
Rinkimų Komisija 
c/o Romas Čepulis 
2945 Forest Lane 
Willoughby Hills, OH 44094 

Pavieniai gyvenančių 
ateitininkų dėmesiui 

Rinkimų komisija prašo visus 
vienetams nepriklausančius 
ateitininkus, norinčius daly
vauti Ateitininkų Federacijos 
rinkimuose, apie tai pranešti 
Rinkimų komisijai aukščiau 
pateiktu adresu iki rugsėjo 30 d. 

. Adresus pakeitusių dėmesiui 
Sklandesniam ir tikslinges-

niam rinkimų pravedimui, Rin
kimų komisija prašo visus 
Sendraugių sąjungos narius, 
paskutinių dvejų metų laike 
pakeitusius adresus, pranešti 
savo naujuosius adresus 
rinkimų komisijai (aukščiau 
pateiktu adresu) iki rugsėjo 30 

KAS AŠ ESU? ŽMOGUS 
ANTANAS RUBŠYS 

(Pabaiga) 

Kas aš esu? Kūrinys 

Žmogaus sukūrimo pasakoji
mas yra prasmingas ir daugia
sluoksnis. Mat jame pasako
jama apie tai, kas yra, priarti
nant tai, kas buvo. 

Esame kūriniai. Trapūs ir 
dužius, nes „žeminiai" iš 
„žemės". Orūs ir didingi, nes 
Dievo „atvaizdas" ir „gyvybės 
alsavimas". Galia būti ir tapti 
tuo,kuo norime būti daro mus 
savitais pasaulyje. Orūs galia 
pažinti, galia tikėti , galia 
gyventi viltimi, galia mylėti ir 
aukotis dėl kitų gerovės. Dužius 
galia paklysti, įstringant ant 
gyvenimo lopelio, galia tapti 
įžūliais Dievo ir artimo sąs
kaita, galia būti sau „dievu" ir 
„kaip dievas" artimui. 

Būdamas kūriniu, — savitu 
kūriniu pasaulyje, — žmogus 
išgyvena savyje dvilypumą, 
problematiką. 

Žmogus yra orus ir dužius 

Pradž ios knygos 2-asis 
skyrius užsimena apie du Sodo 
medžius: Gyvybės medį ir Gero-
Blogio pažinimo medį. 
Pradžios knygos 3-sis skyrius 
pasakoja apie nuodėmę, 

„ATEITIES" ŽURNALO 
VAKARAS 

Ateinantį šeštadienį, spalio 1 
d., įvyksta „Ateities" žurnalo 
vakaras. Dalyviai džiaugsis 
karšta vakariene, paruošta ga
biosios šeimininkės Onos 
Norvilienės. Vakarienei besi
baigiant bus įteikti atžymėjimai 
jauniesiems rašytojams, poe
tams, žurnalistams ir fotogra
fams. Dezertui eisime kartu su 
Maironiu ant Divičio kalno. 
Matysime linksmą vaidinimą 
„Romukas ir Julytė". Vaidins: 
Audrė Budrytė, Gytis Liulevi-
čius, Audrius Polikaitis, Aras 
Tijūnėlis. Vakaro programai 
vadovaus Ofelija Barškėtytė. 
Viena iš vakaro staigmenų: 
susipažinsim su nauja „Atei
ties" žurnalo redaktore. Seks 
šokiai, kuriems smagiai gros 
orkestras „Žara". Vietas vakare 
reikia užsisakyti jau dabar, 
skambinti p. Irenai 434 2243. 

Partizano Daumanto ir Prez. A. S tu lg insk io k u o p ų metinėje šventė je įžodį 
davusį Tomą Vasiliauską sve ik ina A t e i t i n i n k ų federacijos v a d a s J u o z a s 
Polikaitis. Kairėje — Kastyt is Šol iūnas . 

žmogaus įžūlumą Dievo-Kūrėjo 
sąskaita. Čia taikliai iškeliama 
žmonijos dvilypumas ir proble
matika. 

Beje, skaitinys apie nuodėmės 
pradžią nemini jokio obuolio. 
Obuolį pradėjo kaltinti tauto
saka, — žydiškoji ir krikščio
niškoji. Obuolio apkaltinimas 
yra nesusipratimas. Mat jis kilo 
iš blogai suprasto Giesmių 
giesmės knygos teksto 

Po obele pažadinau tave, 
vietoje, kur tu gimei (Gg 8,5). 
Lotyniškai žodis malum reiškia 
ir obelę ir blogį. Užtat ir imta 
kalbėti apie „obuolį". Tuo tar
pu Pradžios knygoje nei 
užgintas medis, nei jo vaisius 
nėra įvardinami. 

Pasakojimu sugretinama 
s l i nk imas į nuodėmę su 
godžiu ir asmenišku žmogaus 
įžūlumu Dievo-Kūrėjo sąskaita 
(Pr 3,1-11). Pasakojimas švyti 
psichologine įžvalga ir šmaikš
čia ironija. Jame ryšku šviesa ir 
šešėliai, veiksmas ir lūkuriavi
mas. Visa pasakoma labai tau
piai: pasakojimas turi tik dvy
liką eilučių. Brūkšniai tampa 
vaizdais. Apie nuodėmę kalba
ma netiesiogiai, tačiau junti, 
kad nuodėmė giliai paliečia 
kiekvieną. Žaltys turi žmo
giškas savybes. Ir Dievas vaiz
duojamas žmogiškai. Žmogui 
pasijutus bėdoje ir ieškant 
slaptynės tarp medžių, Dievas 
kreipiasi į jį kaip tėvas į savo 
vaiką: „Kur gi esi?" Kreipinys 
hebrajų kalboje turi tik vieną 
žodį: „Ajeka!" Bet jo prasmės 
nesutalpina storiausios knygos: 
„Nugi dabar! Sakyk, ką tu už
taisei?!" 

Įvykis ir jo likiminė įtaka 

Paskojimas apie nuodėmės 
kilmę atkreipia dėmesį į pir
mykštį įvykį, kuris turi liki-
minės įtakos visai žmonijai. Du 
paslaptingi poreikiai vyrauja 
žmonijos savimonėje: 

1. Būti „kaip Dievas", užmirš
tant kūriniškumą, 

2. Pažinti „gera ir pikta", — 
noras turėti, patirti ir išgyventi 
visa. 

Žmogus elgiasi „kaip Dievas", 
kada pradeda užmiršti savo 
būklę kūrinijoje ir galvoja, kad 
jis pats, ji pati gali būti ir yra 
savo gyvenimo viešpats ir die

vas. Žmonija elgiasi „kaip 
Dievas" istorijoje ras ine, 
tautine, partine, moksline 
savimone, nes rasė, tauta, par
tija ir mokslas, būdami tikrovės 
lopeliai, dažnai susiaurina 
žmonijos atvirybę vispusiškai 
Tikrovei. 

Šiuolaikinė žmonijos savimo
nė, noras būti gyvenimo vieš
pačiu ir dievu, turi savitą 
bruožą: Tik aš esu! Man rūpi tik 
mano patogumas ir laisvė! 

Nuodėmė — žmogaus 
įžūlumas 

Pasakojimas apie nuodėmės 
pradžią Pradžios knygoje 
nenaudoja žodžio nuodėmei 
paženklinti (Pr 3,1-11). Sekan
čiuose puslapiuose nuodėmę 
pavadins veiksmažodžiu hata' 
— „nepataikyti" ir daiktavar
džių hamas — „smurtas" prieš 
artimą. Žmogus, būdamas Kū
rėjo „atvaizdas" ir Dievo 
„gyvybės a lsavimas", 
nepataiko, — sakytume 
prašauna, — įžūliai elgiasi 
Dievo ir artimo sąskaita. 

Nuodėmė, kartą prasiveržusi 
į žmogaus būtį, lyg nenumal
doma kalnų griūtis veržiasi į 
istorijos slėnius. Nuodėmė — 
įžūlumas Dievo sąskaita ir 
smurtas prieš artimą yra 
žmonijos pasimetimas ir bėda 
duobėtame istorijos vieškelyje. 
Istorijos vieškelio duobės, 
eidamos gilyn ir platyn, dažnai 
tampa prarajomis. 

Būdinga, kad graikai , 
nepažindami Kūrėjo, turėjo 
gilią įžvalgą j žmogaus būtį. 
Ikarui buvo lemta kalėti Kretos 
saloje. Ikaras buvo guvus ir 
išradingo proto žmogus. Noras 
ištrūkti iš kalėjimo saloje buvo 
veržlus. O laivo nėra jokio. 
Kreta yra žydinti sala. Kur 
daug žiedų, ten ir bitės. O bitės 
medų deda į vaško indus. Ikaras 
panaudoja vašką sparnams 

• pasidirbti. Vaško sparnai 
padeda jam išsilaisvinti iš kalė
jimo saloje. Tik vėl bėda! 
Skrydis į lasivę Ikarą svaigina: 
Ikaras meta iššūkį Saulei — 
Likimui, tampa įžūlus. Graikai 
jo iššūkį vadina hybris. Saulė 
— Likimas nenuolaidus. Ikaro 
vaško sparnai tripsta, — skrydis 
į laisvę tampa tragedija. 

Pasakojime apie nuodėmės 
pradžią žmogus nėra pasmer
kiamas. Būdamas dužius ir 
orus, jis gali nusidėti, — nepa
taikyti, pasimesti, įstrigti gyve
nime; ne tik gali, bet ir įstringa, 
— apsisprendžia elgtis „kaip 
Dievas". Krikščionybė žino tik 
du asmenis — Jėzų ir Mariją, 

kurie buvo be nuodėmės. Ši 
t iesa verčia s t ab t e l ė t i ir 
susimąstyti. 

Dievas ir žmogaus 
problematika 

Pradžios knygos 3-iojo sky
riaus 15-oji eilutė yra dažnai 
vadinama Pirmąja Gerąja Nau
jiena. Dievas joje kalba per 
įkvėptąjį autorių: 

Aš padarysiu, 
kad tu (Žalty) ir moteris 
nekęsite viena kito; 
jos (moters) palikuoniai ir 
tavo (Žalčio) palikuoniai 
bus visuomet priešai; 
jos (moters) palikuonis 
sutraiškys tavo galvą, 
o tu (Žalty) įkąsi jam 
į kulnį (Pr 3,15). 

Ši eilutė aptaria santykį tarp 
blogio — nuodėmės ir žmogaus. 
„Žaltys" yra vienas iš Sodo 
gyvūnų. Taigi Dievo kūrinys. 
Šiame skaitinyje jis simbolizuo
ja paslaptingą, žmogų ardančią, 
žmogui priešišką jėgą. Vėliau 
apreiškimo istorijoje „Žaltys" 
yra tapatus šėtonui ar velniui 
(žr. Išm 2,24; Jn 8,44: Apr 12,9). 
Priešiškumas tarp blogio ir 
žmogaus tęsis per kartų kartas: 
Tarp „jos (moters) palikuonių" 
ir „tavo (Žalčio) sekėjų". Ilgai
niui moters Palikuonis nugalės 
blogį — sutraiškys žalčio galvą, 
o blogis (žaltys) „įkąs į Pali
kuonio kulnį", — tik sužeis. 

Pradžios knygos Geroji Nau
jiena švyti optimizmu, alsuoja 
pašaukimu jungtis į Dievo ateitį 
dabar. Istorija turi išganymo 
tikslą ir tuo pačiu išganymo 
prasmę, nors šis istorijos tikslas 
ir nėra vispusiškai regimas, 
nors ši prasmė ir yra tamsi. 

Dievo svajonė žmogaus 
problematikoje 

Dievas— Kūrėjas yra nuosta
biai išradingas svajotojas. Jo 
svajonė yra pasaulis ir kiek
vienas žmogus. Šis faktas 
stebina: Esame Dievo mintis ir 
svajonė! Nustebti ir nesiliauti 
stebėtis. Žmogus yra labai 
dužius. Žmogus yra ir labai 
orus. 

Svajonė, didesnė ar mažesnė, 
lydi kiekvieną mūsų asmeniš
kai. Svajonė lydi mūsų tautą, 
lydi ir pasaulį . Siekiai ir 
galimybės kelia nerimą. Pa
saulyje tiek blogio, įžūlumo ir 
smurto ... Reikia atpažinti 
Dievo mintį ir svajonę savyje, 
savo tautoje, pasaulyje. Svajonė 
turėtų būti mūsų teleskopas — 
vizijos ištaka, —ji nuskaidrins 

„ATEITIES" 
AKADEMINIS 
SAVAITGALIS 

„Ateities" Akademinis sa
vaitgalis įvyks už savaitės: 
IX.30. — X.2. Penktadienio ir 
šeštadienio programa vyks 
Jaunimo centre, o sekmadienio 
— Ateitininkų namuose Lemon-
te . Akademinio savaitgalio 
tema: „įvykiai Lietuvoje ir 
mes". 

Penktadienis, IX.30 7:30 
v.v. JC kavinėje. 

Jaunųjų poetų ir rašytojų va
karonė. Dalyvauja: Vainis Alek
sa, Rita Dagienė, Audra Kubi-
liūtė, Daiva Markelytė-Repeč-
kienė . Programą praveda 
rašytoja Danutė Bindokienė. 

Šeštadienis, X.l. JC Čiur
lionio galerijoje. 

10 v.r. — kavutė. 
11 v.r. Viktoras Nakas: „įvy

kiai Lietuvoje". 
1. v.p.p. Daina Kojelytė: 

„Jaunoji išeivijos kar ta ir 
įvykiai Lietuvoje". 

2. v. p.p. — Užkandžiai. 
3. v. p.p. — Pilypas Narutis: 

„VLIKas ir įvykiai Lietuvoje". 
Šeštadienis, X.l. JC didž. 

salėje 7 v.v. 
„Ateities" žurnalo vakaras. 
Programoje: vakar ienė , 

jaunimo kūrybos premijos, 
linksmi vaidinimai, šokiai. Vie
tas užsakyti skambinant p. 
Irenai 434-2243. 

Sekmadienis. X.2. Ateiti
ninkų namuose. 

Atei t in inkų namai yra 
Lemonte, Archer Avenue arti 
prie 127th Street. 12 vai. — 
atidaroma jaunųjų dailininkų 
paroda. 

Dalyvauja: Rūta Saliklienė, 
Tauras Bublys, Arūnas Bukaus
kas, Narūnas Bukauskas. Paro
dą suorganizavo Biru tė 
Šontaitė. 

1. v. — Vytautas Bieliauskas: 
„Lietuvių Bendruomenė ir įvy
kiai Lietuvoje". 

2 v. — Vytautas Skuodis: 
„Lietuvos Laisvės lyga ir atei
ties perspektyvos". 

3. v. — Aleksandras Štromas: 
„įvykiai Lietuvoje — veidrodis 
ateičiai?" 
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5635 8 . Pulaskl Rd . , Chicago, IL 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 1 st Street 

Kabineto tai . RE 7-1168; 
RazM. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

. Contact lenses" 
2618 W. 71st St. — Tai . 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Raz. 8 5 2 0 8 8 9 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą Darėme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 w 7 l s t . St., Chicago. III. 
Tai.: 436-0100 

11800 Southwast Hlgtmay 
Palos Helghts, I I I . 60463 

(312)361-0220 (312 )361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto ta i . 776-2880, raz. 448-5549 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . 585-7755 



LB pirmoji sesija — 

NAUJAI TARYBAI 
SUSIRENKANT 

Rugsėjo pabaigoje ir spalio 
pradžioje susirinks nauja JAV-
bių Lietuvių Bendruomenės šie
met išrinkta taryba ir nubrėš 
planus ateities veiklai. Ji 
išrinks krašto valdybos pirmi
ninką, tarybos prezidiumą, ko
misijas ir kitus būtinuosius or
ganizaciniam darbui vienetus. 
Tai organizuotas išeivijos lietu
vių susibūrimas bendriems tiks
lams — skleisti lietuvišką kul
tūrą, kad jos liktų ir pavergto 
krašto žmonėms, plėsti švieti
mą, kad jaunoji karta pažintų 
bent dalinai savo tėvų tėviškę, 
prisidėti prie nuolatinio kėlimo 
laisvės idealo, kad laisvė nieka
da nebūtų užgožta svetur gimu
sių ir augusių lietuvių kilmės 
žmonių sąžinėse. 

