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„LKB Kronika", Nr. 76 

(Tęsinys) 

Kaunas. — 1987 m. spalio 8 
d. įgaliotinis P. Anilionis Kauno 
Kunigų seminarijoje skai tė 
paskaitą I kurso klierikams. 
Nuobodžiai ir daug kalbėjo apie 
valstybės ir Bažnyčios santy
kius, apie būtinumą nesikišti j 
politiką ir būti sovietiniai val
džiai lojaliais kunigais. P. Ani
lionis užsipuolė taip vadinamus 
„religinius ekstremistus". Pa
sakojo, kiekvienais meta i s 
Seminariją baigusių kunigų 
tarpe atsiranda po keletą eks
tremistų. P. Anilionis teigė, kad 
antisovietiniais išpuoliais jau 
spėjo pasižymėti kunigai E. At
kočiūnas, J. Kaminskas, K. 
Gražulis, V. Sadauskas, o štai 
kun. R. Puzonas jau peržengė 
visas ribas ir būsiąs patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn, jei
gu vyskupas V. Sladkevičius jo 
neišgelbės. 

P. Anilionis ragino klierikus 
saugotis taip vadinamų ekstre
mistų Seminarijos viduje ir ne
pasiduoti tiems, kurie nori 
įtraukti juos į „antitarybinę 

Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

karuselę". „Mes viską matome 
ir žinome ir neleisim parazitams 
veistis Seminarijoje!" — šaukė 
P. Anilionis. Jis prisiminė ir 
rugpjūčio 23 d. prie A. Mickevi
čiaus paminklo Vilniuje įvykusį 
mitingą, piktinosi, kad tarp 
aktyvių jo dalyvių buvo ir da
bartinis Seminarijos pirmakur
sis Julius Sasnauskas, kuris, 
įgaliotinio žodžiais tariant, dar 
nepasimokė iš savo klaidų pra
eityje. J. Sasnauskas paaiškino, 
kad laikė savo pareiga dalyvau
ti Stalino-Hitlerio aukų pager
bime ir kad toji akcija nebuvo 
organizuota Vakaruose, kaip 
tvirtina P. Anilionis. Įsidrąsinę 
klierikai pradėjo klausimus. 
Pirmakursis Arūnas Janušaus
kas pareiškė, kad, prieš atvyks
tant į Seminariją, saugumo dar
buotojas jam liepė šnipinėti Se
minarijos dėstytojus ir savo kur
so draugus, sakydamas, kad 
liepia įgaliotinio P. Anilionio 
pavedimu. P. Anilionis buvo pri
blokštas susitikimo eigos. 

99 Izrealio likimas — mūsų likimas" 
Los Angeles. — Jei Michaelis 

Dukakis bus išrinktas JAV pre
zidentu, jis niekada nesutiks su 
vienašališkai deklaruota Pales
tinos valstybe arba su Palesti
niečių Išlaisvinimo organizaci
jos role, jei nebus pilnai paneig
tas terorizmas, kalbėjo Dukakio 
žmona Kitty Wilshire Boule-
vard Temple susirinkusiems 
1,600 klausytojų. Jos kalba bu
vo priimta entuziastingai. Ji pa
sakė, jog jau 25 metai, kaip jie 
yra vedę, ir ji dabar gali visus 
užtikrinti, jog jis niekada neat
sisakė palaikyti Izrealį. „Jis 
jaučia, kad Izraelio likimas yra 
mūsų likimas ir jei Izraeliui yra 
grasinama, yra g ra s inama 
mums visiems", pasakė gub. 
Dukakio žmona. 

Nėra slaptų sus i ta r imų 

Be to, Kitty Dukakis ten 
pasakė, kad jos vyras niekada 
nedarė ir nedarys jokių slaptų 
susitarimų su nieku. Ši pasta
ba buvusi padaryta, kaip rašo 
„Sentinel" laikraštis, šiai žydų 
visuomenei, norint pasakyti, 
kad Michael Dukakis neverbuo
ja Jesse Jacksono rėmėjų, patai
kaudamas juodųjų vadams, ku-

Protestas Izraeliui 
Washingtonas. — Valstybės 

departamentas pranešė, kad 
Amerikos vyr iausybė y r a 
nustebusi Izraelio p l ana i s 
deportuoti 25 palestiniečius iš 
okupuotųjų sričių. „Mes esame 
pritrenkti šiuo Izrealio vyriau
sybės sprendimu", pasakė 
Phyllis OaVley Valstybės depar
tamento vardu. Baltieji rūmai 
tuoj painformavo Izraelį apie 
tai, kad, jei tas reikalas pasieks 
Jungtines Tautas, Amerika bal
suos prieš Izraelį. Penkiasde
šimt septyni palestiniečiai yra 
įsakyti deportuoti nuo to laiko, 
kai gruodžio 9 d. prasidėjo nera
mumai Izraelio užimtoje terito
rijoje. 33 jau deportuoti 

Jerusalem Post praneša, jog 
Valstybės departamentas pasi
kvietė Izrealio ambasadorių ir 
pareiškė protestą prieš tas de
portacijas. Izraelis pasakė, jog 
jie nutarė deportuoti todėl, kad 
palestiniečiai agitavo prieš Izra
elį. 

rie pasisako už palestiniečius. Ji 
taip pat pasakė, kad nereikėtų 
kreipti dėmesio į tai, kad ji, bū
dama žydė, ištekėjo už ne žydo, 
bet graiko. Tai reikią laikyti 
grynai asmeniniu dalyku ir ne-
rišti su politiniais reikalais. Jos 
pirmųjų vedybų sūnus John yra 
žydas, o jų abu vaikai — Andrea 
ir Karą esą auginami žydų ir 
graikų tradicijose. 

Rabinas Harvey Fields pasi
džiaugė Kitty Dukakis nusista
tymu, kurios seneliai atvyko į 
Ameriką iš mažos vietovės ne
toli Kijevo. „Ji pasakė, kaip ji 
būtų laiminga, jei .galėtų pir
mąsias istorijoje žydų šventes 
praleisti Baltuosiuose rūmuo
se", pasakojo ten susirinku
siems žmonėms ką tik minėtas 
rabinas. 

Sovietai sprogdina 
branduolines bombas 

Maskva . — „Tasso" agentū
ra pranešė, jog Sovietų Sąjunga 
paskutinių 5 savaičių metu iš
sprogdino dvi branduolines 
bombas sovietų centrinėje Azi
joje Kazakstane. Pranešime ra
šoma, kad tai buvo atlikta ban
dymų tikslais, kadangi tai rei
kalinga jų mokslinėms įstai
goms. Radiacija toje apylinkėje 
esanti normali, nepadidėjusi. 
Šie bandymai buvo atlikti 20 ki-
lotonų apimtyje, bet prieš pen
kias savaites sovietai išsprogdi
no kelias branduolines bombas 
100 kilotonų stiprumo. Šiuos 
sprogdin imus užregis t ravo 
Amerikos ekspertai, kurie seka, 
kad tuo nebūtų prasižengta su 
pasirašytomis sutartimis. 

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. J . Uogintas 

Iš Vilniaus praneša, kad spa
lio 11 d. mirė a.a. kun. Jonas 
Uogintas, Anykščių parapijos 
altaristas. Sirgo burnos liaukų 
vėžiu. Velionis buvo gimęs 1911 
m. kovo 13 d. Kunigu įšventin
tas Kaune 1937 m. gegužės 22 
d. Tai aštuonioliktas šiemet 
okupuotoje Lietuvoje ir antras 
Panevėžio vyskupijoje miręs ku
nigas. 

Maskvos diplomatinė 
ofenzyva pasaulyje 

Ekonominiai ryšiai — pagrindas politiniam 

Britanijos ministerė pirmininkė Margaret Thatcher, kairėje, tik pernai 
nesiruošia važiuoti, bet Vokietijos kancleris Helmut Kohl. viduryje, 
Francois Mitterrand, dešinėje, j a u yra pasiruošę skristi į Sovietų 
Kremliuje. Už Thatcher matyti britų užsienio reikalų ministeris S 

vizitavo Maskvą, tad šiemet 
ir Prancūzijos prezidentas 

Sąjungą ir ten posėdžiauti 
ir Geoffrey Howe. 

Nobelio fizikos premijos laimėtojai 
Stockholmas. — Nobelio Fi

zikos premija paskirta trims 
amerikiečiams už jų darbus 
prieš 25 metus, kurie kartu Co-
lumbijos universitete atliko 
bandymus su neutronais. Nobe
lio komitetas sako, kad jų dar
bai atidarė duris naujoms stu
dijoms apie radioaktyvią bran
duolinę medžiagą ir jie surado 
dar nežinomą elementą neut
riną, kas leido sudaryti naują 
teoriją, kuri pavadinta ^stan
dartiniu modeliu". Ši teorija 
dabar naudojama kaip pagrin
das moderniajai fizikai. 

Švedijos Karališkosios Moks
lų akademijos pranešimu, 
390,000 dol. premija dalinsis šie 
trys mokslininkai: Leon M. Le-
derman, 66 m. amž., Fermi labo
ratorijos direktorius Batavijoje, 
II., Melvin Schwarz, 55 m. am
žiaus fizikas, kuris vadovauja 
Digital Pathway įmonei Califor-
nijoje, ir Jack Steinberger, 67 m. 
amžiaus, dabar vykdąs eksperi
mentus branduolinių tyrimų 
centre Genevoje, Šveicarijoje. 
Jie sako, kad neutrino elemen
tas yra pats sunkiausias jų 
studijų dalykas. Visos šių moks
lininkų studijos tampriai yra su
rištos su atomine ir branduoli
ne energija. 

J a c k Steinberger 

Dr. Jack Steinberger, vienas 
gabiausių eksperimentalistų, jis 
ir dabar kasdien dirba labora
torijoje ir toje pačioje srityje su
randa daug patobulinimų. Jis 
gimė Bad Kissingen, Vokietijo
je, jo tėvas buvo kantorius ir va
dovavo žydų bendruomenei. Kai 
naciai atėjo j valdžią, jų šeima 
1934 m. pasitraukė į Ameriką 
ir gyveno Chicagoje. Studijavo 
Illinois Technologijos institute 
ir Massachusetts garsiajame in
s t i tu te . Po karo studijavo 
Chicagos universitete fiziką ir 
čia įsigijo doktoratą. 

Leon Lederman 

Leon Max Lederman yra gi
męs New Yorke, rusų emigran
tų sūnus. Jis baigė chemiją ir 
tik vėliau susidomėjo fizikos pa
sauliu. Columbijos universitete 
gavo doktoratą iš fizikos mokslų 
ir ten liko profesoriauti. Fermi 
laboratorijos direktoriumi yra 
nuo 1970 m. ir tik šią savaitę 
paskelbta, kad jis pradės profe
soriauti Chicagos universitete. 
Čia jis dėstys moderniąją fiziką. 
Lederman pasižymi didele iš
tverme, jei jis ką pasiryžo atlik
ti, dirbs tol, kol pasieks norimą 
rezultatą. 