Uždaviniai ir tikslai platūs ir 
svarbūs. Jie turi būti kiekvie
nam aiškūs, kai rinksis į ta
rybos sesiją, kad kiekvienas 
naujas ar jau buvęs tarybos na
rys sąmoningai svarstytų savo 
bendruomenės paskirtį, apimtį, 
veiklą, išsišakojimą ir darbų at
likimo priemones. Nė vienas ta
rybos narys neturi jaustis tik 
garbės narys. Jis turi būti dar
bininkas ir planuotojas, nes Lie
tuvių Bendruomenės ribos išsi
plėtė toliau, negu tada, kai ji 
kūrėsi, kai ji vystėsi tik iš vys
tyklų ir priklausė nuo kitų. 
Kiekvienas tarybos narys, juo 
labiau išrinktas į valdybą, turi 
jausti atsakomybę už visus šio 
krašto lietuvius ir visą jų veiklą 
tose srityse, kurios labiausiai 
lietuviškų rankų ir tautinių pro
tų laukia. 

Lietuvių Bendruomenė jau tu
ri pramintą kelią ir juo turi ei
ti. Ji yra demokratišku būdu ap
siėmusi dideles pareigas ir jas 
turi atlikti. Ji vienintelė yra 
visuotinė, nepaisant, ar jai 
kuris priklauso ar nepriklauso, 
nes ji apima visus lietuvius, 
nors yra ir nepriklausančių. 
Tokia ji turi jaustis, nes jos 
veiklos ribos jau seniai išėjo į 
plačius laukus ir apėmė didelius 
lietuviškus uždavinius dėl to, 
kad kitos organizacijos negalėjo 
ar nenorėjo atlikti. Ir tos atsa
komybės nė vienas tarybos na
rys negali atsisakyti. 

Lietuvių Bendruomenė, kaip 
organizuotas vienetas plačia 
prasme, vienintelė išlaiko demo
kratinius nusiteikimus. Negali-

. ma tvirtinti, kad demokratija 
yra geriausias pasaulyje būdas 
valstybei ar didelei organizaci
jai tvarkyti. Bet kol neranda
mas geresnis būdas, tai demo
kratija yra geriausia. Čia 
atsakomybės imasi visi bent po 
truputį už daugelį vykstančių, 
vykdomų ir nevykdomų darbų. 
Tik demokratijoje laisvai tega
lima uždėti pareigas ant dauge
lio pečių, panaudoti daugelį 
protų ir rankų, kaip intelektua
linę ir fizinę jėgą. Tokių jėgų rei
kia kiekvienai organizacijai, rei
kia tokių jėgų ypač svetur gyve
nančiam vienetui, kuris nori iš
silaikyti ir neprarasti savo tiks
lo iš akių. Šiuo atveju — lietu
vybės išeivijoje ir Lietuvos lais
vės pavergtiesiems. 

Šioje sesijoje bus kalbama ne 
tik apie ateities darbus, bet per
žiūrimi ir praeities darbai, kurie 
atlikti ar neatlikti. Taip pat ši 
sesija turės su atsakomybės pa
jautimu prieš visą lietuvišką 
visuomenę svarstyti, kad ne
pasitaikytų tarybai atsistoti 
prieš įvykusį faktą ir tegalėti 
tik patvirtinti. Taryba turi ap

svarstyti pirmiau, negu vykdo
masis organas — valdyba vykdo. 
Apsvarstyti gerai ypač tokius 
užmojus, kurie reikalingi dide
lių išlaidų, daug pastangų ir 
visuotinio sutarimo. Atrodo tai 
menki dalykai. Didelių darbų 
išeivijoje ir negalima padaryti, 
bet iš tikrųjų čia iš mažų užmo
jų pasidaro dideli ir atsakingi 
prieš tautą ir istoriją darbai. 
Taryba juos iš anksto turi žinoti, 
iš anksto turi gerai apsvarstyti 
valdyba. 

Reikia pripažinti, kad Lietu
vių Bendruomenė turėjo labai 
gerų, pasiaukojusių, su iniciaty
va vadovų. Taip pat reikia pri
minti, kad turėjo ir „solistų", 
kurie jautėsi galį viską vieni 
padaryti. Tai nereiškia, kad tie 
vadovai buvo negeri, bet jie 
apsisunkino savo asmeninį gy
venimą svetimais darbais ir su
trukdė valdybos nariams į bend
ruomenišką veiklą tinkamai įsi
jungti. 

KONFERENCIJA VOKIETIJOS 
SOSTINĖJE BONOJE 

Rimties valandėlei 

ĮKYRUS DRAUGAS 

Pagrindinis pirmosios sesijos 
tikslas išrinkti naują pirminin
ką, kuris pristatytų visą valdy
bą tarybos tvirtinimui. Taryba, 
rinkdama pirmininką, turi tai 
atlikti pagal savo sąžinę. Ji pir
miausia yra atsakinga prieš vi
suomenę už tolimesnę savos 
bendruomenės veiklą. Išrinktas 
pirmininkas turi gerai apgal
voti, pasirinkdamas valdybą ir 
žinodamas, kad valdyba yra 
vykdomoji valdžia, kuri ves tre
jus metus visus bendruomenės 
darbus. Tų darbų, gerai atlieka
mų, laukia lietuvių išeivija ir 
pavergta tėvynė. Nei vienas 
negali atsisakyti savo pareigų 
rinkdamas pirmininką, nei vei-
nas tarybos narys, kai sutiko 
būti renkamas, negali nusimes
ti atsakomybės prieš visuome
nę, kuri juo pasitikėjo, už 
ateities darbus. 

Reikia džiaugtis, kad šiais me
tais, kaip reta, atsiranda net du 
kandidatai į pirmininko postą ir 
apsiima vadovauti Lietuvių 
Bendruomenės darbams, ku
riuos paveda Lietuvių Charta, 
kuriuos jai paskiria gyvenimas 
ir jo dabarties reikalavimai. Ne
galima manyti, kad mes jau 
esam pertoli nuo savo tėvynės 
pavergimo ir neturime nešti 
atsakomybės už jos laisvę, ge
resnį gyvenimą, ateitį. Niekas 
tos pareigos negali atsisakyti, 
nors ir kaip norėtų. Tą pareigą 
uždeda prigimtis ir priklausy
mas tautiniam kamienui. Iš
rinktas pirmininkas turi tai ži
noti ir sąmoningai vykdyti ne 
tik savo pareigas, bet judinti ir 
savo pasirinktą valdybą, kuri 
turi jungti ir kitus, kad jie 
pajustų atsakomybę už tautą. 
Visi Lietuvių Bendruomenės 
nariai turi dirbti pirmininko ir 
jo valdybos pavyzdžiu tai. ką 
gali pagal savo pajėgumą — 
kūryba, darbu ar auka. 

Lietuvių Bendruomenė yra at
sakinga už lietuvybės išlaiky
mą, jos pratęsimą svetimuose 
kraštuose, kad laisvė paverg
tam kraštui greičiau sugrįžtų, 
nors ją gyvybėmis ir krauju 
saviesiems reikėtų atkovoti. 
Lietuva priklauso ne tik tautai, 
likusiai savame krašte ir ja be
sirūpinančiai, bet dalinai ir iš
eivijai, kuri turi laisvą balsą ir 
laisvas rankas liudyti paverg
tųjų troškimus. Naujas pirmi
ninkas ir nauja valdyba tą atsa
komybę sąmoningai ir turi imti. 

Pr . Gr . 

Bonoje rugsėjo 13 d. buvo 
lietuvių, latvių, estų konfe
rencija su kokia 30 įvairių laik
raščių korespondentų. Konfe
rencija vyko vokiečių kalba: 
„Pasaulio Pabaltiečių santalkos 
nusistatymas ryšium su Lietu
vos, Latvijos ir Estijos padėtimi 
penkiasdešimtmety po Hitlerio-
Stalino pakto, ko pabaltiečiai 
laukia iš Vakarų, ypač iš Vokie
tijos ryšium su tuo paktu". Kon
ferenciją organizavo A. Klimai-
tis, kuris pradžioje painformavo 
apie Hitlerio-Stalino paktą, 
Pabaltijo okupacijos neleisti
numą ir neteisingumą. Tą 
supranta išeivijos pabaltiečiai, 
o taip pat esantieji tėvynėje ir 
aktyviai imasi iniciatyvos dabar 
pasiekti to pakto panaikinimą. 
Tam dabar atėjo laikas. Pabal
tiečiai laukia, kad Vokietija tą 
paktą atšauktų, o taip pat 
pasisakytų dėl Lietuvos, Latvi
jos, Estijos teisės gyventi nepri
klausomą gyvenimą. 

Konferencijai vadovavęs Pa-
baltiečių santalkos pirmininkas 
korespondentams paaiškino 
apie santalkos sudėtį. Žurna
listai turėjo progą kelti klau
simus. Dr. Bobelis išryškino 
lietuvių pogrindžio veiklą ir 
nepriklausomybės siekimą. 
Papasakojo apie lietuvių 
rezistencinę veiklą, apie pasku
tines demonstracijas ir lietuvių 
sąjūdžių priartėjimą prie vaka
riečių pažiūrų. Europos parla
mentas yra priėmęs keletą rezo
liucijų, išryškinančių pabaltie-
čių teisę į laisvę 

Žurnal is ta i davė daugelį 
klausimų, į kuriuos atsakydami 
santalkos vadai pabrėžė Lie
tuvos, Latvijos, Estijos teisę į 
laisvę. Santalkos pirmininkas 
Savi pabrėžė, kad, paskelbus 
Stal ino-Hit ler io pakto pa
naikinimą ir grąžinus Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai laisvę, tas pa
didins ir pačių Rusijos žmonių 
demokratijos ir laisvės ilgesį. 
Dr. Bobelis priminė dar kalė
j ime laikomus disidentus: 
Petkų, Iešmantą, kun. Tamke-
vičių ir kitus. 

Žurnalistams buvo priminta 
apie didelę taršą Pabaltijo 
vandenų. Dr. Bobelis priminė 
aDie gaisrą Ignalinos jėgainės ir 
pavojų, panašų į Černobilio. 

Toliau buvo paskaita prof. 
dr. Michael Voslensky, dabar
tinis sovietų tyrimų instituto 
direktorius Bonoje. Jis išryškino 
istorinę perspektyvą prieš 
antrąjį pasaulinį karą. Priminė 
Sta l ino s iekimus užgrobti 

JUOZAS PRUNSKIS 

Europos centro valstybes. Tam 
poveikyje sudarytas Hitlerio-
Stalino paktas. Profesorius iš
ryškino, kad Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estijoje nebebuvo revoliucijos 
ir savanoriško prisijungimo prie 
Sov. Sąjungos, o neteisėtas prie
vartos veiksmas. 

Prancūzijos parlamento narys 
Jean Marie Daillet nagrinėjo 
temą: „Dabarties Vakarų 
Europos atsakomybė Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu šių dienų 
pasikeitimų padėty Sovietų 
Sąjungoje". Jis išvardijo eilę 
valstybių, kurios nepripažįsta 
Pabaltijo inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą, laiko tai 
neteisėtu veiksmu. Paskaiti
ninkas pabrėžė, kad tų 
valstybių pareiga Sovietų 
Sąjungai vis priminti apie rei
kalą grąžinti- suverenumą 
Pabaltijo valstybėms. Paskai
tininkas pabrėžė reikalą Va
karams parodyti solidarumą 
Pabaltijo vasltybių laisvės 
sąjūdžiams. Pabrėžė reikalą 
tautinės kultūros bei religijos 
laisvės. Sovietų totalitarizmas. 
Sovietų nacizmas negali būti 
toleruojamas bei jų imperializ
mas pakenčiamas. Ateinančiais 
metais Prancūzija švęs 200 m. 
revoliucijos sukaktį. Nežiūrint 
to meto teroro, tai buvo 
žmogaus teisių pabrėžimas ir to 
jubiliejaus proga turi būti gina
mos teisės žmonių ir tautų. 

kurios su Hitlerio pritarimu 
buvo pavergtos. Europos 
valstybės, neišskiriant ir neu
traliųjų, turi jungtis į pavergtų 
tautų išlaisvinimą. Visos Euro
pos valstybės turi būti laisvos ir 
įsijungusios į laisvos Europos 
jungtį. 

Paskutinė paskaita buvo prof. 
Edgar Tomson, teisininko iš 
Koelno. Jis kalbėjo tema „Pa
baltijo valstybių padėtis tarp
tautinės teisės atžvilgiu". J is 
pabrėžė, kad Pabaltijo valstybių 
neteisėtos okupacijos nepataiso 
ir neišteisina okupacijos metų 
trukmės. Užsitęsusi okupacija 
nepasidaro teisėta. Pravesti 
okupacijoje r inkimai , kur 
tebuvo vienas komunistų pasta
tytas sąrašas, buvo neteisėti ir 
nepateisinami. Tokių parla
mentų nutarimai negali okupa
cinės neteisybės padaryt teisėta. 
Deportacijas reikia laikyti 
genocido veiksmais. Sovietai 
taikos sutartimi įsipareigojo 
gerbti Pabaltijo valstybių nepri
klausomybę ir okupacija tuo la
biau darosi neteisėta ir neleis
tina. 

Konferencijos eiga buvo fil
muojama. Ja domėjosi televizi
ja ir spauda. Į ją buvo įsijungę 
ir jaunesni, kaip K. Ivinskis, 
latvė studentė. Tai buvo ver
tingas, Pabaltijui naudingas 
renginys, gerai suorganizuotas 
ir pravestas. Jame dalyvavo 
apie 10 lietuvių. Buvo Vliko, LB 
ir Altos atstovai. 

Kartą , mokinių prašomas, 
Jėzus pamoko juos kaip melstis, 
ko turi jie prašyti. Tai kiek
vienam tikinčiajam žinoma 
„Tėve mūsų" malda. Bet prie to 
pamokymo Jėzus pasakė palygi
nimą, kaip reikia melstis. 

Tas palyginimas taip skamba: 
„Jei kas iš jūsų turės draugą ir, 
nuėjęs pas jį vidurnaktį, sakys: 
,Bičiuli, paskolink man tris 
kepaliukus duonos, nes draugas 
iš kelionės pas mane atvyko ir 
aš neturiu ko duoti valgyti'. O 
anas iš vidaus atsilieps: ,Ne-
kvaršink manęs! Durys jau 
uždarytos, o aš su vaikais lovoje, 
negaliu keltis ir tau duoti'. Aš 
jums sakau: jeigu nesikeis ir ne
duos jam duonos dėl bičiulystės, 
tai dėl jo įkyrumo atsikels ir 
duos, kiek tik jam reikia. Tad ir 
aš jums sakau: prašykite ir bus 
jums duota; ieškokite ir rasite; 
belskite ir bus jums atidaryta. 
Kiekvienas, kas prašo, gauna, 
kas ieško, randa ir beldžiančiam 
atidaroma" (Lk 11,5-10). 

Palyginimo centre yra draugo 
prašymas. Viešpats piešia 
vaizdą, kuris galėjo ne vienam 
atsitikti. Tas įkyrus draugas 
ateina naktį. Taigi tas apsi
lankymas tikrai nepaprastas, 
nepatogus, tačiau pateisinamas, 
nes atvyko draugas pakeleivis 
ir todėl neturi kuo jį pamaitin
ti, nekalbant jau apie vaišes. 
Prašymas papras tas : trys 
kepaliukai kasdieninės duonos. 

Palestinos kaimuose papras
tai moterys anksti rytą iškepa 
duonos visai ir tik vienai dienai. 
Tas pakeleivis atvyko naktį. Tu
rėjo būti vasaros metas, kada 
žmonės, vengdami dienos karš
čių, keliauja naktimis. Anas 
žmogus prašo paskolinti tris ke
paliukus duonos. Kai kurie Baž
nyčios Tėvų bandė aiškinti, kad 
tie trys duonos kepaliukai reiš
kią Švč. Trejybės tris asmenis 
arba tris teologines tikėjimo, 
vilties ir meilės dorybes. Bet 
toks aiškinimas yra visiškai ne
pagrįstas. Kristus apie Švč. 
Trejybės asmenis yra aiškiai 
kalbėjęs be alegorijų ar 
palyginimų. 

Atsikalbinėjimas „nekvaršink 
manęs", nes jau laikas vėlyvas, 
jau visi miega, nakties laikas 
netinkamas duonos ieškoti turi 
savo priežastis. Patenkinti pra
šymą reikia sukelti vaikus, 
nukelti guolius, uždegti lempas 
— visa tai ne juokai. Todėl atsa
kymas kategoriškas: „negaliu 
keltis ir tau duonos duoti". Tiek 
daug vargo būtų patenkinti pra
šymą. Iš čia seka pamokymas 
apie maldos ištvermę. 

Atsikalbinėjimas ir atsisaky
mas patenkinti draugo prašymą 
yra visiškai natūralus ir su
prantamas. Bet štai ką sako 
Viešpats, norėdamas pabrėžti 
maldos ištvermę. Kristus sako: 
„Jei anas nesikeis ir neduos 
duonos dėl bičiulystės, tai dėl 
įkyrumo pagaliau atsikels ir pa
tenkins prašymą". Tokia tad 
yra ištvermingos maldos galia, 
kad net naktį , pačiu 
nepatogiausiu laiku, kad ji 
palenks prašantįjį patenkinti 
prašymą, jei jau ne dėl 
bičiulystės, tai • bent dėl 
įkyrumo, kada tas nesiliauja 
kartojęs savo prašymo. 

J . V. 

Lituanistiniu tyrimų ir studijų centre. Iš kairės: Antanas Juodvalkis. Vida Brazaitytė. dr. Jonas 
Račkauskas. Rita Račkauskaitė, dr. Adolfas Damušis, kun. Juozas Prunskis. dr. Algirdas Stat-
kevičius. dr. Robertas Vitas. Ramoną Steponavičiūtė. Alytė Gražytė ir Linas Buntinas — valdyba 
ir talkininkai. 

RINKS MAISTĄ 

Apie 20,000 skautų, esančių 
Chicagoje, lankys butus, rinkda
mi maistą neturtėliams, kurių 
maitinimasis nėra pakanka
mas. Chicagoje tokia skautų 
rinkliava suplanuota pravesti 
anksčiau negu kitose vietose, 
kur rinkliava vyks lapkričio mė
nesį. 

JAPONAI PLEČIA 
VALDAS 

Japonų apdraudos bendrovė 
išpirko 20^ Chicagoje centrą tu
rinčios LaSalle Partners firmos. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Perspėki savo draugus pri
vačiai, srirki iuos viešai. 

P. Sirus 

Norint elgtis protingai, neuž
tenka būti tik protingu. 

F. Dostojevskį 

19 
Viena moteris, strazdanotu veidu, gelsvais plaukais 

ir geltona suknele, stovėjo šalia užeigos durų po nykiu 
raudonu žibintu ir barėsi su žmogum raudonu vilnų 
marškiniais. 

— Eik sau! — sakė tam žmogui. — Priešingu atve
ju aš gerai tave iššukuosiu. 

— Quequeeg, eik šen, — tariau. — Jau esame vie
toje. Štai čia ponia Hussey. 

Ir iš tikrųjų tai buvo ji. Pono Jošuos Hussey nebuvo 
namie, bet jis paliko ponią Hussey visos imonės 
priekyje. 

Kai pasisakėme norį vakarieniauti ir pernakvoti, 
ponia Hussey mus įvedė į mažą kambariuką ir paprašė 
atsisėsti už stalo, kuris dar tebebuvo nusėtas neseniai 
baigtos vakarienės likučiais. Paskui, pasisukusi į mus, 
paklausė: 

— Krabų ar menkių? 
— Krabai vakarienei? — sušukau. — Šaltas kra

bas? Ponia, man atrodo nelabai maistinga. 
Tačiau ji besiskubindama atnaujinti ginčą su 

raudonmarškiniu vyru, kuris buvo likęs laukti prie 
durų ir, matyti, pagavusi žodį krabas, pasuko virtuvės 
pusėn ir išgirdau riktelėjant: 

— Krabai dviems! — ir dingo. 
— Quequeegai, tariau — ar tu manai, kad mudu 

abu būsime sotūs iš vieno krabo? 
Bet šiltas ir skanus kvapas sklidęs iš virtuvės, 

atrodė, neigiąs tokią liūdną perspektyvą. Ir kai mum 

padavė, paslaptis buvo atskleista. Tai buvo krabų keps
nys, pagamintas iš mažyčių riešuto didumo krabų, su 
sausainiais ir kiaulienos gabalėliais, mažų kubiukų iš
vaizda, visa tai paskaninta sviestu, druska ir pipirais. 

Nuo šalčio ir kelionės mes smarkiai išalkome, o ka
dangi tai buvo mėgiamiausias Quequeego valgis, 
skanusis kepsnys bematant dingo. Kokią minu
tę pailsėjęs pradėjau galvoti apie ponios Hussey žodžius 
„krabas ar menkės" ir man dingtelėjo mintis 
pamėginti. Priėjęs prie virtuvės durų smarkiai rik
telėjęs „menkės" ir grįžau į savo vietą. Beveik tuojau 
pasklido gardus kvapas, tik kitokio skonio, ir netrukus 
priešais mus buvo padėtas puikus menkių kepsnys, 
kurį entuziastingai pradėjme kirsti. 

— Bet, žiūrėk, Quequeeg, ar nematai gyvą ungurį 
plaukiojantį lėkštėje? Kur tavo perstekė? 

„Dviejų dubenių" užeigos namai buvo verti savo 
vardo, nes visi jų puodai nuolatos buvo ant ugnies ir 
juose virė žuvis. Pusryčiams ten buvo valgoma žuvų 
kepsnys, pietums — žuvų kepsnys ir vakarienei — žuvų 
kepsnys, taip kad žmogus pradėdavai žiūrėti, ar žuvų 
kaulai neprasikiša per tavo rūbus. 

Namų kiemas buvo išklotas jūrų kriauklėmis. 
Ponia Hussey dėvėjo karolius iš menkių kaulų, o sena
sis ponas Hussey apyskaitų knygas buvo įrišęs į ryk
lio odą. Taip pat ir pienas ten turėjo žuvies prieskonį, 
ko aš negalėjau išaiškinti, ligi rytojaus dienos, bevaik.š-
tinėdamas paplūdymiu pagal žvejybos laivus, pama
čiau Jošuos karvę beėdančią žuvų atmatas ir slampi-
nėjančią po smėlį, nusėtą menkių galvomis. 

Pavakarienavus, mes gavome lempą ir ponios 
Hussey nurodymus apie tai, kuris yra trumpiausias 
kelias į lovą. Quequeegas jau buvo bepradedąs eiti. kai 
ponia paprašė iš jo perstekės, ji nenorinti, kad pers
tekės būtų laikomos kambariuose. 

— Kodėl? — paklausiau. — Kiekvienas tikras ban-
gininkas miega su savąja. Kam tamsta draudi? 

— Todėl, kad pavojinga — atsakė. — Nuo to laiko, 
kai jaunasis Stiggsas, sugrįžęs iš savo nelaimingos 
ketverių metų kelionės su vien tik trimis aliejaus sta
tinėmis buvo rastas negyvas šituose namuose su 
persteke pervertais šonkauliais, neleidžiu nė vienam 
svečiui tokį pavojingą ginklą nakčia laikyti savo kam
baryje... Beje, kaip su pusryčiais? Krabai ar menkės? 

— Ir viena ir kita — atsakiau. — ir. be to. skoniui 
pakeisti, porą rūkytų silkių. 

XVI. Laivas 

Atsigulę sutarėme veikimo programą rytdienai. 
Tačiau mano didžiausiam nustebimui ir ne mažesniam 
susirūpinimui Quequeegas davė suprasti, kad jis, pasi
taręs su Yojo, savo juoduoju dievuku ir šis dukart ar 
triskart jam pasakęs ir labai griežtai, kad. užuot kar
tu ėję į uostą ir pasirinkę laivą, kuriuo išplauksime, 
eičiau aš vienas. Ir būtinai reikėjo paklusti šitam 
įsakymui, nes tik tokia sąlyga Yojo ir toliau mus globo
siąs jis jau parinkęs mums laivą, kurį aš. Izmaelis. neiš
vengiamai pasirinksiąs, tarsi tas laivas būtų buvęs 
vienintelis visame pasaulyje. Aš turėjau tuojau įsi

rašyti ten ir visiškai pasirūpinti Quequeegu. Aš 
užmiršau paminėti, kad Quequeegas aklai pasitikėjo 
Yojo sprendimo teisumu ir ateities numatymu. 

Quequeego ar tikriau Yojo planas dėl mūsų laivo 
pasirinkimo man nepatiko. Aš buvau tikėjęsis Que-
queego sumanumu rasti geriausių bangininkų laivą, 
užtikrinantį geriausias sąlygas saugiai vežioti mus ir 
mūsų likimą. Bet, kai mano prieštaravimai Que-
queegui nepadarė jokio įspūdžio, aš buvau priverstas 
nusileisti. 

(Bus daugiau) 

\ 
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HORIZONTAI 
DR. A. STATKEVICIUS 

LIUDIJO JAV KONGRESE 

Rugsėjo 15 d. velionio Illinois 
senatoriaus E. Dirkseno vardo 
JAV Senato įstaigų rūmuose 
Washingtone kongresinei sau
gumo ir bendradarbiavimo Eu
ropoje komisijai liudijo keturi 
buvę Sovietų Sąjungos žmogaus 
teisių aktyvistai: 1972 m. į JAV 
atvykęs sovietų mokslininkas 
Valerijus Chalidze, kuriam po 
trijų savaičių, kaip ir mūsiš
kiam Tomui Venclovai, buvo 
atimta sovietų pilietybė, 17 
metų sovietų kalėjimuose pra
leidęs armėnų veikėjas Paruir 
Airikijanas, š.m. gegužės 
mėnesį iš priverčiamųjų darbų 
lagerio paleistas ir tuojau pat į 
Ameriką išvarytas ukrainiečių 
žmogaus teisių veikėjas Petro 
Rubin'as ir Lietuvos Helsinkio 
grupės narys, 11 metų sovietų 
kalėjimuose, lageriuose bei psi
chiatrinėse ligoninėse praleidęs 
ir šią vasarą į JAV atvykęs dr. 
Algirdas Statkevičius. 

Visi keturi Steny Hoyer'io ir 
Dennis De Concini'o vadovau
jamai JAV Kongreso komisijai 
liudijo apie tai, koks gyvenimas 
buvo praeityje, koks yra dabar 
ir kokios gali būti šiuo metu 
vykstančio persitvarkymo per
spektyvos. 

DR. STATKEVIČIAUS 
SUSITIKIMAS SU 

SOSTINĖS LIETUVIAIS 

Šeštadienio, rugsėjo 10 d., 
pavakare Washingtono ir apy
linkių lietuviai rinkosi į 
Amerikos katalikų tautinę 
Nekalto Prasidėjimo šventovę 
paminėti Marijos šventę, kartu 
ir lietuvių tautos šventę — 
rugsėjo 8, o taip pat ir lietuvių 
Šiluvos koplyčios Tautinėje 
šventovėje pašventinimo 22 me
tines. Washingtono lietuvių 
kapelionui kun. dr. T. Žiūraičiui 
negaluojant, švenčių paminėji
mo organizatorius ir religinio 
lietuvių gyvenimo JAV sosti
nėje judintojas Jonas Vaitkus 
buvo priverstas ieškoti kito lie
tuvių kilmės kunigo. Tokį rado 
neseniai čia studijuoti ir eiti 
kapeliono pareigas Walter Reed 
karinėje ligoninėje atsikėlusio 
trečios kartos Amerikos lietuvio 
kun. Jokūbo Preskienio asme
nyje. 

Nors lietuviškai ir mažai tesu-
prantantis, J. Vaitkui ir K. 
Čižiūnui talkininkaujant, kun. 
Preskienis pusiau lietuvių, 
pusiau anglų kalba atlaikė 
Mišias, ir anglų kalba pasakė 
tikrai nuoširdų pamokslą, ku
riame atsispindėjo pasididžia
vimas, kad ir jis yra lietuvių 
kilmės. Mišiose dalyvavo ir ką 
tik pirmą kartą iš Chicagos į 
Washingtoną atskridęs Lietu
vos Helsinkio grupės narys dr. 
A. Statkevičius. 

Pasibaigus Mišioms Šiluvos 
koplyčioje, čia pat esančio 
Amerikos katalikų universiteto 
vienoje salėje įvyko LB Wa-
shingtono apyl. valdybos 
suruoštas susitikimas su dr. A. 
Statkevičium. Po trumpų vaišių 
LB Washingtono apyl. v-bos pir
mininkas JAV kariuomenės 
pulk. Donatas Skučas pristatė 
dr. Statkevičių, kaip neeilinį 
kovotoją ne tik už žmogaus 
teises, bet ir už Lietuvos laisvę, 
ir paprašė gan gausiai susirin
kusiems, ypač vyresniosios kar
tos atstovams, tarti žodį. 

Dr. Statkevičius pastebėjo, 
kad visų mūsų vargų pradžia 
buvo nelemtoji 1939 m. rugpjū
čio 23 diena, kai buvo pasira
šytas Ribbentropo-Molotovo 
slaptas susitarimas. Po to buvo 
okupacijos. Pasilikę Lietuvoje 
priešinosi, nes, dr. Statkevičiaus 
žodžiais, „visai nesipriešinti 
nebuvo galima, tiesiog nebuvo 
galima ramiai žiūrėti į visa tai, 
kas darosi. Pirmame dešimtme

tyje vyko partizanų kovos... 
Toliau pasipriešinimas reiškėsi 
jau kitokia forma. Ir aš 
įsijungiau į Helsinkio grupės 
veiklą. Kai ką padarėm, bet 
paskui visus mus areštavo..." 

Toliau jis pasakojo, kad 
gyvenimas ir dabar, persitvar
kymo laikotarpyje, nelengvas, 
nes ir dabar žmogus, kuo jis yra 
doresnis, tuo valdžios laikomas 
pavojingesnių. Tik, žinoma, ne 
tokiu laipsniu, kaip anksčiau. 
Dr. Statkevičius teigė, kad nėra 
ko stebėtis, jog Sovietų Sąjunga 
veda nedorą gyvenimą, nes jau 
po Spalio revoliucijos Lenino lai
kais buvo skelbiama, kad komu
nizmas ir dorovė yra nesuderi
nami dalykai. Šito principo 
buvo laikomasi 71 metus. Ir 
dabar pagrindinis sovietinio re
žimo principas esąs nežmoniš
kumas, nesiskai tymas su 
žmogumi, su žmogaus teisėmis, 
su tautos teisėmis. 

„Jei Sovietų Sąjungoje kas 
galioja, tai nerašyti įstatymai, 
kuriuos žmonės žino atminti
nai", teigė prelegentas, toliau 
tęsdamas: „Sovietų Sąjungoje 
demokratija visiems laikams 
yra užrakinta nacionalinės 
vergijos raktu. Kol nebus iš-
pręsta nacionalinė problema, 
tautos neatgaus savo teisių 
pilnumoj, todė ir demokratijos 
negali būti. Jei kalbėti apie 
ateities siekimus dėl Lietuvos ir 
aplamai dėl Pabaltijo, tai rei
kėtų geriau išnaudoti Hitle-
rio-Stalino sutarties kozerį, t.y. 
Ribbentropo-Molotovo pasira
šytą slaptą protokolą, kuris 
dabar ir Lietuvoje galų gale 
paskelbtas viešumoje..." 

DABARTIES ĮVYKIAI 
LIETUVOJE 

Kalbėdamas apie dabarties 
įvykius Lietuvoje, dr. A. Statke
vičius pacitavo neseniai tele
fonu pasakytus Lietuvos disi
dento P. Pečeliūno žodžius, kad 
„santykiai dabar Lietuvoje tarp 
valdžios ir tų jėgų, kurios kovo
ja už normalesnį gyvenimą, yra 
daug labiau įsitempę, negu 
anksčiau..." Apie dabartinę pa
dėtį Lietuvos Laisvės lygos 
atstovas užsienyje dr. Statkevi
čius taip sakė: „Tos jėgos, kurios 
dabar kovoja, kurios išėjo į 
aikštę — ir Lietuvos persit
varkymo sąjūdis ir Lietuvos 
Lasivės lyga — galima sakyti, 
siekia vieno ir to paties tikslo 
— Lietuvos suverenumo atstaty
mo. Gal skirtumas tik tas, kad 
Laisvės lyga pasisako aiškiai — 
jos galutinis siekimas yra 
atstatymas valstybinės nepri
klausomybės. Tuo tarpu Persi
tvarkymo sąjūdis galutinio tiks
lo neskelbia, nes nenori su val
džia sueiti į konfliktą. Matyti, 
kad vyksta skilimas ir partiečių 
tarpe: vieni eina su generaline 
linija, o kiti, kurių tarpe yra ir 

Rūtos Lee pagerbimui besiruošiant. Iš kairės: V. Baltušienė, Rūta Kilmonytė Lee, L. Mažeikienė, 
M. Vaičienė ir A. Skirmontienė. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
ŽVAIGŽDE TARP 

ŽVAIGŽDŽIŲ 

Lapkričio 5 d., šeštadienį, 
Registry viešbutyje, 555 Uni-
versal Terr Pkwy, Universal Ci
ty, CA., rengiami labai iškil
mingi pietūs Rūtai Lee-Kilmo-
nytei pagerbti. Pietuose daly
vauti pasižadėjo Californijos 
gubernator ius , žymesnieji 
Californijos politikai, lietuviai 
konsulai ir, žinoma, daug Rūtos 
draugų-ių iš televizijos ir filmų 

buvusių aršių komunistų, dabar 
išėjo į pirmas gretas, pasisa
kančius už Lietuvos laisvės at
statymą..." 