Melvin Schwartz 
Melvin Schvvartz gimė Bron-

xe, tik 10 blokų toliau nuo Le-
dermano. Columbijos universi
tete įsigijo fizikos doktoratą. 
Vėliau profesoriavo Stanfordo 
universitete, kol įsteigė savo 
kompaniją kompiuterių srityje. 
Vieną naktį jam gulint lovoje 
atėjo mintis apie neutrino 
genezę, kuria jis per pertrauką 
pasidalino Columbijos universi
tete su Ledermanu ir Steinber-
geriu. Bendras jų darbas ir pa
sidalinimas idėjomis atvedė prie 
laimėjimo. 

Latvis prašosi 
prieglobsčio 

Frankfurtas. — Buvęs polici
jos pareigūnas nacių laikais, lat
vis Boleslovas Maikovskis, 
kuriam dabar 83 m. amžiaus, 
nebegalėdamas ramiai amžių 
baigti, pasiprašė leidimo apsigy
venti Vakarų Vokietijoje. Jam 
grėsė deportacija iš Amerikos. 
OSI įstaiga Teisingumo depar
tamente pasakė, kad jis pabėgo 
iš Amerikos, bet nepasakė kada. 
Niurnbergo teisinė įstaiga 
pripažino, kad jie turi tokį 
prašymą suteikti jam politinio 
pabėgėlio teises. Maikovskis, 
kuris kaltinamas buvęs nacių 
policijos skyriaus vadu, įsakęs 
areštuot i latvių Audrini 
miestelio gyventojus ir sude
ginęs tą miestelį. 200 asmenų 
buvę nacių nužudyti. Sovietų 
Sąjunga 1965 m Maikovskį 
nuteisė mirties bausme jam 
pačiam teisme nedalyvaujant. 

Prekybininkai 
už Bushą 

Hot Springs. — Cia suvažia
vę didžiųjų Amerikos 
kompanijų viršininkai savo me
tiniam pasitarimui pasisakė 
palaiką viceprezidento G. Busho 
kandidatūrą į prezidentus. Bet 
jie pareiškė ir savo nuomonę 
Bushui, kad būtų sumažintas 
federalinis biudžeto deficitas jo 
kadencijos metu. General 
Motors korporacijos prezidentas 
Roger Smith pareiškė, kad tas 
deficitas turėtų būti per metus 
laiko sumažintas 150 bil. dol. 
J a m pritarė ir kiti korporacijų 
vadai, įskaitant ir Tautinio 
Ekonominio komiteto narius. 
Jie taip pat pareiškė, kad nebi
jo ir mokesčių padidinimo, bet 
viceprez. Bushas tuoj atsakė, 
kad to jis nedarys. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amerikos radijo žinių pra
nešimais remiantis, prieš prasi
dedant Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio kongresui šį savaitga
lį Vilniuje, pasitraukė Lietuvos 
Komunistų partijos vadas. Pa
vardė neminima, bet juo turėtų 
būti Ringaudas Songaila, pir
masis Centro Komiteto sekreto
rius. 

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas prof. Vy
tautas Bieliauskas išvyko į 
Lietuvą stebėti Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio kongreso. 

— Jugoslavijos Komunistų 
Centro komitetas pašalino iš Po-
litbiuro Serbijos partijos vado 
pavaduotoją Dusan Ckrebic. Iš 
paties Centro komiteto pasi
traukė trečdalis narių. 

— Indi joje nukrito dar 
vienas lėktuvas ir jame žuvo 
124 asmenys. Tą pačią dieną nu
krito ir kitas lėktuvas. Iš viso 
per vieną dieną abiejų lėktuvų 
nelaimėse žuvo 164 žmonės. 

— Šiaurės Korėja pasiūlė 
Pietų Korėjai kartu sudaryti 
neutralią zoną ir kad abi Korė
jos sudarytų konfederaciją. 

— Rytų Vokietija pažadėjo 
Pasaulio Žydų kongreso pirmi
ninkui Edgar Bronfmanui 
išmokėti tam tikras reparacijas 
už nacių nužudytus žydus karo 
metu. Jie patenkinti, kad Rytų 
Vokietijos vokiečiai sutiko pri
siimti ir moralinę atsakomybę 
už nacių {vykius. 

— Argent inos vyriausybė 
pranešė, kad prezidento rinki
mai įvyks 1989 m. gegužės 14 d. 
Šie rinkimai užbaigs 36 metų 
tradiciją, kai kariuommenės 
perversmai neleisdavo baigti 
savo termino esančiam krašto 
prezidentu. 

— San Francisco mieste 
susirinkę vaikų ligų gydytojai 
nutarė, jog, jei kas nors vaiko 
šeimoje turi aukštesnį choleste
rolį, tai vaikams, kurie turi 
daugiau negu 2 m. amžiaus, 
patartina periodiškai patikrin
ti cholesterolį. 

Maskva. — Amerikos ir So
vietų Sąjungos ryšiams truputį 
atšalus dėl prezidento rinkimų 
pačioje Amerikoje, Sovietų 
Sąjunga šį rudenį daro didelius 
žygius pagerinti tuos ryšius su 
Vakarų Europa. 

Trijų Vakarų Europos valsty
bių vadai šį mėnesį — Austrijos 
kancleris Franz Vranitzky, Ita
lijos minsiteris pirmininkas Ci-
riaco De Mitą ir Vakarų Vokie
tijos kancleris Helmut Kohl 
vizituoja Maskvą, o Prancūzijos 
prezidentas Francois Mitter
rand į Maskvą atvyksta lapkri
čio mėnesį. Šios Maskvos diplo
matinės ofenzyvos tikslas, kaip 
sako ir patys sovietų bei vaka
riečių diplomatai, yra išplėsti 
ekonominius ryšius su Vakarų 
Europa, norint padidinti pre
kybą, gauti paskolas ir page
rinti savo technologiją, kuri 
pagyvintų merdėjančią sovietų 
ekonomiją. 

Žvilgsnis į 1990 metus 

Diplomatai mano, jog šiuo bū
du Maskva ruošia poltinį pa
grindą pasitarimams, kurie 
turėtų sumažinti konvenciona-
lines pajėgas Europoje ir paro
dyti Sovietų Sąjungą kaip nepa
vojingą valstybę savo kaimy
nams, kai Vakarų Europa 1990 
metais apsijungs ekonominiais 
ir politiniais integracijos ryšiais. 

Ar Sovietų Sąjungos politika 
Vakarų Eruopos atžvilgiu re
prezentuoja NATO kraštų ati
traukimą nuo Washingtono, su
darydama pavojų Amerikos 
interesams, šiuo metu Vakarų 
Europos sostinėse yra diskusijų 
tema. Paskutiniai nuomonių ty
rinėjimai rodo, jog europiečiai 
nebeturi sovietų karinės baimės 
ir vis labiau simpatizuoja Gor
bačiovo idėjoms pertvarkyti so
vietų visuomenę. 

Ryšiai su kitomis 
valstybėmis 

Šiame kontekste reikia su
prasti pagerėjusius ryšius su Ki
nija ir ruošimąsi kitų metų so-
vietų-kinų konferencijai, kurios 
nebuvo per 30 metų. Be to, šil
tesni ryšiai su Brazilija, Argen
tina, Meksika, Egiptu, Saudi 
Arabija, Japonija ir Indonezija 
ir yra tos diplomatinės ofen
zyvos dalis. Brazilijos prez. Jose 
Sarney šią savaitę vieši Mask
voje. Gorbačiovui šioje ofenzyvo
je padeda du jo pagrindiniai už
sienio politikos patarėjai — 
Aleksandras Jakovlevas ir Edu
ardas Shevardnadze. 

Bendruomenė nuo Atlanto 
iki Uralo 

Gorbačiovas yra kalbėjęs apie 
reikalą pratęsti Europos bend
ruomenę nuo Atlanto iki Uralo 
kalnų, tačiau diplomatai sako, 
jog tai dabar neįmanoma, ka
dangi politiniai Rytų-Vakarų 
skirtumai dar nėra sumažėję, be 
to, tam kliudo ir dviejų Vokie
tijų buvimas. Sovietų Sąjunga 
šiuo metu aktyviai nori įsijungti 
į GATT organizaciją, kuri tvar
ko prekybos ir tarifų reikalus, 
o taip pat mezga kontaktus su 
Tarptautiniu pinigų fondu ir 
Pasauliniu banku. 

— Philip Morris kompanijos 
pasiūlė nupirkti Kraft, Inc. 
maisto produktų milžinišką 
kompaniją ir uz tai sumokėti 
11.5 bil. dol. Jei tai {vyks, tai 
bus didžiausias, šalia alyvos jun
ginių, maisto priduktų, ciga
rečių, Millerio alaus, Maxwell 
House kavos ir šaldyto maisto 
bei gėrimų junginys. 

Padėti, bet ne 
finansais 

Washingtonas. — Amerikos 
CIA vyresnysis pareigūnas 
sako, jog M. Gorbačiovo pastan
gos perkeisti Sovietų ekonomiją, 
neduoda daug vilčių. Po trijų 
metų reformų ir persitvarkymo, 
tik labai mažas pagerėjimas 
pastebimas, sako Robert M. 
Gatės, kuris yra šios įstaigos 
vicedirektorius. Tai pirmas toks 
viešašs CIA pasisakymas apie 
sovietų ekonomiją. 

Jis, kalbėdamas ginklų kont
rolės simpoziume, pasakė, jog 
„reikia labai stipriai abejoti, 
kad Gorbačiovui pavyktų at
naujinti sistemą". Paliesdamas 
Amerikos nusistatymą Maskvos 
atžvilgiu, Gatės ragino laikytis 
didelio atsargumo padedant 
Sovietų ekonomijai. Jis pasakė, 
kad VVashingtonas turi palai
kyti Gorbačiovo ekonominę ir 
politinę perestroiką, tačiau ne 
fianansais. Daugelis VVashing-
tone yra nustebę šiuo pa
reiškimu, kadangi apie jo kalbą 
nebuvo pranešta net Valstybės 
departamentui. 

Išeivių kūrybos 
paroda 

Kaunas. — Lietuvos literatū
ros muziejuje atidaryta paroda 
„Iš lietuvių išeivių kūrybos". 
Joje eksponuojamos Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir kitose 
šalyse išleistos lietuvių rašyto
jų knygos, emigrantų laiškai į 
Lietuvą, rankraščių kopijos, 
fotografijos, dokumentai. Ekspo
natus muziejui surinkti padėjo 
„Tėviškės" draugija. 

Lietuvių literatūrą, kaip sako 
muziejaus direktorius Antanas 
Lauraitis, kūrė ir kuria ne tik 
gimtajame krašte gyvenantys 
rašytojai. Reikšmingų kūrinių 
emigracijoje parašė Vincas Krė
vė-Mickevičius, Be rna rdas 
Brazdžionis, Jonas Kossu-Alek-
sandravičius, Antanas Škėma, 
Antanas Vaičiulaitis, Henrikas 
Radauskas, Stasys Santvaras ir 
daugelis kitų. Jų kūryba — 
svarbi mūsų literatūros, visos 
lietuvių kultūros dalis. Deja, iki 
pastarojo laiko respublikos vi
suomenė apie emigrantų kūry
bą ir veiklą žinojo nedaug. Pa
roda bent šiek tiek užpildys šią 
spragą. 