Čis svarbus dr. A. Statke
vičiaus pareiškimas čia cituo
jamas iš įrašo magnetofono juos
toje ir jis prieštarauja kai kurių 
asmenų pareiškimams praėju
sioje Lietuvių Fronto bičiulių 
studijų savaitėje, kur t ie 
asmenys teigė, kad Lietuvos 

Persitvarkymo sąjūdis tesiekia 
Lietuvai didesnės laisvės 
sovietinės sistemos ribose, o ne 
suverenumo ir nepriklausomy
bės, kurių siekia Lietuvos Lais
vės lyga. 

Padaręs šį palyginus neilgą, 
bet dėmesio vertą pranešimą, 
Lietuvos Helsinkio grupės 
narys dr. Statkevičius paskaitė 
pluoštelį Gulage sukurtų savo 
eilėraščių, turinčių ne tiek li
teratūrinės, kiek istorinės ver
tės. 

Penktadienio laidose įtakin
gas Amerikoje dienrašt is 
„Vv'ashington Post" paskelbė 
ilgesnį straipsnį apie dr. Statke
vičiaus ir kitų trijų sovietų 
žmogaus teisių gynėjų liudijimą 
JAV Kongreso komisijai. 

pasaulio. Taigi žibės daygybė 
žvaigždžių... ir mums iškiliausia 
- Rūta. 

Rūta jau seniai nusipelnė 
padėkos ir pagerbimo; ji yra 
lietuvaitė, iškėlusi lietuvių var
dą filmų ir televizijos pasaulyje. 
Ji ilgus metus dirbo ir dirba su 
Thalians, buvusi net tos orga
nizacijos pirmininkė; pernai ją 
pagerbė City of Hope, už jos 
didelį įnašą. Už savo veiklą 
respublikonų partijoje buvo pa
kviesta patarėja Los Angeles 
miesto tarybon. kur dirbo iki 
burmistras S. Yorty pasitraukė 
iš pareigų. Per savo veiklą arti
mai susipažino su prez. R. Rea-
gan, Californijos gub. G. Deuk-
mejian. Visur ir visuomet pa
brėžia esanti lietuvaite. Jos 
dėka, lietuvių vardas iškeltas 
aukštai amerikiečių sluoksniuo
se, gal jai ir priklauso nuo
pelnas, kad staiga, net kelintos 
kartos lietuviai ėmė ieškoti savo 
„šaknų", domėtis savo kilme. 
Tai geriausia mūsų ambasadorė 
kitataučių tarpe. Neatsiliko 
Rūta ir lietuviškoje veikloje, 
kiek sąlygos leido: jaunystėje 
priklausė tautinių šokių šokėjų 
grupei, vaidino. Nuo 1964 metų 
pravedinėjo programas tautinių 
šokių šventėse: New Yorko pa-

— Seniai buvo laikas Rūtą pa
gerbti ir jai padėkoti už puikų 
atstovavimą Lietuvai ir lietu
viams svetimtaučių tarpe. Kvie
čiame gausiai atsilankyti j 
pietus ir parodyti Rūtos darbų 
įvertinimą. Stalus-vietas už
sisakyti pas: Liuciją Ma
žeikienę, 13055 Mindanao 
Way #3, Marina del Ray, Ca 
90292. 

(sk.) 
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saulinėj parodoj buvo lietuviu 
programos pranešėja; Cle-
iande pravedė Tautinių šokių 
šventę. Neatsisako ir vietiniams 
patalkinti: daug kartų pravedė 
programą Šv. Kazimiero para
pijos šventėje. Pernai, kartu su 
P. Lubinu atidarė „Lietuvių 
Dienos 87" šventę. 

Koresp. 

LABAI NEKAIMIŠKAS 
ANTRAS KAIMAS 

Jau programos viršelis šypsosi 
ir tiesiai, ir kairiai. Klausytojas 
irgi nejuntamai pradeda šypso
tis, nujausdamas, kad čia ne
nuobodžiaus nė valandėlės. Dar 
nenutilus vieno pokšto juokui, 
aptemdytoje scenoje matai vik
riai besisukančius šešėlius, o 
nušvitus-žiūrovas perkeliamas 
į visiškai naują situaciją. Ne
nauja tik tai, kad tai vėl sukels 
arba kreivą šypseną, arba gar
sų juoką. Dažniausiai gi juokia
mės patys iš savęs, iš juokingų 
momentų mūsų kasdienybėje, 
su kuria esame taip apsipratę, 
kad jos komiškumo dažnai net 
nepastebime. 

„Mes neglostome, o jeigu glos
tome, tai tik prieš plauką..." — 
sako antrakaimiečiai. Šis teat
ras mums parodo dažnai taip iš
pūstą vadų savimylą, nemokšų 
pretenzijas, visažinančio jau
nimo atsiribojimą nuo tėvelių 
dažnai taip ribotų pastangų iš
auginti juos gerais lietuviais, 
bet būtinai gerai uždirban
čiais... 

Už šį gražų, juokingą, bet kar
tais gal net su slapta ašara aky
se vakarą esame didžiai dėkin
gi Santa Monikos Amerikos 
Lietuvių klubo drąsiai ir pasiry
žimui, kurių vadovybė nepa
bijojo nemažų išlaidų atsikviesti 
šiuos aktorius su visa butaforija 
į mūsų tolimą pakrantę. Tai 
buvo puiki idėja, norint pami
nėti dvi ketvirčio šimtmečio 
gyvavimo sukaktis, kurios ir 
sujungė antrakaimiečius ir 

Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 
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santamonikiečius po bendru 
stogu. Liekame už tai dėkingi 
pirm. Albinui Markevičiui, jo 
dešinei rankai Vytautui Plukui, 
šampano mecenatui Simui 
Kvečui ir visam komitetui, ypač 
visur spėjančiai Genovaitei 
Plukienei, kurių neišgąsdino 
nei išlaidos, nei ilgos darbo 
valandos, nei daygybė smulkių 
rūpestėlių ruošiant dviejų dienų 
savotišką lengvojo žanro teat
rinį festivalį. Puikus maistas, 
geras vynas ir pakili nuotaika 
padarė šį savaitgalį išimtinai 
maloniu, o tas faktas, kad po 
spektaklio užsibuvome beveik 
iki pirmųjų gaidžių irgi šį tą 
sako apie spektaklio pasise
kimą. 

Juokas yra geras vaistas. 
Mokantys skaniai, bet ne-
kandžiai pasijuokti dažnai iš
vengia net fizinių ligų ir retai 
turi aukštą kraujo spaudimą. 
Juk taip nesunku pradėti save 
imti per rimtai, susigraužti dėl 
menkų nesėkmių, kr is t i į 
melancholiją ir užsidaryti nuo 
pasaulio. Gerai sako antrakai
miečiai, kad Juokingi esame ne 
mes, juokingas yra gyvenimas". 
Išlaikyti lygsvarą tarp juoko ir 
rimties kaip tik padeda tokie 
spektakliai, kurie parodo mūsų 
kasdienybę per kreivą šypseną. 

Programa buvo pradėta vos 
minutę-kitą trunkančiais vaiz
deliais. Tai buvo vykę tikrovės 
ir šaržo momentai, Jau ilgesni, 
— ir atmintinai juokingi! — 
buvo vaidinimėliai iš „kultūros 
istorijos pakraščių": „Litera
tūrinė kavutė", „Romano kon
kursas" ir, bent man, tą patį 
rytą turėjusiai savo pirmąją 
pamoką mūsų kazimierinėje 
mokyklėlėje, - „Lituanistinė 
mokykla". Kas parašė šiam 
šedevrėliui tekstą, vertas pre
mijos. „Meilės sankalbis" 
ryškiai parodo kraštutinę, deja, 
dažnai sutinkamą, ne tik jau

nimo bet ir jų tėvų vertybių 
skalę. 

Antroje dalyje, gal kiek per 
daug ištęstai, susidūrėme su 
legaliąja „švaisterių" — ad
vokatų sistema, su gyvais po
kalbiais aktualiomis temomis. 
Viską lydėjo nuotaikinga šio 
šimtmečio neromantinė muzika 
ir dainos, taip charakteringai 
perduodanti mūsų laikų norą 
gyventi ir viską turėti dabar . 

Kaip būtų liūdna, jei nesu
gebėtume kartais iš savęs pasi
juokti! Jei įsižiūrėtume tik į 
vieną tašką! Iš žvilgsnio į tokius 
kraštutinumus ir susidarė šis 
puikus teatrinis ansamblis. 
Dėkojame rengėjams, dėkojame 
aktoriams, o labiausiai tai 
prievaizdai Algirdui T. Antanai
čiui, suklijavusiam šiuos jaunus 
žmones į tokį linksmą vienetą. 

RKV 

A.A. MARIJA 
KUPRIONIENĖ 

Rugsėjo 11d. mirė Marija Ku-
prionienė, 86 metų amžiaus, 
našlė buvusio Louisianos poli
technikos instituto profesoriaus 
Jono Kuprionio, įamžinusio te
nai lietuvio mokslininko vardą. 
Prof. J. Kuprioniui išėjus į pen
siją, jie apsigyveno Californijoj, 
kur įsijungė į Los Angeles lietu
vių kultūrinį gyvenimą. Nors 
gyvendami toli nuo lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos, kur telkia
si visuomeninė bei kultūrinė 
veikla, jie daly v:, iavo beveik 
visuose renginį«.jse. 

Prof. J. Kuprionis keletą me
tų buvo Lietuvių žurnalistų 
sąjungos pirmininku. Daug re
portažų ir apybraižų yra parašęs 
„Drauge" ir kituose periodi
niuose leidiniuose. Ilgėdamiesi 
gimtosios žemės, Kuprioniai, 

(Nukelta į 6 psl.) 

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

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) 839-2511 

<& INTERNATIONAL 
* I I N D U S T R I E S 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
104O1 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

ESEE 
(OMHOUSMC 
LENDER 

INTERNATIONAL 
^ 

^ 

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, prisidėjusiems prie 
sėkmingo 1988 m. kelionių į Lietuvą sezono. 

G.T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir 
sausumos keliais. Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus. 

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo dokumentus ar
timiesiems iš Lietuvos. 

rfct\> 

JEI NORITE PAMATYTI PASAULĮ, KREIPKITĖS Į G.T.! 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 

Ai 
' 



•EDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 TBOY ST, CHICAGO, ELL. 60629. TELEF. 

n 
(312; 925-5988 

k a r t u su s avo j a u n u t ė m i s 
dukrelėmis , joms čia subrendus 
ir t apus geromis vadovėmis, 
mamos vis d a r kar tu būna tun
to rikiuotėje. Kernaviečių tarpe 
y ra nemažas būrys baigusių 
„Gin ta ro" vadovių mokyklą, 
ta ip gi dvi sesės, apdovanotos 
aukščiaus iu skautų sąjungos 
žymeniu — „Geležiniu vilko" or
dinu, viena buvusi LSS Vyriau
s i a s k a u t i n i n k e . T u n t o 
n u o l a t i n ė globėja ir geroji 
dvasia yra v.s. O Siliūnienė. 
Tun tu i v ienu metu priklausė 
200 skaučių; dabar daugiau 
negu 100 kernaviečių sudaro 4 
draugoves ir vyresnių sesių 
būrelį. Šį rudenį skaučių eiles 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 24 d. 

„KERNAVĖS" SKAUČIŲ 
TUNTAS ŠVENČIA 30-JĄ 

VEIKLOS SUKAKTĮ 
Paskutiniu metu daug gir

dime apie Kernavę — pirmąją 
Lietuvos karal iaus Mindaugo 
sos t inę , š i m t m e č i ų r ū k a i s 
apsiaustą. Po žalia Kernavės 
kalvų veja tūno suvienytos 
Lietuvos valstybės istorija; joje 
likusios giliai įmintos tėvyne 
narsiai gynusių jos karžygių 
pėdos. 

Kernavė — Lietuvoje, neper-
toliausiai nuo Vilniaus, bet 
labai toli nuo Chicagos. Kas 
bendra tarp tų dviejų vietovių? 
įdomu, kad kernavietės gyvena 
Chicagoje. Daugeliui nežinan- • 
čių, kas jos ir kaip jos šiame did
miestyje atsirado, tenka paaiš
kinti, nes Kernavės Chicagos 
žemėlapyje nerasi te , ir kerna
vietės — tai ne iš senosios Min
daugo sostinės atkeliavusios 
XIII-jo šimtmečio moterys. 

. .Kernavė" — prieš 30 m. 
Chicagoje įsikūręs lietuvaičių 
skaučių tuntas . J a m vardas tuo 
metu buvo parinktas, lyg nujau-
čiant,kad po keliolikos metų ar
cheologiniai radiniai praskleis 
senosios Lietuvos sotinės istori
jos amžių šydą, o kernaviečių 
dėvimi ženklai bei stovykliniai 
marškinėliai su gražia emble
ma, kaip suvenyrai, nukeliaus 
į Lietuvą tenykščiam jaunimui. 

Nuo tunto įsikūrimo 1958 m. 
rudenį skaučių eilės gausėjo, o 
po t r i jų deš imtmeč ių jose 
m a t o m e p a u k š t y t e s , k u r i ų 
mamos anuomet buvo paukš
tytės arba tuo la iku buvusios 
j a u n o s vadovės š i a n d i e n 
s k a u t a u j a d r a u g e su savo 
j a u n o m i s d u k r a i t ė m i s . Nei 
stebėtis.nei kažkokio „kar tų 
plyšio" ieškoti nereikia. Tai 
natūrali gyvenimo eiga. teikian
t i džiaugsmą i r viltį, kad 
metams bėgant , svetimuose 
kraštuose gyvendami, netam
pame bespalviais individais, bet 
stengiamės savo jaunesniajai 
kartai perduoti senąsias tradici
jas ir meilę savo tėvų šaliai. 

Pirmoji tunt in inkė ir tunto 
steigėja — v.s. Hal ina Plauši-
naitienė. Vėliau, trumpesnį r:r 
ilgesnį laikotarpį, tuntui vado
vavo tunt ininkės: s. L. Lunec-
kienė, v.s. V. Aleknienė, v.s. Ir. 
Kerelienė. s. D. Dundzilienė. s. 

E. Šalčiūnienė, s. R. Rudaitienė, 
ps. K. Bukaveckaitė-Vaičeko-
nienė, ps. J. Budelskytė-Lass, s. 
R. Daukienė ir šiuo metu tuntui 
vadovauja s.fil. R. Penčylienė su 
pavaduotoja s.fil. R. Lukiene. 
Nelengvos šios pareigos, reika
laujančios sumanumo, kasdie
n in io veiklos p l a n a v i m o , 
žvilgsnio a t e i t i n . R e i k i a 
įžvelgti, kuo skautės domisi, 
k u r krypsta jų dėmesys. Ne 
paskutinėj vietoj ir „bui t iniai" 
rūpesčiai — v e i k l a i lėšų 
kaupimas, susijęs su Kaziuko 
mugių ruoša. Į šią ta lką (ne 
paslaptis — pirmųjų keliolikos 
me tų t a lkos buvo žymia i 
gausesnės) kasmet jung ias i 
skautės, jų tėveliai, seneliai ir 
tunto bičiuliai. Šie darbai — il
gų žiemos mėnesių užsiėmimas. 

Plati skautiška programa, o 
jos pagrindinės gairės: meilė 
DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTI
MUI. Skautybė pagelbsti litu
anistinei mokyklai lietuvybės 
darbą tęsti. Stovyklose, iškylose 
dainuojama, mokomasi Lietu
vos istorijos. l a v i n a m a s 
kūrybingumas laužų programai 
vaidinimėlius - pasirodymus 
ruošiant, plečiamas lietuvių 
kalbos žodynas. Visa tai vadovei 
reikia kruopščiai apgalvoti , 
surinkti reikiamą medžiagą, 
sumaniai parenkant būdą. kaip 
visa tai įspausti į jauno žmogaus 
sielos gelmes. Viena kernavie
č ių įvesta ir p u o s e l ė j a m a 
tradicija — bendros su tėveliais 
ir svečiais Kūčios. J ų metu 
vyksta prasmingos žvakių de
gimo apeigos, skaitomi patrio
tiniai eilėraščiai, jaunoms skau
tėms atstovaujant kiekvienai 
pasaulio šaliai, kur gyvenama 
lietuvių skautų. Ilgainiui „Ker 
navės" Kūčių tradicija pasklido 
visuose lietuvių skautų vie-
nietuose ir kitose l ie tuvių 
organizaci jose. J a u n i m u i 
suprantamu būdu švenčiamos ir 
mūsų tautinės šventės, Motinos 
diena su pritaikintomis daino
mis, gėlyčių įteikimu. Čia reiš
kiasi ir pačių jaunųjų kūrybin
gumas bei iniciatyva. 

Stovykloje pirmąjį vakarą 
vyksta mažosioms skau tėms 
skirtas „aitvaro gaudymas". 

Septynios iš dvylikos ..Kernavės*' tunto tbntininkių. Iš k.: Halina 
Plaušinait iene, Kristina Bukaveckaitė-Vaičekonienė. Vanda Alekniene, 
Ona Siliūnienė. Il-je eil. — Ritonė Rudaitienė. Dalia Dundzilienė, Laima 
Luneckienė. 

Plaušine barzda ai tvaras, staiga 
„pas i rodan t i s " medžio viršū
nėje, p a l i e k a n e i š d i l d o m u s 
p r i s imin imus . 

Ar t imo mei lės ta rnyba puose
lė jama l a n k a n t p a l i e g u s i u s 
sene l ius , n e t „ a d o p t u o j a n t " 
j u o s , e s a n č i u s C a l i f o r n i a 
Gardens s laugymo namuose . 
Sta tybos d a r b a i su nuoširdžia 
„iš p e t i e s " t a l k a kele tą m e t ų 
vyko R a k o stovyklavietėje. Sa
va i tga l ia i s č ia suvažiuodavo 
būrys tėvel ių , vadovų ir plūs
davo, p lūsdavo. . . Buvo malonu 
maty t i , ky lanč ius r e ika l i ngus 
pas t a tu s savo vaikų patoges
niam s tovyklav imui . 

T u n t a s re išk ias i ir visuo
meninėj veikloj: išleistos t u n t o 
s e sė s r a š y t o j o s N . J a n k u -
tės -Užubal ienės kelios knygos 
v a i k a m s , pa ruoš t i p a t y r i m o 
laipsnių konspekta i , vyr. skau
čių k a n d i d a č i ų p r o g r a m a , 

Nuotr. A. Plaušinaičio 

p a p i l d ė 15 j a u n o , g r a ž a u s 
atžalyno. Tikimasi ir daugiau. 

Tokią „kraičio skrynią" per 
t r i sdeš imtmet į sukrovė kerna-

.vietės. Daugelį gražių prisi
minimų, seseriškos dvasios, ne
p a m i r š t a m ų , j a u n a t v i š k ų 
pokštų išsinešta į gyvenimą. 
Išsisklaidė jos, šeimas sukūrė, 
profesionalėmis tapo. Tačiau 
ryšys nenutrūksta , pasėta sėkla 
daigelius daigina, atnaujintos 
p a ž i n t y s ve idą š y p s e n a 
nušviečia. 

Ar ga l ima tylomis praeiti pro 
šią reiškmingą sukaktį, šią ben
dro darbo lerliaus šventę? Būta 
ir kieto r .rbo, ir praradimo aki
mirkų, kai keletą mūsų brangių 
sesjų lydėjome amžinybėn... 
Buvo ir išsipildžiusių vilčių. Ar 
švęsime kitą tun to veiklos tris
deš imtmet į? Gal būt laisvoje 
tėvynėje?.. 

Kernavietės nutarė šią sukak-
dainynėl is . Y r a tun to vadovių, tį šauniai paminėti ypač, kad šie 
mokytojaujančių l i tuanis t inėse metai yra ir Lietuvių Skautų są-
mokyklose , bes idarbuojančių jungos sukaktuvinia i metai: 70 
kitose organizacijose. Kerna
vietės savo t a r p e yra turė jus ios 
ir „ k a r a l a i t ę " — „Miss Li thu-
an ia" R. Na iny tę (dabar Sušins-
kienę), graž iabalsę d a i n i n i n k ę 
N. Linkevič iū tę—Kaspar ienę . 
Šiuo me tu , mo te r ims gars ia i 
šūkau jan t įvairiuose, savo susi
ku r tuose , sąjūdžiuose, k u r i ų 
a t n e š a m a n a u d a (ar žala) kar 
ta is t e n k a suabejoti , skaut i š 
k a m i r l i e t u v y b ė s l a b u i 
skir iamos šių moterų pastangos 
s u d a r o s v a r ų į n a š ą m ū s ų 
išeivijos gyvenime. Atėjusios 

.Živilės" draugoves sesės — pirmosios kernavietės Is k : Dalia Žičkutė-Žilinskienė, Vita 
Pavilčiūtė-Černienė. R Mickevičiūte Karazijienė, tuntininkė Halina Plaušinait iene, Kazė 
Kuraitytė. Nerija Linkevičiūtė Kasparienę. Dalia Beinoraitė Stankaitienė ir M Černiūtė. rYieKyje 
klūpo Laimute Vepštaitė. 

metų nuo sąjungos įkūrimo. 
Kernaviečių ruošiamas pokylis 
įvyks spalio 1 d., 6:30 vai. vak. 
v e i k d r o d ž i a i s t v i skanč io j e 
B a l z e k o L ie tuv ių K u l t ū r o s 
muziejaus „Gin ta ro" salėje su 
gintaro atšvaitais, skautų „Gin
t a r o " orkestrui grojant. Savo 
s u k u r t a s e s t r a d i n e s d a i n a s 
a t l iks j a u n a s muzikas Edis 
Punkr i s iš Toronto, kernavietės 
V. Rasu ty tės vyras. Programą 
ves nuo paukš ty tės amžiaus 
š iame t u n t e skautaujanti V. 
Ruibytė-Vasaitienė. Vakarienę 
ir ša l tus užkandžius ruošia taip 
pat kernavietė D. Kurauskienė, 
e i l ė je s t o v y k l ų ga rdž ia i 
v a l g y d i n u s i s t ovyk lau to jų 
būr ius . Bus ir patrauklus sal
dumynų stalas . Atrodo, kad 
kernaviečių tarpe esama įvairių 
t a len tų — „kraičio skrynios" 
antvožą sunku užvožti! 

Pasidžiaugę brandžia tunto 
veikla šioje šventėje, o sekma
dienio rytą šv. Mišių aukoje pra
š y d a m i t o l i m e s n ė s Dievo 
p a l a i m o s , p a l y d ė k i m e ker
nav ie t ė s į a t e inan t į trisde
š imtmet į jų tun to dainos žo
džiais: 

Kara l i aus Mindaugo sena 
Kernavė 

P i rma budėjo amžių 
glūdumoj. 

Ištikimybės pažadą mes davę, 
Budėsim žemėj nors ir 

svetimoj. 

Sofąja Je l ion ienė 

Iš šių paukštyčių išaugo trys „Kernavės" tunto dru 
draugininke, o vėliau tuntininkė J. Budelskytė-Laas. 

„MŪSŲ NAKTŲ 
ŽVAIGŽDĖ" 

EDITA NAZARAITĖ 

Knygos apie žymius žmones, 
a p i e pagarsė jus ių kūrė ju 
gyvenimus paprastai rašomos 
po jų mirties. Nežinia, kodėl 
t a ip yra — gal tam t ik ras laiko 
nuotolis palengvina vertinimus, 
gal drąsiau atskleist kartais ir 
kompromituojančias biografijos 
detales, nebesibijant aprašo
mojo rūstybės. Visgi re ta i 
amžininkas kolega imasi dar 
tebegyvenančio kūrėjo biografi
jos suguldymo į solidžią knygą 
— o gaila... Betarpiški įspūdžiai, 
tegul ir subjektyvūs, visad 
p a l i e k a ga iv inanč io brizo 
iliuziją, o iš archyvų surankiota 
medžiaga ar užrašyti abejotino 
objektyvumo migloti amžininkų 
prisiminimai neretai padvelkia 
dulkėm ir ataušusiais pelenais. 

Rašytoja Alė R ū t a ėmėsi 
k i lnaus darbo: sukūrė apysaka 
poeto B. Brazdžionio biografi 
niais motyvais. „Margu rašto 
kel iu" . Rašytoja pr imena dvie
jų poetų palyginimą — Maironio 
ir Brazdžionio: „Mūsų ryto 
saulė — Maironis". — Nepri
klausomybės ryto, valstybės 
prisikėlimo, kai tirpo baudžia
vų, vargijų ledai, kai valėsi po 
k a r o gr iuvės ia i . Ga l ima 
gretinančiai apibūdint i kitą 
poetą: „Mūsų naktų žvaigždė — 
Brazdžiois". — Tremties naktų. 
nedalių, materialėjimo, nutau
tėjimo, pasimetimo naktų". 

Atrodytų, kad poetas B. Braz
džionis ir jo kūryba — įsikūnijęs 
pesimizmo simbolis, juoda poezi
jos žvaigždė, rūsčiai šviečianti 
ašarų pakalnėje. Tačiau taip 
nėra . Puslapis po puslapio, sky
relis po skyrelio, rašytoja Alė 
Rūta nervingais impresionisti
niais potėpiais piešia paprastą, 
gyvą. kuklų ir nuoširdų žmogų. 

Knygoje „Margu rašto keliu" 
nesilaikoma nuoseklumo, dide
lių tikslumų. Tai ne sausa 
mokslininko monografija, bet 
rašytojos Alės Rūtos įspūdžiai, 
išgyvenimai, bendraujant su 
poetu, kaip su asmenybe, besi 
k lausant jo prisiminimų, pasa
kojimų, pokštavimų. O pasakoti 
yra apie ka — gyvenimo kelyje 
— ne viena drama, ne vienas 
skausmas ir ne viena netektis. 
Knygos autorė, vengdama mig
dančios chronologinės tvarkos, 
trumpuose knygos skyreliuose 
šokinėja nuo poeto praeities 
nuo vaikystės, studijų metų prie 
vėlesnių įvykių, dažniausiai — 
b e n d r a u j a n t Los Ange le s 
mieste, kur poetas Brazdžionis 
ir Alė Rūta gyvena jau ilgus 
metus . 

J a u t i , jog, a p r a š i n ė d a m a 

Brazdžionio gyvenimo momen
tus nepriklausomoje Lietuvoje, 
autorė leidžia sau laisviau i m 
provizuot i . s a m p r o t a u t i , 
apmąstyti, t.>. „įberti ir savo 
kronikiniškos druskos". Tuo nuo to l i s . r e i š k i a n t i s 
tarpu Los Angeles periodo por- d a v a t k i š k ą 
t r e t i n i a i eski7ai t i k r e s n i , 
gyvenimiškesni, gal todėl, jog 
daug kartų betarpiškai bend 
rauta, kalbėta. 

valiūkiškų vakarojimų ir net iki 
juokingiausių nutikimų. Bio
grafinėje apysakoje apie poetą 
B. Brazdžionį yra nemažai in
tymumo, betarpiškumo, regis, 
esi labai labai a r t i poeto 
asmenybės. Tačiau šioje knygoje 
nėra vulgaraus landžiojimo po 
herojaus miegamąjį, akiplėšiško 
rausimosi nešvarių skalbinių 

ie. Išlaikomas kultūringas 
ne 

bet 

Atrodo, kad Alei Rūtai nerūpi 
parodyti poetą B. Brazdžionį tik 
iš vienos kurios pusės, nors 
negali neatpažinti gilios autorės 
pagarbos ir susižavėjimo poetu, 
o pats žodis „poetas"rašomas 
didžiąją raide, kaip „Dievas". 

Margoje veikėju pynėje, kur i 
supa apysakos herojų, šmėsteli 
ir Californijos lietuvių inteli
gentai, besiburią apie „Dailiųjų 
menų" klubą. Rašytoja Alė 
Rūta kiekvienam atranda t rum 
pą, šiltą ir taiklų apibūdinimą, 
vukuria net savotiškai bohemiš
ką nuotaiką, nors kasdienybė 
visad atneša daugiau juodo dar
bo ir sūraus prakaito. Bet 
žmogaus atmintis noriai pasi
lieka šviesesnius, mielesnius 
įspūdžius. Tad bendra knygos 
nuotaika giedra, kalba grakšti 
it tos laibos kalifornietiškos 
palmės, mintys prisodrintos Ra 
miojo vandenyno ramybės ir 
epiškumo. Lakoniškų, vaizdin
gų skyreliu nuotaika banguo
j an t i : nuo r imtų re l ig in iu 
apmąstymų, nuo tėvynės trage 
dijos iki retsykiais pilkokos 
kasdienybės ar š v e n t i š k u , 

nuoširdžią rašytojos pagarbą 
kūrėjui, žmogui, kolegai. 

Belieka dar sykį apgailes
t a u t i , k a d t o k i o s knygos 
mūsuose — retos. Sakoma, kad 
menininkai pilni pasipūtimo, ir 
neretai t a i būna tiesa. Tačiau 
galima dar ir dar kartą pasi
džiaugti rašytojos Alės Rūtos 
n e s a v a n a u d i š k u t r iūsu , jos 
ryžtu padovanoti mums ir atei
nančioms kar toms knygą apie 
dar tebekuriantį. tebesvajojantį 
ir tebekenčianti mūsų tautos 
poetą — Bernardą Brazdžionį. 

Alės Rūtos knyga ..Margu raš
to keliu" išleista 1987 m. ir 
įvertinta „Darbininko" premi
ja. Knygos ap ipav ida l i rmas 
dail. Edmundo Arbo. Kn oje 
gausiai naudojamos poeto B. 
Brazdžionio eilėraščiu ištrau
kos. 

* Lietuvos D u k t e r ų draugi 
j o s visuotinis narių susirinki
mas šaukiamas spalio 2 d., sek
madienį, 1 v. p.p. Jaunimo cent
re. Draugija ruošia savo rudeni
nį balių spalio 28 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Nuotai
kinga programa laukia daly
vaus ianč ių . Visi kviečiami 
dalyvauti ir paremti darbščiųjų 
Lietuvos Dukterų Šalpos ir mie 
laširdingumo darbus. 

Alė Rota 
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LIETUVIŲ FONDE 
PASIŽVALGIUS 

ANTANAS JUODVALKIS 

Neįprastai karšta vasara ir 
lietuvių gyvenime įvykę neeili
niai įvykiai neužgožė Lietuvių 
Fondo vadovybės pastangų 
rūpintis šios institucijos veikla 
ir tolimesniu kapitalo bei narių 
telkimu. 

Išsiuntinėti laiškai Prekybos 
rūmų nariams, kviečiant įstoti 
į Lietuvių Fondą nariais, o jau 
esančius — didinti turimus įna
šus. Atsiliepimai pamažu atei
na, nors tikimasi didesnio dė
mesio, nes čia yra susispietę 
šviesesni protai su stambesnėm 
piniginėm. 

Lietuvių Fondo pelno 
skirstymo komisijos duomenys, 
dar birželio mėn. paskelbti 
spaudoje, atspausti ir siun
tinėjami visiems nariams. 