Dabar muziejuje ruošiama 
didelė ekspozicija, kuri atspin
dės lietuvių literatūrą po 1940 
metų. Joje deramą vietą užims 
ir išeivių kūryba. 

— Washingtone organizuo
jasi žinomi žydų vadai padėti 
gub. Dukakiui laimėti Baltuo
sius rūmus, praneša Steven 
Grossman, naujai paskirtas 
vadovauti žydų tarpe, kad Du
kakis būtų išrinktas prezidentu. 

KALENDORIUS 
Spalio 21 d.: Hilarijonas, Ur

šulė, Rikantas,Vilnė, Raitvilas, 
Gilanda. 

Spalio 22 d.: Meianas, Salo
me, Minė, Donatas, Severas, 
Norbutas. Aliodija. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:08. leidžiasi 6:04. 
Temperatūra dieną 581., nak

tį 35 1. 
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Futbolas Chicagoje 
„UTUANICA" VĖL KYLA 

Po komandoje įvykusios žai
dėjų krizės ir ryš ium su tuo 
pralaimėtų dviejų rungtynių, 
prie apylygaus žaidimo praėjusį 
sekmadienį, spalio 16 d., „Li-
t u a n i c o s " v y r ų k o m a n d a 
s u p l i e k ė s t i p r o k ą A u r o r a 
, ,Kickers" komandą netikėtai 
aukštu rezul tatu 4:0. Tik pra
dėjus žaidimą. .,Kickers'" ener
gingais an tpuo l i a i s pradėjo 
svečiuotis prie „ L i t h s " vartų ir 
gerokai apšildė mūsų gynimą, 
kol žaidimo iniciatyvą perėmė 
mūsų puolimas. Po poros-treje-
tos bandomųjų šūvių pro šalį ir 
per viršų, kur visuomet dau
giausia vietos, 43-čioje minutėje 
Er ikas Jenigas iš susigrūdimo 
padarė 1:0 ,,L." nauda i . Ener
gingi ir greiti auroriečiai į ta i 
a t sakė dar ryžtingesniais ant
puoliais. Laimė — jų antpuoliai 
vis suduždavo į s t iprų ir užtik
r intą mūsų gynimą, kuriame 
buvo lengva pastebėti „Li ths" 
k o m a n d a i š i rdį a t i d a v u s į 
vidurio gyniką Phi l Abedą, 
mažiuką Steve Maestre ir ką tik 
iš ilgų „atostogų" grįžusį Henrį 
Jenigą, jr. , kuris dirigavo visai 
k o m a n d a i . P u s l a i k i u i ba i 
giantis , dešiniu k r a š t u praėjęs 
V. Mart inkus įkirto į žemutinį 
var tų kampą — ir j a u 2:0! Prieš 
pa t puslaikio pabaigą svečių vi
dur io puolėjas turėjo auksinę 
progą rezultatą sušvelninti , bet 
tą progą paskut inę akimirką 
nunešė mūsų vidurio gynikas 
Phi l , išmušdamas kamuolį į 
kampinį. 

Antrame puslaikyje, žaidžiant 
pr ieš vėją ir saulę, dar visko 
buvo galima t ikėt is , nes 45 
minutės menkos kondicijos žai
dėjams — gana i lgas i lgas 
laikas. Vėjas į pavakar į kiek 
aprimo, o vienas žvalus atsargi
nis Antanas Jonikas , nors ir 
d a u g laiko aikštėje nesirodęs, 
buvo išganymas pavargusiems. 
Po keietos bandymų prasiveržti 
solo ir nepataikytų šūvių į var
tus Algis Krygėris pagaliau pro 
išbėgusj var t in inką rezultatą 
pakėlė ligi 3:0. Tai buvo Algio 
penktas įvartis per ketverias 
rungtynes. 

Žaidimas visą la iką buvo 
gyvas ir permainingas , kurio 
me tu ir svečiai porą kar tų 
sukir to į vartų virpstą, kas 
ga lė jo t a p t i i r į v a r č i a i s . 
„Kickers" žaidėjui prie savo 
va r tų palietus kamuolį ranka, 
rungtynių teisėjas paskyrė 11 
m e t r ų baudą, k u r i ą Henry 
Jenigas . jr. , užt ikrintai išnau
dojo — 4:0. 

Stebėtinai užsispyrę svečiai ir 
po ketvirtojo įvarčio nė nebandė 
kapituliuoji ar tarpusavyje gin
čytis , kas kitose komandose 
beve ik normalus re i šk inys . 
Tokia jų laikysena visai supran
t a m a : jų ambicinga komanda 
p a s k u t i n ė s e r u n g t y n ė s e 

supliekė graikų „Falcons" 6:2 ir 
prieš tai sužaidė lygiomis 1:1 
prieš mūsų didžiausią konku
rentą ukrainiečių „VVings", kas 
sudarė gerą progą ir mūsų 
komandai dar užsikabinti, kaip 
skęstantis u i šiaudo, varžyboms 
dėl pirmos vietos. „Kickers" 
tokiu agresyviu, bet taisyklių 
ribose, žaidimu, be abejonės, 
stengėsi ne mums padėti užsika
binti , bet ir mūsiškiams uždėti. 
Deja, nepavyko. Mūsų vyrai šį 
kar tą patys nepagelbėjo prie
šams laimėti, nes kiekvienas, 
atrodo, suprato padėties rimtu
mą ir apsiėjo be išsišokimų ir 
sankcijų. 

, ,Wings" komanda šiuo metu 
p i r m a u j a p r i e š „ L i t h s " 2 
taškais. Abiem komandoms dar 
yra likę žaisti po trejas rungty
nes. Jei mūsų komandai pa
vyktų laimėti visas trejas, kas 
šiuo metu atrodo įmanoma, pir
mos divizijos mūsų sekcijos — 
B l u e — me i s t e r i o vardo 
laimėjimą nulemtų geresnis 
įvarčių santykis. Mūsiškių san
tykis yra žymiai geresnis. Bet 
apie tai dar per anksti kalbėti. 
Tegu žaidžia vyrai tik po viene
r ias rungtynes iš karto. Svar
biausia —jie jau yra ant tiesaus 
k e l i o - J . J . 

SAVAITGALIO 
R U N G T Y N Ė S 

„Lituanicos" futbolo klubo 
vyrų komanda šį sekmadienį, 
spalio 23 d., žais pirmenybių 
r u n g t y n e s p r i e š vokiečių 
, , F i c h t e - R a m s " komandą, 
rungtynės vyks VVinnemac Par
ke, Foster ir Leavitt gatvių 
sankryžoje, 5200 North ir 2200 
West — 2 blokai į rytus nuo 
Western Ave. Rungtynių pra
džia 3 vai. po pietų. 

Nuo pranašysčių apie būsimas 
pasekmes susilaikau, tik pri
menu, kad r imtas dėmesys prie-
š i n i n k u i b ū t i n a s . „ R a m s " 
komanda tik per plauką te-
pralaimėjo garsiajai komandai 
„Maroons" rezultatu 2:3. 

V E T E R A N A I UŽBAIGĖ 
SEZONĄ 

Prieš trejetą savaičių „Litu
anicos" veteranų futbolo ko
manda rungtynėmis prieš jugo
slavų komandą „Concordia" už
baigė penkioliktąjį pirmenybių 
sezoną. Nors paskutines rungty
nes ir pralaimėjo rezultatu 1:2, 
bet šį kartą mūsų veteranai 
buvo lygus varžovas. Trūko tik 
truputį laimės, na, gal ir dar kai 
ko... J ie neužėmė pirmos vietos, 
bet ir „basemento" išvengė. 
V e t e r a n a m s vadovavo H. 
Jenigas , sr. 

Kas tie veteranai? Parašysiu 
kitą kartą. j j 

sarūnas Marč iu l ion is t a i k o j krepai 

LIETUVOS KRAITIS O L I M P I A D O J E 

14 MEDALIŲ 
25 Lietuvos sportininkai iš 

Seoulo olimpiados grįžo su 14 
medalių: 10 aukso, 2 sidabro ir 
2 bronzos! Daugiau negu tokios 
sporte pasižymėjusios valstybės, 
kaip Čekoslovakija, Ispanija, 
Brazilija, Argentina, Olandija, 
Suomija ir kt., daugiau negu 
148 va l s tybės iš 160 t e n 
dalyvavusių. 

Aukso medalius parsivežė: 
Gintautas Umaras — 2, vieną už 
4 km dviračių persekiojimo 
varžybas, kitą toje pačioje dis-

laikysena buvo stebėt inai tau
r i , ka i per k la idą s idabro 
medal is buvo į te ik tas rusei 
Samolenko. Žinoma, ji tą medalį 
a tgavo. 

Netikėtai malonus buvo bron
zos medalis panevėžietei Laimai 
Z i lpory te i 82 km dvi rač ių 
lenk tynėse , po to, kai pra
ėjusiais metais ji nepateko į Sov. 
Sąjungos r inkt inę ir šiemet 
n e t u r ė j o l a i m ė s , ,Tour de 
F rance" lenktynėse. 

Gal nelabai pa tenk in ta bron-
tancijoje komandiniai, Ar turas zos medaliu krepšinyje buvo 
Kasputis — 4 km komandinėse 

VISUOTINIS 
ŠALFASS-GOS 

SUVAŽIAVIMAS 
M e t i n i s v i s u o t i n i s Š. 

Amer ikos L ie tuv ių Fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos 
suvažiavimas įvyks lapkričio 12 
d., šeštadienį, Clevelando Lie
tuvių namuose, 877 Eas t 185-th 
St., Cleveland, Ohio 44119. 
Telefonas (216) 531-2131. 

Suvažiavimo pradžia — 11:00 
vai. ryto. 

Pagal ŠALFASS-gos statutą, 
suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai, sporto klubų 
pirmininkai a r jų įgaliotiniai, 
ŠALFASS-gos rinktieji bei skir
tieji pareigūnai ir ŠALFASS-gos 
garbės nariai. 

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, 
fizinio auklėjimo mokytojai, 
sporto veteranai , lietuviškų or
ganizacijų bei spaudos atstovai 
ir visi lietuvių sportiniu gyven-
mu besidomi asmenys. 