Nepamirštami ir lietuviai, 
nesantys Lietuvių Fondo na

riais. Sudaromi sąrašai, tikri
nami adresai ir bus pasiųsti 
laiškai, kviečiantys stoti į 
Lietuvių Fondą nariais, nors ir 
su minimaliu šimtinės dolerių 
įnašu. Naujų narių verbavimas 
šiuo metu yra didžiausias LF 
vadovybės rūpestis. Vyresniųjų 
lietuvių karta iškeliauja am

žinybėn, o jaunesnieji nesiskubi
na papildyti jų eiles ir jungtis į 
išeivijos lietuviams labai reikš
mingą instituciją. Kaupiamos 
pastangos ir naudojamos įvai
rios priemonės p r i t rauk t i 
jaunesniuosius į Lietuvių fondo 
narių eiles. Studijuojantiems 
duodamos stipendijos, rašan
tiems spaudoje skiriamos premi
jos, remiamos jaunimo stovyklos 
ir t.t. 

Turime ir puikių pavyzdžių. 
LF st ipendininkė Ramoną 
Steponavičiūtė yra aktyviai 
įsijungusi į LF veiklą, rašo lie
tuviškoje ir anglų kalba 
spaudoje — Observer, Bridges, 
Lituanus, Vytyje. Ji savo pa
vyzdžiu gali patraukti daugiau 
jaunimo, kuris prisidėtų prie 
Lietuvių Fondo ir kitų organi
zacijų veiklos. Ramoną dirba, 
studijuoja, aktyviai dalyvauja 
jaunimo veikloje — skautuose, 
Lietuvos vyčiuose ir suranda 
laiko bendradarbiauti spaudoje. 

Lietuvių Fondo tarybos 
posėdis įvyko rugsėjo 1 d. savo
je būstinėje, Chicagoje. Posėdį 
vedė pirm. St. Baras. Prisimin
tas miręs kontrolės komisijos 

I. Kriaučeliūnienė., direktore, 
je 20 metų minėjimo banketą. 

Lietuvių Tautinių namų Chicago-

Lietuviai Californijoj 
(Atkelta iš 4-to psl.) 
daugiau kaip prieš dešimtmetį, 
buvo apsilankę ok. Lietuvoje, 
kur susitiko savo profesijos 
bendradarbius, domėjosi miš
kininkystės mokslais ir miškų 
tvarkymu. Tai buvo paskutinis 
jų pasisvečiavimas tėvynės 
žemėje. Profesorius grįžęs su 
ašaromis pasakojo tenai patir
tus įspūdžius. 

1982 m. prof. J. Kuprioniui 
staiga mirus, jo našlė Marija 
pardavė namą Van Nuys, Ca. ir 
persikėlė gyventi arti Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos. Vėliau, 
norėdama būti arčiau savo du
krelių, persikėlė pas jas, gyven
dama tai pas vieną, tai pas 
antrą. Velionė buvo pavyzdinga 
žmona ir pasiaukojusi motina, 
išauklėjusi savo jaunąją kartą 
lietuviškoj ir krikščioniškoj dva
sioj, davusi tvirtą pasaulėžiūrinį 

pagrindą. Ji, savo vyro atmini
mą gerbdama, kiekvieneriais 
metais mirties metinei sukak
čiai pasistengdavo, kad būtų 
atnašaujamos Mišios už jo sielą, 
papuošdama altorių gražiausio
mis gėlėmis. 

Velionės Marijos Kuprionie-
nės kūnas rugsėjo 14 buvo at
vežtas į Šv. Kazimiero bažnyčią, 
iš kurios kitą dieną daugelis 
palydėjo į Forest Lawn kapines, 
lietuvių skyrių, kur buvo palai
dota šalia savo vyro prof. Jono 
Kuprionio. Rožiniui vadovavo, 
gedulingas Mišias atnašavo ir į 
kapines palydėjo prel. V. Bar-
tuška. Liko sūnus Algis, duk
relės Dalia Dudienė ir Danutė 
Ankaitienė su šeimomis — šeši 
vaikaičiai. Po religinių apeigų, 
sugiedojus Lietuvos himną, 
laidotuvių dalyviai buvo pak
viesti pietų į Michael's Los Feliz 
restoraną. 

Ig. M. 

pirm. a.a. Adolfas Markelis. 
Lietuvių fondo tarybos pirm. 

Stasys Baras paruošė ir raštu 
įteikė visiems tarybos ir valdy
bos nariams LF atliktų darbų 
apžvalgą ir skatinimą rimčiau 
žvelgti į laisvanorišką 
įsipareigojimą ypač naujų 
narių suradimui, kapitalo didi
nimui ir investavimui. Infor
mavo apie pasitarimus dėl 
Lietuvos istorijos rašymo ir 
leidimo. Lietuvos istorijos 
rašymo užbaigimas ir išleidimas 
yra skubiai vykdytinas, nes ir 
okupuotame krašte pasidarė 
labai aktualus. \ šį reikalą visi 
tarybos nariai gyvai reagavo ir 
pritarė Lietuvos istorijos pa
ruošimo užbaigimui ir išleidi
mui, buvo siūlymų, kad A. Šapo
kos Lietuvos istorija būtų pa
pildyta paskutiniais įvykiais ir 
skubiai išleista, nes ji tiktų gim
nazijoms, kaip vadovėlis. Suži
nojus, kad A. Šapokos istorija 
jau yra perspausdinama, tai Lie
tuvių Fondas pasilieka prie 
numatytos plačios istorijos ra
šymo ir išleidimo, nes didžioji 
dalis rankraščių jau yra 
parašyta ir belieka suredaguoti 
bei kalbą peržiūrėti. Bet tai jau 
redaktorių darbas, nors ir ne
lengvas. 

Valdybos pirm. M. Remienė 
su reikalų vedėja Ale Stepo
navičiene rūpinasi įgaliotinių 
tinklo plėtimu ir naujų narių 
verbavimu. Naujų narių verba
vimas ir kapitalo telkimas nėra 
vien tik tarybos ir valdybos 
narių pareiga. Mūsuose yra 
įprasta, kad, išr inkus ar 
sudarius vadovybes, visa darbo 
ir atsakomybės našta užkrauna
ma pirmininkams, kiti tik at
vyksta į posėdžius ir išklauso 
pranešimų, o per mažai prisi
deda konkrečiu darbu. Šiuo 
atveju tarybos pirm. St. Baro 
priminimas apie kiekvieno 
vadovybės nario pareigas savo 

INDĖLIS 

$50,000 

10,000 

5,000 

KURSAS 

8.00% 

7.50% 

7.35% 

METINIS 
PRIEAUGIS 

8.243% 

7.714% 

7.555% 

Kursas galioja nuo rugsėjo 22, 1988. tačiau gali būti pa
keistas bet kuriuo metu. Anksčiau certifikatus išėmus— 
atitinkama pabauda. 
Šiek tiek žemesniu kursu certifikatus galima išpirk
ti su $1,000. Paskambinę sužinosite detales. Taip pat 
pas mus gaunama „Postage-paid Save-By-Mail Kit". 

Founded 1924 
%įmerican Security Federal 

Offices: 2700 W. 59th St.. Chicago. IL 60629. Ph. 436-4100 
5400 S Kedzie Ave., Chicago. IL 60632, Ph. 776-4400 

ESEE 

HELPING YOUGROVV. 
• The American Way 

organizacijai yra sveikintinas. 
Finansų komisijos pirm. Rūta 

Juškienė gražiai tvarko inves
tavimus ir ieško naujų ir 
saugių, bet pelningesnių būdų. 
Atsisakius investavimų į akci
jas, išnyko nervuotumas komisi
jos ir kitų tarybos narių tarpe, 
nes akcijų rinka ir dabar nėra 
pastovi. 

1988.VIII.1 d. LF investa
vimai taip atrodė: 

Bankų certifikatai 1,541,000 
Valst. obligacijos 538,000 
Bendrovių lakštai 718,000 
CMO-Collateralized Mortgage 

Obligations 946,000. 
Investavimai duoda 8-9%. 
Pelno skirstymo komisijos 

pirm. dr. Antanas Razma 
pastebėjo, kad paskirta parama 
išmokama tik už atliktus dar
bus. Tokiu būdu yra kontrolė, 
kad pinigai nueina tik paskir
tiems tikslams. 

Kitų komisijų — palikimų (dr. 
K. Ambrozaitis), įstatų (D. Ko-
jelytė), L.D.M. instituto (dr. G. 
Balukas) pranešimai buvo 
trumpi, nes didesnių pasikei
timų neįvyko. 

Baigiant posėdį, valdybos 
pirm. M. Remienė visus kvietė 

dalyvauti LF metiniam vajaus 
pokylyje, kuris įvyks š.m. lap
kričio 12 d. Martiniąue salėje. 
Vakarienės dalyviai už paauko
tą kiekvieną šimtinę gaus vieną 
bilietą nemokamai. Tarybos ir 
valdybos narius kvietė paimti 
bilietus ir suorganizuoti po 
stalą. 

Pamaldos už mirusius Lietu
vių Fondo narius bus spalio 30 
d., sekmadienį, 10 vai. ryto 
Jėzuitų koplyčioje. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

Posėdyje dalyvavo 16 tarybos, 
8 valdybos ir 2 kontrolės komisi
jos nariai, parodydami reikiamą 
dėmesį Lietuvių Fondui. Trūko 
tik toliau gyvenančių dviejų 
tarybos narių. 

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders & Remodeiing 

> Porcnes & Decks • Floor & Wall Tile 
i Alummum Siding & Trim • Kitchen & Baths 
• Masonry »Rec Rooms 
• Additions •Insurance Repa is 

Joe (312) 582-7606 
Petor (312) 371-7499 

Restoranas NERINGA 
2632 W. 71 st St. 
te l . 312-476-9026 

Vienintelis autentiškas lietuviškas 
maistas Čikagoje ir apylinkėse. 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

Kviečiame taikos kelionei į 
MEDJUGORJE 

Lapk-ičio 7-14 d., 1988 Lapkričio 14-21 d . , 1988 
Tik $895.00 iš Čikagos 

(vykstant iš kitų miestų, kaina truputį aukštesnė) 
SPECIALI kelionė Marijos Nekalto Prasidėjimo šventei, gruodžio 5-12 d., 1988. 

(Gruodžio 12-19, 1988 galima prijungti kelionę į Romą ir Asyžių). 
Prisijunkite prie daugelio vidurvakarių dvasiškių ir pasauliečių, kurie patys 

nori būti liudininkais Medjugorje skelbiamų nuostabių taikos žodžių! 
Į ekskursijos kainr įskaitoma: kelionė ten ir atgal reguliariai kursuojančiais 

lėktuvais, apsistojimas: u užkandžiai per dieną, liuksusiniai autobusai, turistinės 
programos ir nuolatinis kelionės palydovas iš VVindsor Travel. Ltd. 

Nonnt gauti lankstinuką veltui, prašome paskambinti arba pasiųsti šią atkarpą, 
šią atkarpą. 

VVINDSOR TRAVEL. 
5935 S Pulaski Rd 
Chicago, IL 60629 
(312)581-4404 

LTD. 
Please send information: 

November 1988—($895) 
December 1988—($939) 

NAME. 

ADDRESS: 

CITY. STATE. ZIP: 

PHONE: DRAUGAS 

Lilhuanian 
Federal Credit Union ^jauoa 

y ALi 

, 
• 

ALL DEP0SITS FEDERALLY INSURED UPTO $100.000. 

368 WEST BR0ADWAY • P O . BOX 95 • SOUTH BOSTON. MASSACHUSETTS 02127 
TELEPHONE (617) 269-1450 

APTARNAUJA BOSTONO IR NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIUS 

SANTAUPOS 
Paprasta sąskaita 
Money Market $2500 min. 
CD°s $500 min. 6 mėn. 

12 mėn. 
24 mėn. 
36 mėn. 

PROCENTAI 
6.00% 
6.25% 
7.75% 
7.90% 
8.10% 
8.20% 

METINIAI 
6.17% 
6.43% 
7.75% 
8.19% 
8.41% 
8.51% 

PASKOLOS 
Asmeninės 14% 
Naujų mašinų 9.5% 
Naudotų mašinų ligi 2 metų 11% — kitos 13% 
Namų remonto 3 metų 11.5% 5 metų 12.5% 
Mortgages (savininko gyvenvietė) 
Pirma 10.0% + 2 Pt. ar 10.5% + 0 Pt; Antra 11.5% + 0 Pt. Kitoms 
paskoloms kreipkitės į Taupą 
Namų vertės VV.S.J. Prime + 1.5% 
Visos ratos galioja nuo 1988 m. rugpiūčio mėn. 25 d. ir gali kisti. 

DARBO VALANDOS 
Nuo 10 ligi 2 vai., įskaitant šeštadienius, ketvirtadieniais — nuo 3 
ligi 7 vai. vak. 
Brockton: Sekmadieniais po 10 vai. Mišių parapijos salėje — atsto
vas Juozas Rentelis. tel. 963-33671. 
VVorcester: Sekmadieniais po 10 vai. Mišių parapijos salėje — 
atstovas Romas Jakubauskas tel. 832-6684. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-616» 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus kiijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

O n M į ^ i KMIECIK REALTORS 
**• 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Šcerbaltei Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. butas antra
me aukšte su virimo plyta, šaldytuvu, 
kilimais. Geras susisiekimas. Skam
binti 776-4513. 

Išnuom. 6 kamb. apšildomas 
butas pirmame aukšte. Naujai 
dekoruotas. Kilimai. Marquette 
Parko apyl. 

Skambint 778-0154 

MISCELLANEOUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
: į 

. 

2346 W 69 St. 
Tel. 776-1486 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. irtrečiad. s.isikalbėsit 
lietuviškai. I 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

REAL ESTATE 

3 MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Parduodamas namas prie 71 ir 
Sacramento; 1V2 aukšto, įrengtas 
rūsys, 2 auto. garažas. Švarus. 
Skambinti Indrei 537-7949 arba 
541-3702. 

HELP VVANTED 

PRODUCTION DEPT. 
Good manufacturing Co., located in Eik 
Grove is in need of produetion person-
nel. Heavy lifting reguired. 1 st and 2nd 
shift positions available. Call 593-5700 
— Arlene. 

L. KARP & SONS 
1301 Estes Ava. 

Eik Grove VII., IL 60007 
E.O.E./non smoklng co. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208Va W e s t 9 5 t h Stret 

Tel . — GA 4 - 8 6 5 4 

~~ E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus. 

ALBIN BANYS 
447-8806 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

Siuvama pagal užsakymą įvairių fasonų ir spalvų avias kailio 
kailinius, taip pat paltus I i avias kailio gabaliukų. Valoma ir 
pataisomo. Parduodame avias kailio apvalkalus auto 
sėdynėms, kilimus iš avies kailio gabaliukų ir avias kailio 
slapstąs. 

Family Furs Co. 
4171 S. Archer Ava. 
Chicago, IL 60632 
Tol. 847-4027 

Atidaryta kasdien 10 ryto - 7 v. p.p. 
šeštadieniais 10 ryto - 5 v. p.p. 
Sekmadienį uždaryta 

' I » 
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VIENERI METAI BE 
VINCO IZOKAIČIO 

spalio 9 d. 10:30 vai. ryto, a.a. 
Vincas buvo nulydėtas į Brigh-
ton Parko lietuvių parapijos 
bažnyč ią , o po Šv. Miš ių 
palaidotas Šv. Kazimiero kapi
nėse šalia savo mirusių tėvų. 

A.a. Vinco vienerių metų mir
t ies paminėjimui žmona Lilė 

A.a. Vincas Izokaitis 

Praėjusiais metais spalio 3 
d., nuvažiavęs tarnybiniais rei
kalais, Kalifornijoje mirė širdies 
smūgio ištiktas 50 metų Vincas 
Izokaitis. Su juo kartu važiavusi 
žmona pastebėjo, kad automobi
lis krypsta nuo kelio ir pasižiū
rėjusi į vyrą pamatė, kad jis jau 
vairo nebelaiko ir nieko neatsa
ko. Išgąsčio apimta, šoko stab
dyti automobilį , k u r i s j a u 
riedėjo nuo kelio. Taip, praėju
sių metų spalio pradžioje, mir
ties angelas atnešė staigią 
nelaimę. 

J a u visi meta i giliai liūdi jo 
mylima žmona Lilė, ka r tu su ja 
liūdi jo vyresnis brolis Rimas su 
šeima, artimieji giminės ir 
draugai. 

Vincas, visų mylimas žmogus, 
buvo ramus, mielas i r nuošir
dus. Jis gimė nepriklausomoje 
Lietuvoje 1937 m. liepos 16 d. 
K a u n e . Pras idė jus A n t r a m 
pasauliniam karui, su tėvais ir 
broliu pasitraukė į Vokietiją. 
Vokietijoje gyveno Wehnen 
lietuvių stovykloje. Atvykęs į 
JAV, Chicagoje baigė Nativity 
pradžios mokyklą ir Kelly gim
naziją. Buvo Amerikos aviacijos 
veteranas. Grįžęs iš kariuo
menės, 1960 m. įstojo į Dai
navos ansamblį; ta ip pat pri
klausė Chicagos golfo klubui ir 
daug metų išdirbo klubo valdy
boje, eidamas įvairias pareigas. 
Dainavos ansambly je susi
pažino jauną, energingą daina-
vietę Lilę Gepnerytę. Jų iškil
mingos sutuoktuvės įvyko 1965 
m. rugsėjo 11 d. Šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 
Chicagoje. 

Dvidešimt du laimingi vedy
biniai metai prabėgo darnoje ir 
meilėje. Ir ateitis žadėjo daug 
sėkmės, tačiau staigi ir netikė
ta mirtis Vincą ir Lilę atskyrė 
amžinai. 

Velionis buvo pašarvotas Gai
das - Daimid koplyčioje Chica
goje. Pilnutėlė koplyčia gimi
nių, draugų ir pažįstamų atsi
sveikino su juo ir, penktadienį, 

P E R M E T U S P A L A I D O J O 
1000 L I E T U V I Ų 

Chicagoje Lietuvių Šv. Kazi
miero kapinėse per metus palai
dojama vidutiniškai apie 800 
lietuvių, Tautinėse kapinėse — 
apie 120. Kadangi dar pasitaiko 
lietuvių palaidojamų ir kitose 
kapinėse, ta i Chicagoje per me
tus palaidojama apie 1000 lietu
vių 

D I D E L Ė A U K A 

Chicagoje esantis Joyce fon
das 63 organizacijoms, neieš-
kančioms pelno, paskyrė 3.1 
mil. dol. 

KANDIDATŲ D E B A T A I 

Demokratas sen. Frank Savic
kas spalio 13 d. 7 v.v. turės de
batus su respublikonų kandida
tu James O'Neill Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje 
Marquette Parke. 

4.9 MIL. TURIZMUI 

Illinois valstija paskyrė 4.9 
mil. dol. plėsti turizmui, kuris 
darosi svarbiu pajamų šaltiniu. 

kviečia gimines ir draugus da
lyvauti šv. Mišiose Tėvų Jėzui
tų koplyčioje š.m. spalio 2 d., 
sekmadienį, 10 vai. ryto ir pri
sijungti prie bendros maldos. 
Nors j au vieneri metai prabėgo, 
kaip a.a. Vincas mus paliko, bet 
jis gyvas mūsų tarpe ir mūsų 
širdyse. 

I lsėkis ramybėje , Vincai, 
amžinos tėviškės karalystėje. 

I ra . 

A.tA. 
LENA MIKAITIENĖ 

SCHMIDT 
Gyveno Chicagoje. 
Po ilgos, sunkios ligos mirė 1988 m. rugsėjo 21 d., 4:30 

vai. p.p., sulaukusi 66 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Rolandas Schmidt, 

sūnus dr. Vilius Mikaitis, marti Violeta, anūkės Tania ir 
Kristina, sūnus Hermanas, marti Lilija, anūkai Erikas ir And-
rea; duktė Anė Skistimienė, žentas Emilis, anūkės Lena, 
Audra ir Ruth; sesuo Anna Papendikienė ir jos šeima Vokie
tijoje ir mirusios sesers a.a. Marijos Kiaupienės šeima. 

Velionė buvo našlė pirmo vyro a.a. Otto Mikaičio. 
Priklausė Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviškės parapijai. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 25 d. nuo 2 iki 7 

vai. vak. Liet. Ev. Liuteronų Tėviškės paprapijos bažnyčioje. 
Atsisveikinimas įvyks ten pat 7 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 26 d. Iš bažnyčios 
10 vai. ryto bus atlydėta į Bethania kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnus, duktė, marčios, žentas, sesuo 
ir anūkai. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack & Sūnus. Tel. 737-1213. 

A.tA. 
Inž. EDMUNDUI CIBUI 

m i r u s , žmonai STANISLAVAI (Apanavičiūte i ) , 
dukra i RAMUNEI KONG, sūnui dr . EDMUND SAU
LIUI CIBUI, broliui ir seseriai Lietuvoje i r kit iems ar
t imies iems re išk iame nuoširdžią užuojautą. 

Amerikos Lietuvių inžinierių sąjungos 
Bostono skyrius 

Amerikos Lietuvių Inžinierių Archi tek tų Sąjungos 
na r iu i 

A.tA. 
BENEDIKTUI LUNGIUI 

mirus , jo žmonai J U L I J A I , ok. Lietuvoje broliui AN
T A N U I , seseriai MARIJAI su šeimomis, mirus io 
brolio JONO šeimai, g iminėms i r ar t imiesiems reiš
k i a m e nuoširdžią užuojautą. 

ALIAS Chicagos skyriaus valdyba ir nariai 

M y l i m a m Vyrui , i lgamečiui DAINAVOS ansambl io 
na r iu i 

A.tA. 
BENEDIKTUI LUNGIUI 

i ške l iavus į Amžinybę, jo žmonai dainavietei JULI
J A I bei ki t iems g iminėms ir ar t imiesiems re i šk iame 
nuoširdžiausią užuojautą. _ , „ . , , . . 

LMA DAINAVA 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

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

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

Pranešame mūsų giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. 
rugsėjo 22 d. mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Brolis 

A.tA. 
VYTENIS JONAS 

| ELSBERGAS 
Pasiliko nuliūdime: žmona Danutė, duktė Kristina Solger 

su vyru Robert, sesuo Aldona Dyšienė su šeima ir kiti giminės. 
Velionis priklausė Lietuvių inžinierių Plieno korporacijai. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, rugsėjo 24 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Borman Funeral Home, 1600 W. Chicago Ave. (kam
pas Lake St. ir Chicago Ave.), Melrose Park, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 26 d. 9:30 vai. ryto 
velionis bus atlydėtas į Sacred Heart bažnyčią, kurioje 10 vai. 
ryto bus atlaikytos gedulingos Mišios. Po pamaldų velionis 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Maloniai prašome artimuosius dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Liūdinti šeima. 

Laid. dir. Richard M. Baczak. Tel. 344-0714. 

A.tA. 
LEONAS RUMŠAS 

Mirė 1988 m. rugsėjo 22 d. savo namuose, Marąuette 
Parke, sulaukęs 87 m. Gimė Lietuvoje, Plungėje. 

Giliai liūdi žmona Stasė (Laniauskienė), seserys 
Žukauskienė, Ragauskienė ir posūnis Alfonsas Laniauskas, 
gyvenantys Lietuvoje, podukra Elena Olšauskienė su šeima, 
posūniai Ancius ir Vacys Laniauskai su šeimomis. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 25 d. nuo 2-9 
v. p.p. Petkaus Marąuette koplyčioje. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, rugsėjo 26 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kur įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. 

Po pamaldų velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. D. A.Petkus. Tel. 476-2345. 

M y l i m a i žmona i 

A.tA. 
BRANGUOLEI PARONIENEI 

m i r u s , nuoš i rdž ia i užjaučiame vyrą J O N Ą su še ima 
ir k a r t u l i ūd ime . 

Birutė Tamulynaitė 
Tomas Miglinas 
Leonas Putrius 
Robertas Vitas 

Mūsų mielai šeimos draugei 

A.tA. 
BRANGUOLEI PARONIENEI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui 
JONUI, sūnui JONUI su žmona AUŠRA, dukrai 
IRENAI, seseriai IRENAI KAIRYTEI ir visiems 
artimiesiems. 

Kartu liūdime su jumis 

JURGIS, MERI ir NORA SUGINTAI 

Brangiai Žmonai 

A.tA. 
BRANGUOLEI PARONIENEI 

mirus, giliai užjaučiame jos vyrą, mūsų vicepir
mininką JONĄ ir visus gimines. 

Krištanauičiaus Fondas 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 24 d. 

AŠTUONERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Š.m. spalio 4 d. sukanka aštuoneri metai, kai 

A.tA. 
Elenutė Balčiūnaitė Masaitienė 
iškeliavo į geresnį pasaulį, palikdama savo meilės aidą. kuris 
tebevirpa jos gyvenimo auka ir kantrybe, jos nepamirštamu 
dėmesiu visiems artimiesiems, nuspalvintu Viešpaties meile 
ir padėka jam už liūdesį ir džiaugsmą, už praradimą ir viltį. 
Tai jos paliktas atminimas. 

Kviečiu visus artimuosius prisiminti velione savo malda 
ir bendravimu, kai spalio 4 d. jos intencija bus aukojamos šv. 
Mišios lietuviškuose tikėjimo ir kultūros židiniuose. 

Č. Masait is 

Mylimai Žmonai 

A.tA. 
BRANGUOLEI PARONIENEI 

mirus , vyrą JONĄ su še ima nuoširdžiai už jaučiame. 

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS P R I K M I E S Č U i >SK 

4 3 3 0 - 3 4 S. C 'a l i forn ia A v e n u e 
Te le fona i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 

p. 
^W 4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4*348 S. C 'a l i forn ia A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪN'US 

2 5 3 3 Wes t 71 S t . . ( h k a g o 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 So . 5 0 t h A v.. C k e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

Sallv 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
/ Donald M.. -Ir. 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 
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x Ry to j , r u g s ė j o 25 d., sek
m a d i e n į , 4 va i . „ D r a u g o " 
banketas Mar t in ique restorano 
pokylių salėje Evergreen Parke. 
Atidarys I rena Kerel ienė, prog
rama i vadovaus Lilija Mart in-
kienė. menine programą at l iks 
estradinė sol. Violeta Rakaus-
ka i tė -Š t romienė . Sveikinimo 
kalbą pasakys Marijonų vienuo
lijos v y r i a u s i a s vadovas iš 
Romos kun. Donaldas Petrait is , 
pabaigoje ka lbės Marijonų vie
nuolijos provincijolas kun. Vik
toras Rimšelis. 

x L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 
t a r y b o s sesija bus Chicagoje, 
rugsėjo 30 ir spalio 1-2 dieno
mis. Holiday Inn, 7353 So. Cice
ro, prie Ford City. Registracija 
prasideda rugsėjo 30 d. 11 vai. 
ryto. Ats i lankyt i kviečiama ir 
visuomenė. 

x S t a n d a r d F e d e r a l Sa-
v i n g s b a n k a s , kur iam pirmi
ninkauja David Mackevičius, 
paėmė visą stalą į „Draugo" 
banketą, ka ip ir kiekvieneriais 
metais . D. Mackevičiaus pagel-
bininkė y r a jo viceprezidentė 
Rūta Jušk ienė . 

x T h e H o u s e of M a r y rūbų 
salonas jau keleri metai skolina 
drabužius P u t n a m o seselių rė
mėjų ruošiamai madų parodai. 
Spalio 16 d. šio salono rūbus mo
deliuos Stasė Olšauskienė ir So
fija Pienienė. S. Olšauskienė 
taip pat moci liuos ir savo pačios 
siūtą aprangą. 

x Anelė i r E d v a r d a s Pocia i 
pasiėmė visą stalą į . .Draugo" 
balių, kuris bus rugsėjo 25 d., 
sekmadienį . J iedu abu y ra Don 
Varno posto ir Lietuvos Vyčių 
ak tyvūs darbuotojai . 

x L i e t u v i a m s y r a g y v a s 
t au t i n i s reikalas, kad L. Fondas 
augtų. Rugsėjo ir spalio mėn. L. 
Fondas skelbia vajų. Vajaus 
užbaigtuvės — banke ta s įvyks 
lapkričio 12 d. Martinique poky
lių salėje. Na r io įnašas y r a tik 
100 dol. Nauji nariai ar esamieji 
nar ia i padidinę savo įnašus 
gauna vieną bilietą ir dalyvaus 
ka ip svečiai. į našus siųsti ir 
bil ietus įsigyti jau dabar galima 
LF raštinėje - 3001 W. 59th St., 
Chicago, 111. 60629. telef. (312) 
471-3900. ( s k j 

x A L I A S C h i c a g o s sky 
r i a u s rudens golfo tu rnyras ir 
išvyka įvyks š.m. spalio mėn. 2 
d., sekmadienį . 

Žaidynės vyks nuo 8:30 vai. 
ryto Woodndge Golf Club lau
kuose (6300 South Rt. 53, Lisle, 
IL). Norintieji žaisti registruo
jasi pas J. Bar į (tel. 790-1399) ir 
S. Virpšą (tel. 776-7409). 

Rudens i švyka prasidės 1:00 
vai. p.p. inž. Kęstučio ir dr. Mei
lės Biskių sodyboje. 5705 Janes 
Ave.. Downers Grove. II. 

Kviečiame skyr iaus nar ius su 
šeimomis ir svečiais tą rytą pa
žaisti golfą i r ka r tu praleisti po
pietę gamtoje. 
Lauks ime! — Skyr iaus valdvba 

(sk.) 

x D ė m e s i o ! Je igu ruošiatės 
pirkt i ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, Westchester 
a r kituose vakar in iuose prie
miesčiuose, k re ipk i tės j Alex 
R e a l t y . 5727 W. C e r m a k Rd., 
C ice ro , IL- Te l . 656-2233. Jstai-
gai vadovauja Aleksas Ša tas ir 
sūnus V i k t o r a s . V i k t o r a s Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas . Jvert ina pali
k imus . Jo p a t a r n a v i m u naudo
jasi bankai , t aupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. J e i g u mes 
n e g a l i m p a r d u o t i : m e s ga l im 
p a t y s n u p i r k t i ! 

(sk.) 

x A u d r i u s Po l ika i t i s vaidi
na Romą nuotaikingame vaidi
nime ..Romas ir Julyte"', kuris 
statomas „Ateit ies" žurnalo va
ka re Jaunimo centro didžiojoje 
salėje šeštadienį, spalio 1 d. 7 
vai. vak. 

x T a r p ki tų š ių metų pro
j e k t ų J a u n i m o sąjungos 
Chicagos skyrius rengia Austra
lijos jaunimo koncertą spalio 
mėnesį. Chicagos ir apylinkių 
jaunuoliai ir jaunuolės kvie
čiami atvykti į Chicagos sky
r iaus susirinkimą rugsėjo 25 d. 
Jaunimo centre, 11 vai. ryto, su
žinoti apie ki tus šių metų pla
nus. Iki pasimatymo! 

Angele Nelsienė ir Algimantas Gečys atstovavo lietuviams respublikonų platformos komiteto 
posėdžiuose (antras ir trečia iš dešinės). 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŠKAS 

„ROMAS IR J U L Y T Ė " 
SEKANT ŠEKSPYRĄ 
ATEITIES P R E M I J Ų 

POKYLYJE 

Spalio 1 d., šeštadienį, Jauni
mo centro didžiosios salės sceno
je bus atliekamos ištraukos iš 

Jul ie t" tragiška dviejų įsimylė
jusių situacija bus pavaizduoja
ma komiškai, vykstanti lietu
viškoje šeimoje, ir Maironio 
„Dyvitis", palydint jo kurtomis 
dainomis. 

Šias ištraukas iš dviejų didžių
jų žodžio ir minties menininkų 
atliks keturi scenai nesvetimi 

dviejų didelių žodžio menininkų j aunuol ia i : Audrė B u d r y t ė , 
kūrinių: Šekspyro .,Romeo ir Gytis Liulevičius, Audrius Po-

x Muz. Ed i s P u n k r i s iš To
r o n t o atl iks meninę programą 

„Kernavės" tunto trisdešimt
mečio sukaktuviniame pokylyje 
spalio 1 d. ruošiamame Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje. E. Punkris yra 
vedės kernavietę Viliją Rasuty-
tę. Populiarus muzikas daini
ninkas jaunesnės lietuvių visuo
menės tarpe, yra išleidęs muzi
kos ir dainų plokštelę ,.Aš ir 
Tu" . 

x Stasys Balzekas , Lietuvių 
kultūros muziejaus steigėjas ir 
direktorius, paėmė visą stalą į 
. .Draugo" banketą, kuris bus 
sekmadieni, rugsėjo 25 d., Mar-
tiniąue reatorano pokylių sa
lėje. J is taip pat tur i automobi
lių prekybą Brighton Parke. 

x Tik ta i $637.00 - viena sa
vaitė asmeniui Meksikoje — Pu-
erta Vallarta, nuo lapkričio 3 d. 
iki lapkr. 10 d. Apmokėta: Skri
dimai iš Chicagos ir atgal, kam
barys dviese ir maistas . Dėl in
formacijų kreipt is į Amer ican 
T rave l Se rv i ce B u r e a u , 9727 
S. Wes t e rn Ave. , Ch icago , IL 
60643. Tel. 312-238-9787. 