S m u l k i o s informaci jos 
pranešamos sporto k lubams ir 
ŠALFASS-gos pareigūnams. Or
ganizacijos a r a s m e n y s , norį 
gaut i smulkesnių informacijų, 
ar pateikt i pasiūlymų, prašomi 
kreipt is į ŠALFASS-gos centro 
valdybos sekretorių A lg iman tą 
Tamošiūną , 317 Sou th Cathe-
rine Ave., L a G r a n g e , I L 

aukso medalį: jie nustebino 
pasaulį savo puikiu žaidimu ir 
sensaciškomis pergalėmis prieš 
JAV i r Jugoslaviją. Jie nepalūžo 
kr i t i škose rung tynėse prieš 
Puer to Ricco, kur laimėjimas 
buvo ištemptas tik po pra
tęsimo, ar prieš Braziliją, kai ši 
buvo priekyje per visas rung
tynes. Juk pralaimėjus vienas iš 
tų dvie jų r u n g t y n i ų , Sov. 
Sąjungos r inkt inė būtų atsidū
rusi 6 a r 7 vietoje. Jie buvo ge
r i a u s i t a š k ų medžio to ja i : 
Marčiulionis — 145, Kurtinait is 
— 107, Sabonis — 94 ir septintas 
V. Chomičius, pelnęs 6 0 taškų. 
Prieš JAV r inkt inę iš 82 taškų 
jie pelnė 62, kas y r a 75%. 
Gynime ir prie lentų geriausias 
buvo Sabonis, net ikėtai greit 
grįžęs pasigėrėtina forma. J is 
nuo lentų nuėmė prieš ameri 

Iš olimpiados su aukso medal ia i s grįžo vilniečiai Arminas Narbekovas ir Al
v y d a s Janonis 

dvirač ių persek io j imo 
varžybose; Arvydas Janonis ir 
Arminas Narbekovas — futbole; 
Vo ldemaras Novickis — 
rankinyje ir 4 krepšininkai: 
Šarūnas Marčiulionis, Rimas 
Kurtinaitis, Valdas Chomičius 
ir Arvydas Sabonis. 

Sidabro medal ius laimėjo 
Laimutė Baikauskaitė 1500 m 
bėgimo varžybose per 4:0024 
min„ o Romas Ubartas, nusvie
dęs diską 67,48 m. 

Bronzos medaliai teko: krepši
ninkei Vitalijai Tuomaitei ir 
Laimai Zilporytei 82 k m dvi
račių lenktynėse per 2 vai. 52 
sek. 

„Gintarinės Karūnos" premi
ja už gražiausią pergalę Seoulo 
olimpiadoje, arba naudingiau
siam komandos dalyviui, buvo 
pasiūlyta „Sporto" laikraščio 
redakcijos ir įsteigta Lietuvos 
Valstybinio Kūno Kultūros in
stituto. Balsavimo keliu teko 
klaipėdiečiui Gintautui Uma
rui, laimėjusiam du aukso 
medalius. Gintarinės karūnos 
p r ik lauso v is iems meda l ių 
laimėtojams! 

Puikiai futbolą žaidė vilnietis 
Arminas Narbekovas, įmušęs 
kelis įvarčius. (Abejojantiems jo 
lietuviškumu, Chicagoje besi
l ankydamas jo t r ene r i s B. 
Zelkevičius paaiškino, kad 
Gargžduose gimęs Arminas yra 
ne tik geras futbolo žaidėjas, bet 
ir susipratęs lietuvis). 

„Mūsų gynybos siela, galva ir 
s tuburas" — pasakė sąjungos 
rankinio rinktinės treneris apie 
komandos kapitoną Valdemarą 
Novickį iŠ Kauno. 

į s p ū d i n g a s buvo s i d a b r o 
medalis La imutės Baikaus-
ka i t ė s 1500 m hėfrime. o 

b e n t s idabro . N e p a t e n k i n t i 
grįžo ir irkluotojai, iki šiol 
visuomet puikiai pasirodę, o šį 
k a r t ą nelaimėję nieko. 

Savo asmenišką g in ta r inę 
ka rūną be jokios abejonės skir
čiau ketur iems mūsų krepši
n inkams Marčiul ioniui , Kurti
naičiui. Chomičiui ir Saboniui. 
J i e iškovojo sovietų rinktinei 
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punktas bus Š. Amerikos lie
tuvių spor t in inkų išvyka į III-
sias Pasaul io Lietuvių Sporto 
žaidynes Australijoje, šių metų 
pabaigoje . Š a l i a r u t i n i n i ų 
einamųjų ŠALFASS-gos reika
lų, neabe jo t ina i bus disku
tuojama mūsų sportinio gyve

nimo perspektyvos ryšium su 
šiuo metu sparčiai besivys
tančiais politiniais įvykiais 
okupuotoje Lietuvoje. 

ŠALFASS-gos c e n t r o 
v a l d y b a 

DR. K E N N E T H J . Y E R K E S 
DR. M A G D A L E N B E L I C K A S 

DANTŲ GYDYTOJA! 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 va i ) 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

i 

vilnietė Vitalija Tuomaitė , nes kiečius 13, o prieš jugoslavus 11 
buvo t ikėtasi jei ne aukso, ta i kamuolių, o svarbiasia- gynime 

buvo ..pabaisa", savo pozicija, 
jud rumu ir ūgiu>neduodamas 
niekam geresnio ar laisvesnio 
metimo. 

Nestebėtina, kad šiuo metu 
Lietuvoje kyla balsai, k a d Lie
tuva turėtų savo vardu dalyvau
ti olimpiadoje. Bet ap ie tai 
plačiau kitą kartą. 

V. G. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 
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Kam tikęs 

MŪSŲ TIKĖJIMAS? 

. 

Šiomis dienomis katalikiškose 
mokyklose visai kitaip mokoma 
tikybos negu tuomet, kai dau
gumas mūsų buvo jauni. Būda
vo, kad nežiūrint karų, gyve
nimo audrų, kiekvienoje katali
kų bažnyčioje rasi tas pačias 
pamaldas, apeigas. O dabar? 
Nuvykęs į kitą'parapiją neži
nai, ar liturginiai įvairumai 
nepritrenks labiau negu namie 
TV kanalų pasukinėjimas. Tad 
buvo įdomu neseniai skaityti 
kun. Wm. J. O'Malley, ilga
mečio religijos mokytojo gimna
zijose, straipsnį apie jaunimo 
religinį švietimą šiandien 
(America, 1988.IX.10). Jis rašo: 
„Nebegalime atkurti 1948 m. 
Bažnyčios ar pirmykščių krikš
čionių Bažnyčios, nes pasaulis, 
kuriame šiandien Dievo Tauta 
gyvena, yra neatpažįstamai 
pasikeitęs nuo disciplinuoto ir 
taupaus pokario gyvenimo". 

Šiandien jaunimas daug anks
čiau patiria kur kas daugiau 
gyvenimo realybės, informacijos 
negu prieš karą. Seniau jau 
nimas buvo išmokytas tikėjimo 
tiesų, o jų gyvenamoji aplinka 
(šeimos nariai, giminės, kaimy
nai) bei tos vietovės, krašto in
stitucijos, kuriose jaunas žmo
gus ir užaugdavo ir šeimą užau
gindavo ir pasendavo, jam 
duodavo ne tik atsakymus į 
esminius gyvenimo klausimus, 
bet ir jų socialinius pagrindus, 
kurie juos rėmė. 

Šiandien gi nuo pradžios 
mokyklos jaunuolis savo bend
raamžių, televizijos, masinės 
kultūros ir vėliau universite
tuose yra informuojamas apie 
įvairias vertybines sistemas — 
ir tikras, ir tik prekybininkų iš
galvotas. Šioje aplinkoje jau
nimas išmoksta viskuo abejoti, 
o didžiausia jų baimė yra būti 
naiviais. „Šiandien", rašo kun. 
O'Malley, „paauglių religijos 
mokytojas susiduria su labai 
skeptišku jaunimu, kuris jau 
yra išmokęs nepasitikėti hei 
religijos mokytojais, nei viešos 
tvarkos palaikytojais, nei prezi
dentu, net ir popiežium. Šių 
dienų jaunimo didžiausia baimė 
yra būti apdumtu, apgautu. O 
išmokyti skeptikus tikėti yra 
toli gražu nelengva". 

Žinoma, jis rašo. religinį 
vienodumą yra daug lengviau 
pasiekti , gyvenant izoliuo
tame gete. Bet kai mūsų tikė
jimo „Steigėjas mus išsiuntė į 
pasaulį, jis mus kaip tik išsiuntė 
grumtis pliuralistiniame pa
sauly. Nuo pat Sekminių ryto 
Bažnyčia atsižadėjo Aukštutinio 
kambario (kuriame buvo val
gyta Paskutinė vakarienė ir ku
riame buvo laukiama Šv. Dva
sios) jaukaus saugumo". To
kiame pasauly „tikėjimas 
Kristumi turi būti laisvai ir 
asmeniškai pasirinktas, nes ki
taip jis neatlaikys skirtingų ir 
priešingų pažiūrų antpuolių". 

Tiems antpuoliams neatsispi
ria ir brandesnio amžiaus 
žmonės. Kun. O'Malley iškelia 
skirtumą tarp žinojimo apie 
Dievą ir Dievo pažinimo. Norint 
padėti žmonėms atsispirti prieš 
š iuolaikines grėsmes, ne
beužtenka žinių apie tikėjimą. 
Esminiai svarbus ir Dievo paži
nimas. Žinoma, daug lengviau 
suteikti informaciją religiniais 
klausimais, negu išmokyti 
Dievą pažinti gyvenimo tikro
vėje. Tačiau žmones patraukia 
ne religinių faktų žinovai, o tie, 
kurie matomai turi ar sakosi 
turį artimą ryšį su Dievu. Tokių 
netrūksta nei televizijoje, nei 
įvairiausiose sektose. Tokie dar-
buojasitsužavi ir universitetinį 
jaunimą. Jei norime į savo 
parapijas susigrąžinti išklydu-
siuosius, turime patys rodyti, 
kad ten gaunam tokį pat veiks
mingą, gyvą Dievo pažinimą, ir 

net geresnį, negu jiem siūlomas 
kitur. Tad religiniame švie
time būtina perduoti ne vien 
žinias, bet ir supratimą. Kun. 
O'Malley pateikia pagrindinius 
klausimus, kuriems gairių žmo
nės ieško religijoje. Jie t inka ir 
suaugusiems pasitikrinti, ar jų 
pačių savo tikėjimo supratimas 
yra dar tik va ik i škas a r 
subrendęs. . 

Kame yra žmogiškas atbai
gimas, išsipildymas (fulfill-
ment)? Kur ieškoti savo gyven-
mo įprasminimo? Gerame dar
be? Ekonominiame savarankiš
kume? Kaip į šiuos klausimus 
atsako krikščionybė? Kaip pa
tikrinti, kuris atsakymas tei
singas? Kaip nustatyti gyve
nimo sėkmingumą? 

Ar yra Dievas? Jei ne, tai 
visos religijos, Šventraščiai 
yra žmonių dūmimas. Jei Dievo 
nebūtų, kokios būtų pasekmės 
mano gyvenime? Ką tai reikštų, 
j e i , metų skaičių atgyvenęs, 
nustočiau iš viso egzistavęs? 
Kokių y ra įrodymų, kad 
galėčiau Dievo buvimu tikėti? 
Ar mokslas, protavimas iš 
tikrųjų yra priešingi tikėjimui? 
O jei Dievas yra, kokios yra to 
pasekmės mano gyvenime, ma
no elgsenoje? Kaip turėčiau lai
kytis tokios būtybės akivaizdo
je, kokios būtų mano pareigos? 

Koks yra Dievas? Kas yra 
Dievą pažinę ir man apie jį galė
tų papasakoti? Kodėl turėčiau 
patikėti žydų ir krikščionių 
Šventraščiu kaip ypat ingu 
Dievo apreiškimu žmonijai? Jei 
Šventraščio kalbos stilius, įvaiz
džiai, simboliai yra man taip 
svetimi kaip Šekspyro ar seno
vės egiptiečių, kaip gal iu 
išmokti juos skaityti pats? Kaip 
galima juos suprasti kaip Dievo 
kalbėjimą man asmeniškai? 

Kas tai yra organizuota reli
gija — Bažnyčia? Kokie yra jos 
pranašumai, palygint su pri
vačiu tikėjimu? Ar sakramentai 
iš tikrųjų mane pakeičia mano 
santykiavime su k i t a i s 
žmonėmis, net ir jei nesijaučiu 
skirtingai? Kodėl neužtenka tik 
savo nuodėmes išpažinti tiesiog 
Dievui, be kunigo? Kodėl reikia 
taip dažnai išklausyti Mišių? 
Ką galiu daryti, jei parapijoje 
nerandu prasmingų pamaldų? 

Kaip tikėjimas Dievu pakeičia 
mano santykiavimą su kitais 
žmonėmis? Kodėl žmonės, im
tinai ir mane, daro bloga? Jei 
Dievas yra geras, kodėl jis sukū
rė pasaulį, kuriame yra tiek 
kančios? Kokia yra tikroji sekso 
vieta-rolė žmogiškame atbai
gime? Kaip gvildenti, svarstyti 
moralines problemas, dilemas, 
kaip vertinti siūlomus spren
dimus — ne vien aklai pasi
vedant autoritetui, bet kaip 
subrendusiam, protaujančiam 
krikščioniui? 

Kiek mūsiškių sugebėtume 
šiais klausimais argumentuoti, 
aiškintis su savo paaugliais 
vaikais ar anūkais? Ar mūsų 
parapijos mums sudaro progų 
šiomis temomis apsišviesti ir 
diskutuoti? Ar mūsų tikėjimas 
tebelikęs dvylikamečio vaiko ir 
todėl iš viso vengiame šnekėtis 
pačiais svarbiausiais, mums pa
tiems iš tikrųjų rūpimiausiais 
klausimais, bijodami prarasti tą 
mažytį tikėjimo likutį, kurį dar 
nuo vaikystės išsaugojome? O 
Kristus yra pasakęs: „Kiek
vienam, kas turi,bus pridėta, o 
iš neturinčio bus atimta ir tai. 
ką turėjo" (Lk 19:26). Ar galime 
drįsti čia žemėje gyvendami ne
dauginti savo tikėjimo turto? Ar 
galime drįsti savo vaikystėje 
gautą tikėjimo trupinį į skepe
tą suvynioję po žeme pakasę 
laikyti? Kaip suaugę žmonės, 
būsime traukiami atsakomybėn 
už tai, kaip savo tikėjimą ugdė
me. 

a.j.z. 

PAKELIUI PRIE 
LIETUVIŠKO CENTRO 

DAMOKLO KARDAS 
VIRŠ LIETUVOS 

Kažkada pavasarėjant žmo
gus rašė apie pigų centrą, kurį 
reiktų greit griebti, kad tas 
geras pirkinys nenusprūstų į ki
tų rankas. Net prieš tautinių 
šokių šventę tikėjomės tokias 
geras naujienas nusivežti į LB 
seimą Toronte. Tai optimistų 
planai, tačiau tas laikas gal ir 
nebuvo geriausias dideliems 
darbams. Žmonės skaičiuoja do
lerius, verčia juos į frankus, ly
ras ar net rublius ir mąsto, kiek 
„gero laiko" bus galima už juos 
nupirkti per atostogas, kurios 
čia pat. 

Vasaros dienos greit prabėgo 
ir jau vėl darbymečio laikas, 
nors kiti be pertraukos dirbo, 
plušo, kad tas projektas būtų 
įgyvendintas. Nespėta Tautinių 
šokių šventei, tačiau Kalėdoms 
jau reiktų suspėti užsifundyti 
sau didelę dovaną. Svarbiausia, 
kad labai rimtas motyvas yra 
iki gruodžio mėn. tai atlikti. 
Paprastai pristatant, beveik 
ketvirčiu milijono pigiau sumo
kėtume iki gruodžio mėn. Jeigu 
nebūtų įmanoma ta visa suma, 
tai bent jau padorus įmokėjimas 
turėtų būti sudarytas, kad 
bankas pridėtų likusius. Tai 
maždaug tokia sąskaityba, 
trumpai sutraukus. 

Jeigu kaina buvo prieinama, 
tai šiuo atveju ji pasidarė dar 
patrauklesnė, būtume labai ne
išmintingi šių galimybių neiš
naudoję. Juo labiau pramatant 
ateities situaciją, kuri ne mūsų 
naudai keičiasi. O vistik, reikia 
prisipažinti, stebina kai kurių 
mūsų kietumas net ir tokiam 
svarbiam t iks lu i . Sakoma, 
svietas margas kaip genys ir 
mūsų tikslų bei reikalų supra
timas įvairus. Vieni prie „ton-
ciaus, kiti prie rožančiaus", poli
tikuojami ar dainuojam, sportuo-
jam, modeliuojam ir 1.1., nu
kreipdami savo dešimkę ten, 
kur asmeniškas molonumas 
traukia. Retas kuris jau visus 
taip remiam. 

Tačiau pagrinde tos visos 
veiklos yra lietuviški centrai — 
pastogės. Praraskim jas,ir visa 
kita išnyks kaip burbulas van
deny per gana greitą laiką, o 
tokia nelauktina galimybė bent 
mums yra labai reali. Negalima 
būtų nepastebėti ir tų nuomo
nių, kurie sako, jog užtenks tuo 
kartu, ką šiuo metu turim. 
Aišku, bent iš dalies galima 
sutikti su šia mintim, bet atro-' 
dė,jog daugiausiai sielojomės 
lietuviško gyvenimo ateitim. O 
ta ateitis, kiek jos bus įmanoma 
turėti, jau visai aiškiai matoma, 

ČESLOVAS ŽILIONIS 

reikalauja lietuviško centro už
miesty. Pas mus priimta, nežiū
rint, kas pradedama ir kokiom 
gerom intencijom, visuomet yra 
norinčių tas pastangas sumen
kinti, lyg jos būtų net kenks
mingos mūsų liet. gyvenimui. 
Čia reiktų pabrėžti, kad mes 
visi tie patys, kurie užpildėme 
tuos centrus per praėjusius 30 
metų. Retas savaitgalis praei
davo nekoncertavus, neminėjus 
šio ar kito, vaikus nuvežus į mo
kyklas ar organizacijas, ar tik 
šiaip sau prie linksmo stalo sa
vaitės rūpesčius nuplauti susi
renkant. Taip tie, kurie vėl 
sugalvojo tas J ū s " ir „mes", 
labai jau prasilenkia su tiesa ir 
dar mažiau kreipia dėmesio į tą 
ateitį, o ji priklausys nuo to, 
ar įsigysim šį lietuvišką cent
rą užmiestyje. Jeigu praeityje 
būtume griežtai prisirišę prie 
vietovės, tai seniai kitos rasės 
ir „išeivijos Lietuvą" būtų 
okupavę. Gerai kad šiuo atveju 
galima pakeitus pozicijas vėl įsi
tvirtinti. 

Tačiau šį sykį sunkiau einasi 
negu praeityje, atsimušem čia 
jau į šio krašto suformuotą žmo
gų, kuriam doleris yra jo aukš
čiausias stabas ir jo egzistenci
jos mastas, nors visi yra praban
goje daugiau, negu jiems reikia. 
Sakytum, būtų geras laikas atsi
sėdus su žmona taip sau pasi
šnekėti, prisimenant, kur daug 
savaitgalių praleista, „gerų lai
kų" turėta. Bet kada atėjo lai
kas padaryti tai, ką visi kiti 
prieš mus padarė, jau rodom to
kį nusigyvenimą, kad ir Salia
mono galvai būtų sunku supras
ti kodėl. 

Tie žmonės, kuriuos čia ban
doma pasiekti, tikrai jau mažai 
ko stinga, tik to ranka, lyg „at-
ričio" surakinta, niekaip neat
sidaro. Šiaip jau,atrodo,būtų 
lyg neblogi žmonės. Pažįstam 
vieni kitus gana gerai, nes išgy
venom Amerikoj jau 39 metus, 
' a i p „Margutis" vis primena ir 
c„ maršą ta proga kai kuriam 
užgroja 

Šalia visų kitų žemiškų gėry
bių turėkim toliau stipriai įtvir
tintus lietuviškos veiklos pama
tus. Galima prileisti, kad lietu
viškas gyvenimas gal bus ir ne 
visai toks, kokį mes gyvenom 
69-tojoj. bet kas svarbiausia, 
kad bus sąlygos jam būti. Prie
šingai, būsim tik daug taurių 
pakėlę lietuviškoj šilumoj, daug 
žirgelių pašėrę gelbstint, bet ne
pastatę net keturių sienų užuo

vėjos jos tęstinumui, o reikalui 
atsiradus tikrai galim vieną lie
tuvišką pastogę įsigyti šioj ne-
nusistovėjusioj aplinkoj. 

Įpusėjęs ruduo atveda į patį 
darbingiausią metų laiką. Pada
rykim jį produktyvų. Neseniai 
išėjo nauji aukotojų sąrašai, ir 
malonu jau matyti nemaža 
pažįstamų pavardžių, ne taip 
jau smarkių veikėjų, tačiau su
pratusių šį mūsų visų būtiną ir 
remtiną projektą. Bet tuoj pat 
lyg norisi antrą sykį atidžiau 
perskaityti, nes sunku patikėti, 
jog pasiturintys žmonės, kurie 
tikrai gali ir naudojasi tuo „free 
ride" lietuviškam gyvenime ir 
toliau vairuoja, nepajudina 
taupymo sąskaitos, paskirtos 
jau kitam gyvenimui, tuo pačiu 
bandydami išlaikyti tą vispusiš
kai gerai atrodančią išorinę 
išvaizdą. O tai jau darosi vis 
sunkiau, nėr^rodo^tokios kul
tūros šioj pasvietėj, kur sa-

| vimeiliai ar šykštuoliai turėtų 
bet kokią minimalią vertę. To
kiais atvejais dažnai bandoma 
užsiauginti „storą skūrą", kaip 
sakoma, kuri apsaugotų šiaip 
jau labai jautrią gyslelę, ir taip 
bent prileidžia, kad viskas 
toliau eina normaliai. Tačiau 
taip nėra, vis daugiau pažįsta
mų atlieka, kas susipratusiam 
išeivijos lietuviui pridera, o 
šių akyse šykštuolis vis bus 
menka asmenybė, atsikišusi 
kaip skaudantis nykštis. Galų 
gale nė brangesnio „polyeste
rio" suknelė jau nepasiekia savo 
tikslo, nes pigaus žmogaus ydas 
ne taipjau lengva apdangstyti. 