(sk.) 

x Reikia ge ro automobil io? 
Didžiausias var totų mašinų 
pasir inkimas West S u b u r b a n 
A u t o S a l e s , 1100 L a k e , 
Melrose P a r k e . Tel . 343-7990. 
įs i t ikinkite — mūsų kainos 
žemos!!! 

(sk.) 
x D a r o m e n u o t r a u k a s pa

sams ir ki t iems dokumentams, 
kur ias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau. 9727 S. Western Ave., 
Ch icago , 111. 6 0 6 4 3 . Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambink i te 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x S k u b ė k i m , s k u b ė k i m už
sakyti vietas „Atei t ies" žurnalo 
vakarui , skambinant 434-2243. 
Vakarienė, j aun imo premijos, 
linksmi vaidinimai, šokiai JC 
X.l . 7:00 v.v. 

(sk.) 
x N A M A M S P I R K T I 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. 
VI7-7747. 

(sk) 

x R a n k d a r b i ų ir kepsn ių 
i špa rdav imas bus šeštšadienį 
ir sekmadienį, rugsėjo 24-25 die
nomis, nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
vak. Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Išpardavimą 
rengia Motinų klubas. Kvie
čiami visi atsilankyti, nusipirk
ti, pasigardžiuoti kugeliu, kitais 
skanumynais ir kepsniais. Sek
madienį duos ir karštus pusry
čius. Kviečia visus atsilankyti 
ir paremti mokyklą. 

x R i m a s S t a n k u s ir Kristi
na K u z m a bus sutuokti spalio 
8 d. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke. Vestuvinės vaišės bus 
vakare Annie Tiques salėje. 

x Pov i lo Mieliulio ora tor i 
jos „Jozua" pastatymas įvyks 
lapkričio mėn. 6 d. 3 v. p.p. 
Ziono parapijos bažnyčioje. 9000 
S. Menard St. 

(sk.) 

x Dėmesio norintiems vykti 
su sportininkais į Australiją 
š.m. gruodžio mėn. 20 d. Vietų 
skaičius ribotas. Prašau skubiai 
regis t ruot is pas A m e r i c a n 
Trave l Service B u r e a u , 9727 
S: Wes te rn Ave., Ch icago , IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk.) 

x Amer ican Travel Service 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie tur i skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, ku r i s su t inka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į Amer ican Trave l 
Serv ice Bureau , 9727 S. Wes-
tern Ave. , Chicago, EI. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x J a u t ik sava i t ė ligi t radi
cinių moterų rekolekcijų Chica
goje. Jos prasideda penktadienį, 
rugsėjo 30 d., 6:30 v.v. Cenacle 
rekolekcijų namuose, 513 Ful-
lerton Parkvvay. R e g i s t r u o t i s 
p a s E. Daug i rd i enę , 476-7399 
a r b a Aldoną P r a p u o l e n y t ę 
863-1769. Rekolekcijų vadovas 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 

(sk.) 

x P a r d u o d a m a L i e t u v i ų 
E n c i k l o p e d i j a . S k a m b i n t i 
312-852-3887. 

(sk.) 

x KASA Liet. Fed . K r e d i t o 
Uni ja neveiks penktadienį , 
rugsėjo 30 d., nes bus procentų 
apskaičiavims. Di»rbo v a l a n d ų 
pake i t imas : pradedant spalio 1 
d. Chicagos KASOS įstaiga, 
2615 W. 71 St., veiks trečiadie
niais iki 2 v. p.p. ir penktadie
niais darbo valandos bus pratęs
tos iki 7 v.v. Visos kitos darbo 
valandos nekeičiamos. 

(sk.) 

x Opt ica l S tud io , 2620 W. 
71st St., atostogauja iki r ug 
sėjo 29 d. Svarbiam reikalui 
esant, skambinti 476-2242. 

(sk) 

x Ba l t i c M o n u m e n t s , I nc . , 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Dėmes io sveč ia i iš Lie
t u v o s ! Iki rugsėjo 26 d. būs iu 
Lietuvoje. Grįžęs vėl siųsiu kar-
go, parūpinsiu v i d e o , s t e r e o 
aparatūrą. Siunčiu ir į k i t a s 
JAV valstijas. Rašykite praneš
dami savo telefoną. R o m a s 
Pūkš tys , 9040 S. Robe r t s Rd. , 
H i c k o r y Hills, I L 60457, t e l . 
(312) 430-4145. 

(sk) 

x M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s 
x Dėmesio Video a p a r a t ų i e š k o k a s i n i n k o - ė s ( tel ler) 

savininkai! Galbūt esate pašte- pilnam laikui. Reikia mokėti 
beje, kad užsieninių vaizdajuos- rašy t mašinėle. S k a m b i n t i 
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas ..išvers
t i" - pritaikyti. Už labai priei
namą kainą IHF Productions 
pritaikys jūsų vaizdajuosčių ka
setes greit ir tiksliai, naudoda
mi „state-of-the-art digital" apa
ratus. Kainoraštį galite gauti 
atsilankydami arba parašydami 
žemiau nurodytu adresu, arba 
skambindami 312436-0038. 
Taip pa t čia galima pirkti arba 
išnuomoti lietuviškų dokumen
tinių filmų. IHF Productions pa-
tenkints visus jūsų video parei
kalavimus. Sav. Petras Berno
tas I H F P R O D U C T I O N S , 
3015 W. 59th St., Ch icago , IL 
60629. 

(sk) 

likaitis ir Aras Tijūnėlis. Mairo
nio „Dyvitį" dainomis lydės 
„chorelis", sudarytas iš keleto 
balsingų dainos mėgėjų (net ir 
operos dainininkų), kurie kvies 
įsijungti visus salėje esančius 
svečius . Romeo ir J u l y t ė s 
epizode serenadą Julytei dai
nuos Romas, pritariant akordeo
nui. Kas bus Romas ir kas tas 
„Dyvitis", išaiškės atvykus į 
„ A t e i t i e s " p remi jų pokylį . 
Dabar aišku t ik viena, kad 
Šekspyro veikalo įsimylėjusių 
jaunuol ių t ragedi ja , išspau
džianti gailesčio ašaras , virs 
juoko aša romis l ietuviškoje 
Romo ir Julytės meilės situaci
joje. 

x „Pal ikimai g iminėms Lie
tuvo j e " — advokato V. Lietuv
ninko paskaita bus rugsėjo 28 d. 
(treč.), 3 vai. p.p. „Seklyčioje". 
Visi kviečiami pas ik lausy t i 
svarbių žinių! 

(sk.) 

x P a r d u o d a m i keli aus t i 
taut iniai drabužiai , rankdar
biai, paveikslai iš Lietuvos. Tel . 
847-5027. 

(sk.) 

x M o k a u r u s ų i r l i e tuvių 
ka lbas ; prižiūriu vaikus, senus 
žmones; v a l a u k a m b a r i u s . 
S k a m . Liuci ja i 433-5608. 

(sk.) 

x D ė m e s i o ! K a s g a l ė t ų 
nuvežti ins t rumentą į Lietuvą, 
uždirbtų 100 dol. Skamb. Liu
ci jai 433-5608. 

(sk.) 

x Ka lėdų š v e n t ė s i r Nauj i 
Me ta i L i e tuvo j e ! Praleis i te 
šventes ir sutiksite N. Metus su 
giminėmis. Ekskursija išvyksta 
gruodžio 21d., grįžta sausio 3 d., 
1989. Prašome skubiai regist
ruotis. Vietų skaičius ribotas. 
Amer i can T rave l Serv ice Bu
r e a u , 9727 S. W e s t e r n Ave. , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 , t e l . 
1-312-238-9787. 

(sk.) 

x D i r b a n t i s v y r a s ieško 
kambario su baldais ir virtuve 
arba be virtuvės. Rašyti: J o h n 
Bar ton , 4401 S. T a l m a n Ave. , 
Chicago , IL 60632. 

(sk.) 

Daug rūpesčių ir į tampos pa
reikalaujant is mūsų bendruo
meninis darbas ir organizacinė 
veikla reikalinga ir atgaivos. 
Todė l p a s i t a i k i u s i p r o g a 
atitrūkti nuo kasdieninių rūpes
čių kiekvienam gali būti t i k 
„medic ina" — ji p a t a r i a m a 
panaudoti ir medicinos daktarų. 
Todėl ir ši pramoga spalio 1 d. 
J a u n i m o cent re bū tų l aba i 
pravart i visiems pavargus iems 
ir perkraut iems veiklos darbais 
JAV LB tarybos ir valdybos na
r iams , sus i renkant iems Chica-
gon tą savaitgalį, i r Ateitinin
kų studijų dienų dalyviams ir 
svečiams. 

Į šią malonią vieno vakaro 
atgaivą kviečiami visi. A u k a 
vakarienei su programa nedide
lė, o pramoga įtampai pašalinti 
nemaža. Užsakymai vakarienei 
tu r i būti žinomi iš anksto, todėl 
planuojantys atvykt i atgaivai , 
kreipkitės telef. 434-2243 pas 
Ireną. 

j d v 

L I E T U V I Š K O M E N O 66 M. 
P A R O D A L I E T U V I Š K A M E 

M U Z I E J U J E 

Balzeko l ie tuvių k u l t ū r o s 
muziejus a t idarys pirmą tokios 
rūšies meno parodą spalio 14d. , 
penktadienį , kokios iki šiol ne
buvo m a t y t a š i ame k r a š t e . 
Paroda muziejaus meno galeri
joje tęsis iki lapkričio 12 d. 

„Lietuviško meno 66 meta i" 
supažindins su 45 lietuvių dai
l ininkų kūriniais , l ietuviško 
muziejaus sur ink ta i s per savo 
23 veikimo metus. Valen t inas 
Ramonis s u p l a n a v o parodą 
paminėti 75 m. sukaktį nuo Mi
kalojaus Čiurlionio kūrinių pir
mosios parodos Vilniuje, t a i p 
pat paminėti 65 m. sukaktį nuo 
pirmosios meno klasės, praves
tos naujai pastatytoje Kauno 
Meno mokykloje. 

Čiurlionio parodą suorganiza
vo 1913 m. spalio mėn. Lietuvių 
Dailės draugija, kurios na r ių 
t a rpe buvo skulptorius Pe t r a s 
Rimša ir tapytojas Adomas Var
nas. Jų darbai bus išstatyti kar
tu su kitais šioje lietuviško mu
ziejaus parodoje. Pe t ras Rimša, 
kuris mirė 1961 m., buvo garsus 
skulptorius ir daugelio lietu
viškų monetų bei medalių kū
rėjas. Adomas Varnas, kuris mi
rė Chicagoje 1979 m. sulaukęs 
100 metų, buvo vienas pirmau
j anč ių tapytojų. J i s supro
jektavo vieną iš pirmųjų nepri
klausomos Lietuvos vėliavų ir 
daugelį pašto ženklų bei popieri
nių pinigų. 

Kauno meno mokykla buvo 
įkur ta 1922 m. ir oficialiai 
a t i d a r y t a 1924 m. T a č i a u 
pirmoji meno pamoka, pravesta 
naujoje mokykloje, buvo 1923 
m. lapkričio mėn. prieš 65 
metus . Dveji pirmieji mokyto
jai toje mokykloje buvo Adomas 
Varnas ir Vytau tas Jonynas , 
kurio darbas tapgi į šs ta tytas 
šioje parodoje. V. K. Jonynas 
gyvena ir d a r vis dirba N e w 
Yorko valstijoje. 

I "5 

847-7747. 
(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos i r kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Laurait į , A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

X P a r d u o d a m a s N I D A de
likatesų krautuvė-kepykla-res-
toranas. Neša puikias pajamas! 
Labai tinkama vieta norinčiam 
turėti savistovų užsiėmimą. In
formacijai skambinti: Aušra i 
Kriščiūnaitei Padalino, a rba 
Jonui Levickui, arba Daina i 
Skrodytei-Pakalniškienei. F i r s t 
R a t e Real Ksta te . 4545 W. 
M a r ą u e t t e , tel. 767-2400. 

(sk.) 

Sol. M. Momkienė ir sol. V. Momkus, atlikę meninę programos dalį Lie
tuvių Tautinių namų Chicagoje 20 metų sukaktyje. 

N'uotr. I. Kriaučeliūnienės 

IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— A.a . I n a Š ipe ly te Kli-
č i e n ė , 51 metų amžiaus, mi rė 
rugpjūč io 1 d. Montrealyje. 
Pa ša rvo t a Aušros Var tų bažny
čioje. Pamaldas atlaikė Lietuvos 
K a n k i n i ų parapijos klebonas 
k u n . J . S taškus , ska i tymus 
s k a i t ė R a i m u n d a s Kličius ir 
L i jana Šipelyte . Giedojo sol. 
G i n a Č a p k a u s k i e n ė . Ka r s t ą 
nešė skau t in inka i , nes velionė 
buvo skau t in inke . Prie kapo 
ats isveikinimo kalbą pasakė dr. 
P e t r a s Lukoševičius. Nuliūdime 
l iko vyras , dvi dukros, brolis su 
š e ima ir d a u g giminių. Palai
d o t a ša l ia savo motinos, nese
n i a i žuvusios eismo nelaimėje. 

— M o n t r e a l i o s k a u č i ų t u n -
t i n i n k ė s Silvijos Žiurkevičiū-
t ės -Leckman ir skau tų tunt i -
n i n k o P e t r o Drešer io vado
vaujama ketur ių dienų stovykla 
„Balt i ja" praėjo labai gerai. Sto
vykloje buvo 33 skauta i , ūkve
džiu savanor iška i buvo Algis 
Lap in a s , vyr iaus ia še imininkė 
ir s laugė Genovaitė Kudžmienė. 

— B u v u s i o s M o n t r e a l y j e 
ses. P a l m i r a ir Teresina rugsėjo 
mėnesį pask i r tos išsikelti į To
rontą . Į Montreal į a tvyksta ses. 
P a u l ė ir J a n i n a , anksčiau čia 
buvusios . 

Sen i aus i a s eksponatas šioje 
parodoje y r a Petro Rimšos bron
zos s k u l p t ū r a „Artojas", sukur
t a s Lietuvoje 1922 m. Ši skulp
t ū r a vaizduoja lietuvį ūkinin
ką, a r i an t į dirvą savo laisvoje 
tėviškėje, per šimtmečius nunio
kotą ga is rų , karų i r svetimų 
užėmimų. Šis žymus kūr inys 
buvo g a u t a s iš Boston Museum 
of F ine Ar t s nuolatinei paskolai. 
J ą Bostono muziejus įsigijo įsi
gijo 1937 m., kai Rimša viešėjo 
J A V ir r engė čia savo darbų pa
rodas. Seniausias išstatytas dar
bas y ra Toliaus Plokščio anglies 
por t re tas , sukur t a s 1920 m. pa
baigoje a r 1930 m. pradžioje 
K a u n o M e n o mokykloje. T. 
P lokš t i s buvo ten s tudentu ir jo 
šk icas t u r i oficialų mokyklos 
an t spaudą . 

Ši pa roda tu rės išs ta tytus 65 
da rbus , a ts tovaujančius beveik 
k iekv iena i technikai , meniš
k a m st i l iui i r temos k laus imui 
n u o Pe t ro Rimšos realizmo, 
Adomo Varno ir Mykolo Šileikio 
vėlyvo impresionizmo, Antano 
Va ikšnoro „Art Deco", Bro
n i a u s M u r i n o ir J a d v y g o s 
P a u k š t i e n ė s ekspresionizmo, 
J advygos Nal iva ik ienės primi
tyvizmo, Zitos Sodeikienės sur-
rea l izmo ir v isus k i tu s paskuti
niųjų 66 m e t ų izmus. Atidary
mo proga vaišės bus spalio 14 d., 
penk tad ien į , 7:30 vai . vak. 

K. 

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

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

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

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L ie tuvn inkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 77*0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60621 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 