Neeikvokim daugiau popie
riaus dėl tokių, nes gal iš 
tikrųjų ne tiek jų daug tarp 
mūsų yra, gal tik paprastas mū
sų neprisirengimas. Tačiau ne-
prisirengimo terminas jau ne-
pratęsiamas. Iki gruodžio mėn. 
turim žinoti, ką turim ir ko ne
turim. Tad mandriau pasakius, 
o tokiais mėgstam būti, „nepro-
krastinuokim" ilgiau, primin-
kim vieni kitiems, kad jau pats 
laikas tai atlikti, neužmirštant 
ir jaunesniosios mūsų profesio
nalų kartos, kurie sportavo ir 
skautavo lietuviškam gyveni
me, o dabar paplitę po plačius 
priemiesčius, gražiai įsikūrę. 
Jiems šis centras ilgiausiai tar
naus. Dažnas paraginimas gau
na šiaip sau nei šiokį, nei tokį 
atsaką, lyg lengviau. Bet pi
gūs pokštai šiuo atveju jau ne į 
temą. Kaip matom, iki gruodžio 
reikia padaryti konkretų prisi
dėjimą šio projekto įgyvendini-

|| mui. 

Iš Lietuvos ateinančiuose laiš
kuose ir besilankančių tautiečių 
pasakojimuose egzistuoja labai 
didelė baimė dėl Ignalinos ato
minės jėgainės galimos kata
strofos bei dabartinės radiacijos 
sklidimo, kas kartu su kita oro 
ir žemės tarša nuodija Lietuvos 
žmonių būklę ir visą gamtą. 

Daugiausia ta padėtis jaudina 
Zarasų rajono gyventojus, 
kuriame yra Ignalinos atominė 
jėgainė. Jos energija Lietuvai 
nėra reikalinga ir ja naudojasi 
Sovietų Sąjungos industrija. Jos 
nesaugi būklė, bet kuriuo metu 
Lietuvai gali atnešti Černobilio 
katastrofą ir Lietuvą nušluoti 
nuo žemės veido kartu su 
Pabaltijo ir Skandinavijos 
kraštais. 

Apie tai plačiai rašoma dabar 
Lietuvos spaudoje ir čia talpi
name vieną straipsnį iš Zarasų 
rajono laikraščio, kurį leidžia 
laikraščių ir žurnalų susi
vienijimas „Perdiodika". 

„Iš savo vaikystės prisimenu 
liūdną liaudies dainą, kurios 
prasmingi žodžiai aktualūs ir 
mūsų dienomis; 

...Joja broliai į karužę, jodami 
dūmoja... 

Ne dėl turtų, ne dėl garbės — 
už tėvų šalelę... 

Visi žinome, kaip apleista 
mūsų respublikos ekologinė, 
ekonominė, tautinė, medicininė 
ir kitos sritys. Ištisus amžius čia 
taikiai ir gerbdami vienas kito 
papročius, kultūrą, religinius 
įsitikinimus gyveno lietuviai, 
rusai, žydai, latviai ir kitų tau
tybių žmonės. Visiems užteko 
duonos, saulės ir vyturio dainos. 
Šiandien kasdieninė duona ne
teikia mums stiprybės ir sveika
tos, saulės reikia vengti, pava
sario laukuose kur ne kur plaz
dena leisgyvis vyturėlis, nes ant 
jo galvos tuoj bus vėl ir vėl bars
tomos visokių nuodų lavinos. 

Labiausiai jaudina mus, zara
siečius medikus, Ignalinos 
atominė elektrinė — tai tikras 
Damoklo kardas, kuris stabdo 
mintį, kūrybą, svajones... Kam 
statyti? Kam kurti? Kam dirb
ti? Ar dėl to, kad vieną gražią 
dieną viską paliktume trūnyti 
šimtmečiams? Ar dar maža 
skaudžių pamokų iš Hirosimos, 
Černobylio? Ignalinos AE ad
ministracija abejingais veidais 
mulkina mus savo tuščiomis ga
rantijomis. Mes tyliai laidojame 
jaunimą ir kūdikius, visą rūs
tybę išliedami ant medikų 
galvų... O ką medikai? Koks 
gali būti sveikas gyvenimo bū

das, jei gimsta nesveikas kū
dikis, kuris patenka į katastro
fiškai užterštą aplinką, ir jokių 
prošvaisčių, kad situacija 
pagerės? 

Mes, susirūpinę savo ir atei
ties kartų likimu, reikalaujame 
uždaryti Ignalinos AE kaip ne
teisėtą antihumanišką statybą. 
AE administracija turi vie
nintelį argumentą — sukištus 
milijonus. Ji pamiršo visų tautų 
žmones, kurie yra neįkainojama 
vertybė. Tad nespekuliuokime 
pigiomis frazėmis. Stalino mažų 
tautų naikinimo procesą sėk
mingai tęsia atominės energijos 
gamybos „korifėjai". Palaidota 
AE lai būna liūdnas kapas, 
primenantis visam pasauliui 
apie demokratiškumo pažei
dimus demokratiškiausioje 
šalyje. 

Pasaulio mokslininkai! Atsi
liepkite į mūsų tautų skausmą 
ir neviltį. Padėkite išgelbėti 
merdinčią mūsų Tėvynę. 

Zarasų rajono centrinės 
ligoninės daugumos 

gydytojų vardu J . Breivienė' 

Nors šių metų vasara Lie
tuvoje buvo šilta ir lietinga, 
bulvių, obuolių ir daržovių 
derlius labai prastas. To priežas
tis yra ekologinė tarša, kurios 
pašalinimas dabar yra svarbiau
sias Lietuvos žmonių uždavinys. 

Br. J . 

PLEČIA BŪSTINĘ 

Chicagos istorijos draugija pa
statė naują priestatą, išplės
dama savo istorinių eksponatų 
muziejų. 

ATŠAUKIA ŽAISLUS 

K-mart parduotuvės išima 
189.000 žaislų, kurie galį būti 
pavojingi vaikams. 

CHICAGOS BAŽNYČIOS 

Chicagos arkivyskupijoje iki 
1982 metų buvo uždarytos 26 
bažnyčios, nes iš jų apy'nkių 
išsikėlė dauguma parapieč. 4. Po 
1982 m. dar buvo uždaryta 16 
bažnyčių ir pastatytos keturios 
naujos. Vyskupijos parapijų ir 
bažnyčių ateities planuotojas 
yra kun. dr. J. Šarauskas. Ka
talikų skaičius Chicagos arki
vyskupijoje nuo 1970 m. pa
didėjo 6 milijonais ir dabar 
siekia 53.5 mil. 500 tūkstančių. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 
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vidutinio dydžio, įvairuoja tarp penkiolikos ir dvidešimt 
penkių pėdų ilgio, su atitinkamu storumu. Plaukioja 
kaimenėmis. Jis niekad nemedžiojamas sistemingai, 
nors jo aliejus yra geros rūšies ir naudojamas apšvie
timui. Jo pasirodymą daugelis banginininkų laiko sper 
minio banginio skelbėju. 

Knyga II, skyrius II (Juodoji žuvis). Mėginu 
išlaikyti visų tų žuvų liaudinius vardus, kokius joms 
duoda žvejai, nes bendrai imant jie yra geriausi. Bet 
kai tokie vardai pasirodo esą neaiškūs ar neraiškūs, 
aš pasiūlau kitus. Dabar tą aš darau su Juodąja žuvim, 
kiaulžuve (porcus piscis — kiaulė žuvis). 

Inpolio. Šią knygą skirstau į šiuos skyrius: I. Sper-

Knyga I, skyrius V (Astrianugaris banginis). 
Apie šį banginį, išskyrus jo vardą, mažai kas težinoma. 
Aš esu jį matęs apie Horno iškyšulį. Jis yra paniurėlis 
ir mėgina išvengti medžiotojų. Nebūdamas bailys, ligi 
šiol pasauliui tėra leidęs pamatyti tik savo nugarą, kuri minis banginis, II. Tikrasis banginis. III — Pelėkuo 
iškyla kaip ilgas aštrus kalnynas. Aš daugiau nieko tasis banginis, IV — Kuprotasis banginis, V — Aštria-
nežinau apie jį, nei kas nors kitas. nugaris banginis ir VI — Sieros pavidalo papilve 

Knyga I, skyrius VI (Banginis sieros pavidalo banginis. 
papilve). Taip pat ir šis yra banginis paniurėlis, turįs Knyga I (Infolio), skyrius I (Sperminis banginis). 
papilvę panašią sieros spalvai, kuri, kaip manoma, atsi- Be jokios abejonės, tai didžiausias žemės rutulio gy vū-
randa nuo vilkimosi jūros dugnu, jam panėrus į nas, didingiausios išvaizdos ir pagaliau vertingiausias 
didesnes gelmes, nei tai daro kiti banginiai. Jis retai prekybiniu atžvilgiu, nes tai vienintelis padaras, iš 
kada matomas, bent aš niekad jo nemačiau, išskyrus 
tik labai iš toli nuošaliausiose Pietų jūrose Jis niekad 
nemedžiojamas, nes būtų reikalingi ištisi virvių kro
viniai. Stebuklai pasakojami apie jį. 

Čia baigiasi Knyga I (Infolio) ir prasideda Knyga 
II (Octavo). Ši knyga apima vidutinio dydžio ban
ginius, tarp kurių dabartiniu metu sutinkami: I. 
Grampus ; II. Juodoj i žuvis; III. Vienaragis; IV. 
Kalėjas ir V. Žudikas. 

Knyga II, skyrius I. (Grampus). Nors ši žuvis yra 
plačiai žinoma vandenyno gyventoja, paprastai ji 
nelaikoma banginiu, bet atsižvelgiant į tai, kad ji turi 
didžiuosius leviatano būdingus bruožus, daugumas 

kurio gaunamas brangus aliejus, vadinamas sper-
macetio. 

Prieš keletą šimtmečių, kai sperminis banginis 
buvo beveik nežinomas ir jo aliejus būdavo gaunamas 
atsitiktinai iš į pajūrį išmestų vienetų, buvo manoma, 
kad sperma gaunama iš vienodos rūšies banginio, kurį 
anglai žinojo Grenlandijos ar Tikrojo banginio vardu. 
Taip pat buvo tikima, kad spermacetis esanti subs-. 
tancija, teikianti gyvybę Grenlandijos banginiui. Tais 
laikais spermaceti buvo nepaprastai retas ir buvo 
naudojamas ne gatvių apšvietimui, bet vien tik mos-
tim ir tebuvo gaunamas vaistinėse, kaip dabar rebar-
baras. Kai buvo patirta tikroji spermaceti prigimtis. 

gamtininkų ją pripažino banginių šeimos nariu. Jis yra jam buvo paliktas pirmykštis vardas, be abejo, norint 

padidinti jo vertę ir dėl reikšmingos sąvokos, surištos 
su daikto retumu. 

Knyga I, skyrius II (Tikrasis banginis). Tai vienas 
garbingiausių leviatanų, nes buvo pirmas žmogaus 
sumedžiotas. Iš to banginio gaunamas daiktas, 
vadinamas banginio kaulu, o taip pat aliejus, 
vadinamas banginio aliejum, kuris yra žemesnės 
rūšies. Aš čia turiu galvoje anglų gamtininkų Didįjį 
Mysticetus. anglų bangininkų Grenlandijos banginį ir 
prancūzų paprastąjį banginį. 

Tai tas. kurį daugiau kaip per du šimtmečius 
medžiojo olandai ir anglai Arktikos jūrose ir kurį 
amerikiečiai banginininkai jau nuo seno persekioja 
Indijos vandenyne, Brazilijos pakraščių seklumose. 
Šiaurės Vakarų pakraštyje ir kitose pasaulio šalyse. 

Kai kas tvirtina esant šiokį tokį skirtumą tarp 
anglų Grenlandijos banginio ir amerikiečių Tikrojo 
Banginio, tačiau visi sutaria dėl esminių bruožų, ligi 
šiol niekas nepateikė nė vieno fakto, galinčio pateisinti 
griežtą skirtumą. 

Knyga I, skyrius III (Pelekuotasis banginis). Tuo 
vardu vadinu pabaisą, turinčią daug vardų: Pelekuo
tasis banginis. Aukštasis Čiurkšlys ir „Ilgasis Džonas". 
Ši rūšis sutinkama beveik visose jūrose ir jo labai 
aukštas čiurkšlys buvo dažnai aprašytas keliaujančiųjų 
per Atlantą. 

Savo ilgumu ir iltimis Pelekuotasis banginis 
panašus į tikrąjį banginį, tačiau turi mažesnį kūną 
ir yra labiau šviesiai alyvinės spalvos. Labai išsiskiria 
jo būdingiausias bruožas, tariant pelekai, nuo kurių 
jis gavo savo vardą. Jie turi tris ar keturias pėdas ilgio 
ir vertikaliai kyla galinėje nugaros dalyje, o jų galai 
labai aštrūs. Pabaisai plaukiant netgi panėrus, pelekas 
gali būti matomas išsikišęs pro vandens paviršių. 

(Bus daugiau) 
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KONCERTŲ SEZONAS 

Po neįprastų karščių ir saus
rų rekordus sumušusios vasaros 
Clevelando lietuviai grįžta į 
sales koncertams, pobūviams 
bei kitiems kultūriniams ir 
p r a m o g i n i a m s r e n g i n i a m s . 

'Visas rudens ir žiemos (iki 
Naujų metų) renginių kalendo
r i u s u ž p i l d y t a s įdomia i s 
renginiais. 

A U S T R A L I J O S AIDAI 
S K R I E J A P E R PASAULĮ 

Spalio 2 Lietuvių namų did
žiojoje salėje daugiau negu 
pusantro šimto klausytojų su 
dideliu d ė m e s i u i šk l ausė 
Australijos „Svajonių a idų" 

į j a u n a t v i š k o s nuo ta ikos 
. koncertą. Šią šaunią ketveriukę 

sudaro: Virginija Bruožytė — 
lyrinis sopranas, Melbourno 
Viktorijos operos dalyvė, turin
ti b a k a l a u r a t ą da inav ime , 
gimnazijos mokytoja, grupės 
vadovė; Zita Prašmutai tė — 
akompaniatorė ir dainininkė, 
lietuviškųjų pamaldų vargoni
ninke, turinti tiksliųjų mokslų 
bakalauratą. kompiuterių spe
cialistė, dirba šioje srityje val
džios įstaigoje: Arūnas Bruožis 
— tenoras, gitaristas, daini
ninkas, nuo trejų metų amžiaus 
pradėjęs dainuoti duetus su savo 
sesute Virginija, jo specialybė — 
gitara ir saksafonas, yra baigęs 
elektronikos kursus ir dirba 
valstybinėje įstaigoje; Tomas 
Zdanius — bubnininkas, akor
deonistas, dainininkas, sporti
ninkas. 

„Svajonių aidai", lyg senovės 
šaukliai, keliauja per tris konti
nentus, aplankydami dešimtį 
salių, ragindami jaunimą tęsti 
VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso p r a d ė t ą da rbą , 
neužmiršti savo tėvų žemės. 
likti ištikimais savo tautai — 
ju gastrolių pagrindinis t ikslas 
— įrašytas jų pačių paruoštoje ir 
skoningai atspausdintoje pro
gramoje „Koncertai 1988". 

Australiečių koncertas buvo 
ant ras is šios ilgos, penkių 
mėnesių gas t ro l ių p lanuos 
Šiaurės Amerikoje. Pirmasis 
buvo Los Angeles. Jų koncertus 
girdės Waterbury. New Yorkas. 
Bostonas, Detroitas, St. Peters-
burgas. Chicaga. Rochester. To
rontas, Hamil tonas ir Mon-
trealis. 

Clevelando scenoje jaunuosius 
dainos ir muzikos entuziastus 
pasveikino Gintautas Gaška, 
P L J S Cleve lando skyr iaus 
p i r m i n i n k a s . Pub l ika i 
„Svajonių aidų" dalyvius ele
gantiškai pristatė ir programai 
vadovavo Rita Balytė. Klausy
tojai girdėjo solo. duetų ir trio 
dainų, palydimų instrumentų 
akompanimento. Raudonikio, 
Noviko. G. G u d a u s k i e n ė s , 
Juzapavičiaus, Sližio, Butkaus. 
Gorbulskio ir kitos kompozicijos 
melodingai skambėjo, palik
damos klausytojams ilgai prisi
mintinus įspūdžius. Vadovės 
Virginijos Bruožytės sceninė iš
vaizda, artistiška laikysena ir 
skambus sopranas buvo šio an
samblio dėmesio taške. Bendrai, 
visa ketveriukė — didelio talen
to lietuviško jaunimo grupė, 
iškili išeivijos reprezentante. 
Šios trijų kontinentų kelionės 
t ikslas ne vien pramogauti, 
džiuginti klausytojus daina ir 
muzika, bet siekti didžio tikslo 
— lietuvybės išlaikymo. Tikrai 
didis išeivijos jaunimo grupės 
mostas — pašvęsti savo penkių 
mėnesių laiką ir energiją, kad 

galėtų sujungti pasaulio lie
tuvių jaunimą. Ruošdamiesi 
Septintajam Jaunimo kongre
sui, jie savo uždavinių viršūnėje 
įsirašė „Tautos likimas — mūsų 
atsakomybė". Šis šūkis dabar 
pasireiškia konkrečiais veiks
mais, kurie, t ikėkimės, a tneš 
gražių r e z u l t a t ų . S ė k m e s 
„Svajonių a idams" trijų konti
nentų gastrolėse! 

Po koncerto Gint. Gaška pa
dėkojo dainininkams ir įteikė 
dovaną. Čiurlionio ansamblio 
vardu sveikino Violeta Žilio-
nytė-Leger ir padovanojo jiems 
ansamblio plokštelę. „Svajonių 
aidų" vardu žodį tarė Zita Praš
mutaitė. Po koncerto buvo vai
šės. Buvo galima įsigyti aust
raliečių įdainuotų plokštelių ir 

juostelių. 

„ R U D E N S N O K T U R N A S " 

„Neringos" skaučių tuntas 
savo tradicinio, pramoginio 
rudens pokylio, pavadinto „Ru
dens nokturnu", spalio 15 d. 
ruošiamo Lietuvių namuose, 
programą atlikti pasikvietė Edį 
Punkrį. Jauki nuotaika, skanūs 
užkandžiai ir geras orkestras 
svečiams leido maloniai praleis
ti laiką ir tuo pačiu paremti 
prasmingą skautų veiklą. 

SOLISČIŲ A L D O N O S 
S T E M P U Ž I E N Ė S IR 

J E N N I F E R C O C H R A N -
LUIZA K O N C E R T A S 

Po ilgesnės per t raukos Dievo 
Motinos parapija savo didžiojoje 
auditori joje spa l io 23 , 
sekmadienį, 4 vai. p.p. rengia 
šių dviejų Clevelando solisčių 
koncertą. So l i s t ėms akom
panuos dr. Mark George. Pro
gramoje: C. W. Gluck, G. F. 
Handel, J. Brahms, B. Dva
riono, J. Švedo, J . Tallat-
Kelpšos. P. Tschaikovvsky, A. 
Copland, B. Kutavičiaus ir G. 
Puccini kūriniai . įėjimas — 
auka 5 dol. 

K l e v e l a n d i e č i a m s so l i s tė 
Aldona Stempužienė gerai pa
žįstama. Jos koncertai, užrekor-
duotos arijos, dainos ir liaudies 
dainos bei pasaulio kompozito
rių kūriniai mūsų dainos ir 
muzikos mylėtojų bei žinovų yra 
aukštai vertinami. Solistė dabar 
ne t ik koncertuoja, bet yra 
pakviesta dėstyti dainavimą 
žinomoje C leve l and Music 
School Settlement. 

Jaunoji Amerikos l ietuvaitė 
Jennifer Cochran-Luiza lietu
viškai auditorijai d a r nėra 
plačiai žinoma, nors vieną kartą 
Dievo Motinos parapijos su
rengtame koncerte kar tu su A. 
Stempužienė įspūdingai atliko 
Stabat Mater duetus. 

Jennifer yra Julijos ir Jurgio 
Salavičių, senosios imigrantų 
kartos proanūkė ir Alvinos ir 
Petro Luizų anūkė. Šios dvi šei

mos daug padėjo naujai atvyks
t anč i a i DP lietuvių k a r t a i 
įs ikurt i šiame mieste. Dar ir 
dabar Akvina Luiza yra aktyvi 
Lietuvos vyčių narė ir stipriai 
yra įsijungusi į Clevelande 
ruošiamą Lietuvos vyčių 75 
m e t ų veiklos s u k a k t i e s 
minėjmą, vyksiantį spalio 21-23 
dienomis. 

Luizų duktė Juliana baigė 
balso studijas, koncertavo, daly
vavo „Dirvos" dainininkų kon
kurse: vaikystėje buvo išrinkta 
„Miss Li thuania" ir kar tu su 
l i e tuv ių delegacija vyko į 
Baltuosius Rūmus įteikti prez. 
Roosevel t Lietuvos la isvės 
peticiją. Jennifer yra Jul ianos 
duktė. Graži Amerikos lietuvių 
imigrantų istorijos iškarpa! 

Jennifer studijavo fleitą, bet 
perėjusi į balso studijas, j a s 
baigė 1986 metais. Turi ma
gistro laipsnį iš Opera Perfor-
mance and Theatre. Dalyvavo 
operose: Verdi Falstaf, Puccini 
Giani Schicci, W. Williams Rai-
ders to- the Sea, Wolf Ferrar i 
Secrets of Suzanne, K. Weill 
Three-Penny Opera, Cleveland 
Western Reserve universiteto 
teatro pastatymuose, dainavo 
Great Lakęs Shakespeare fes
tivalyje ir 1.1. Šiuo metu solistė 
koncertuoja, dalyvauja Trinity 
ka ted ros muzikiniuose ren
giniuose, aktyviai reiškiasi 
muzikos pasaulyje, siekdama 
dar didesnių galimybių dainos 
ir sceninio meno pasaulyje. 

I šį įdomų, aukštų kvalifika
cijų solisčių atliekamą koncertą 
visi maloniai kviečiami ateiti . 

SOLISTĖ 
L A I M A ŠARKAITĖ IR 

K A N K L I Ų ORKESTRAS 

Clevelande pianino studijas 
gil inanti , siekdama magistro 
laipsnio Clevelando valstybi
n iame univers i te te , La ima 
Š a r k a i t ė k l eve l and i eč i ams 
pažįstama, kaip puiki pianistė 
ir akompaniatorė. Lapkričio 5, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Lietuvių 
namuose, švenčiant 15 metų, 
C leve lando Lietuvių namų 
s u k a k t į , r e n g i a m a m e 
baliuje Laimą pirmą kartą išgir
sime kaip solistę-dainininkę, 
kar tu su Čiurlionio ansamblio 
k v i n t e t u a t l i ekan t men inę 
programą. 

1973 rugpjūčio mėn. naujieji 
Lietuvių namai buvo atidaryti 
viešam naudojimui. Ši sukaktis 
bus pr is iminta šiame pobū
vyje. Direktorių tarybai pirmi
ninkauja Romualdas Bublys. 

Svečiai bus pavaišinti kok
teiliais, vakariene su vynu bei 
stipriais gėrimais. Šokiams gros 
serbų orkest ras „Melodija". 
Pakvietimai po 17.50 dol. rezer
vuojami pas Vytautą Jokūbaitį 
a>- Nijolę Motiejūnienę, tel. 
531-2131. 

V. R. 

P A R E M K I T E „ŽAIBO" 
IŠVYKA A U S T R A L I J O N 

I š.m. gruodžio pabaigoje 
Australijoje vykdomas III-sias 
P a s a u l i o Lie tuvių Spor to 
žaidynes iš Clevelando vyks
tančio „Ža ibo" sport ininkų 
parėmimui organizuoti yra su
darytas specialus komitetas: 
Juozas Kijauskas — pirm., 
Vladas Plečkaitis — vicepirm.. 
Romas Apanavičius — ižd.. Alg. 
Bielskus — sekr., Nijolė Motie-

Pradedant 1988 m. liepos 2 d. , kas šeštadienį 
8:40 Iki 10 v.v. 
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..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 
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Labanaktis, vaikučiai 
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Regina --Navakauskaitė* ir Michael Piante 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Providence, R.I. 
SUMAINĖ A U K S O Ž I E D U S 

Rugsėjo 3 d. Lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Provi
dence, R.I., Janinos ir Kazio 
Navakauskų jauniaus ia duktė 
Regina sukūrė šeimos židinį su 
Michael Piante iš Coventry. R.I. 
Navakauskų šeimoje y ra šešios 
dukterys ir vienas sūnus. 

Reg ina b a i g ė C o v e n t r y 
aukš tesn ią ją mokyk lą i r 
elektroninio skaičiavimo kur
sus. Dirba Nationvvide apdrau-
dos kompanijoje. Jo s vyras 
Michael dirba statyboje. 

Jaunuos ius prie a l t o r i aus 
palydėjo šešios poros pamergių 
(5-kios jaunosios seserys). Pir
moji pamergė buvo jaunosios 
sesuo Jane, pirmasis pabrolys — 
artimiausias jaunojo draugas. 

Kun. I. Gedvilą per šv. Mišias, 
konce lebruo jan t p r e l . V. 
Balčiūnui ir kun. R. Krasaus
kui , p a l a i m i n o j a u n ų j ų 
moterystės sakramentą, pasa
kė jaut rų palaimos linkintį 

jūnienė, Vladas Čyvas, Leonar
das Kedys ir Vitas Čyvas — na
riai. Komiteto adresas: Roma? 
Apanavičius — ižd., 23750 Char
i t e Rd.. Euclid. OH, 44117. Tel. 
- (216 (-531-6995. 

Komitetas įvairiais būdais 
stengiasi telkti lėšas. Spalio 12 
d. Dievo Motinos parapijoje 
surengė pietus, o gruodžio 10 d. 
Lietuvių namuose ruošiamos 
sportininku išleistuvės. 

Alg. B. 

pamoks lą . P r e l . B a l č i ū n a s 
še imyniniam gyvenimui linkė
j i m u s i š r e i š k ė l i e t u v i š k a i . 
Gau tas Šv. Tėvo pa la imin imas . 

Angliškųjų pamaldų vargoni
n inkė Paul ine Boisvart at l iko 
muzikinę dalį . due tu su Vir-
bickiene pag iedodama vestu
vinę giesmę. 

Linksmos ves tuv inės vaišės 
vyko Lietuviu piliečių klubo 
svetainėje, dalyvaujant apie 180 
asmenų. 

Tikimės, kad jaunoji pora ir jų 
prieauglis p a r e m s l ie tuviškus 
re ika lus , s e k d a m i j aunos ios 
tėvų pavyzdžiu. Tik t u o būdu 
dirbame skriaudžiamosios žmo
nijos dalies gelbėj imui , tuo 
pačiu savosios, ypač a te inančių 
kar tų laisvės už t ik r in imui . 

Kazys ir J a n i n a Navakauska i 
yra veiklūs lietuvybės darbuose, 
dosnūs aukotojai . K a i iškilo 
pavojus LB apyl inke i sudaryt i 
valdyba, Kazys įsijungė ir sėk
mingai vadovavo, kol ats irado 
daugiau kandidatų . 

Geriausi l inkėj imai jų jauna
jai šeimai. 

A. V a l i u s i u s 

J A P O N A I K U R I A S I 
C H I C A G O J E 

Kenneth Leventhal bendrovės 
studija parodė, kad Chicaga 
tapo t 'eč iu iš eilės miestu ja
ponu inves tav imų g a u s u m u 
Amerikoje. Per p i r m u s 8 šių 
metų mėnesius japonai Chica-
gos rinkoje investavo 1.3 bili
jonus doleriu, net 700 mil. dol. 
daugiau, negu per visus 1978 m. 
Investavimai Chicagoje sudaro 
15 r ' visu japonų inves tavimų į 
nejudomą nuosavybe JAV-se. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
0N tat wty te savf^tjulirty 1 

5H'-
CempcunM 

Q u a r t e r I y 

see us for 
tyOYAt financing, 

AT 0UR 10W RATO 
VVITM A C P A V M f IMT 

TO f it V O u n I N C O U I 

INSUREO 

Mutual Fedefal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. *LL 60608 
P»ler Kazanauskas. Pret. Tai.: 847-7747 

HDUMi moA.T*».Ttl.+-* Tfcur.e-t t a t . *-l 

SERVING CHiCAGOLAND SINCE 1905 

LASSIFIED GUIDE 
R E A L ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

r 
GREIT 

PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba<norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

OnfiMfc 'ji KMIECIK REALTORS 
^ 7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

Namas apžiūrėjimui 
Sekmadienį, spalio 23 d., 1 - 4 v. p.p. 

11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg. 
.mūrinis ..bi-level" namas su 1-3/i prausyk
los: L formos valgomasis: Įrengtas rūsys; 
šeimos kamb. su židiniu ..Thermal" lan
gai; aluminio , . tnm" daug priedų Skubė
kite 

No. 320 — 84th & Hamiin. 6 Kamb. 
mūrinis namas; 3 mieg. kamb.; ištisas 
rūsys; aluminio „trim"; atvira veranda; 
didelis kiemas; 1 Va auto garažas; nau
jas stogas; puikiai išlaikytas. Pama
tykite dabar. 

No. 328 — 85th & Kilbourn Gallagher 
& Henry Bi-Level 7 kamb. mūrinis ..bi-le
ve l " ; ^ dideli mieg.; 1V2 prausyklos, valg. 
kamb.; gražus šeimos kamb.; šoninis įva
žiavimas; 2 auto. mūrinis garažas; alumi
nio , . t r im"; daug priedų: St. Bedės parapi-

' ja. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
jahme padėti, nes daugiau stengiamės 
^lamo jvertinimut skambinkite skubiai — 
labar 

O ' B R I E N F A M I L Y REALTY 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

OLSICK a CO.. REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Namas apžiūrėjimui sekmadieny spalio 
23 d 1 - 4 v p.p.. 720 Chestnut St.. Le
mont Senesnis, bet gražiai sumodernintas 
namas su 2 ar 3 mieg. kamb . 13<4 prau
syklos, virtuvė, gražus kiemas su užaugu
siais medžiais. S88.900. 

Namas apžiūrėjimui sekmadienį, spalio 
23 d 1 - 4 v p.p.. sklypas 30 Longwood 
(Big Run Acres) Lemont. 4 mieg kamb 
mūro-kedro ..forester" namas: 1 akro 
sklypas Skliautų lubos langai lubose, 
' j sys Daug priedų S214.500. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

V I D E O R E K O R D E R I U S 
(312) 839-5829 

R E A L ESTATE 

CB MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir pnenresčiuose Sąž'-
nmgai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL BACE REALTORS 

INCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

House for sale by ovvner — Hickory Hills 
pnme area, brick bi-level 3 bedrooms: 1V2 
baths: Irg. kitchen; formai dining room. liv-
ing room. family room; fireplace. centrai air. 
2V2 car attached garage; lot 77x130. 
$129.000 Call 598-0791. 

HELP VVANTED 

Reikalingas valytojas. 
Skambinti 247-0582 

SITUATION VVANTED 

Moteris ieško darbo prižiūrėti 
mažą vaiką arba senutę 

Skambinti 677-1441. 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame 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 

B U D R A I T I S REALTY 
6 6 0 0 S. Pulaski 

767-0600 

2 story apt. for sale. 1st f I: 5V2 rms (3 
bdrms) 2nd f l . : 5 % rms (3 bdrms) 
Garden apt — 4 rms (2 bdrms) 2 car 
garage S149.900. Call 7 3 5 - 4 9 5 2 

FOR SALE 

2 4 " AMBER NECKLACE HAND 
CRAFTED IN BEADS OF VARIOUS SIZE 
AND SHAPE. VERY DISTINCTIVE AND 
UNOJE. SAMPLE OR PHOTO AVAIL-
ABLE FOR VIEVVING. S125.00. 935-5676 

Parduodami nauji, vyriški, ilgi 
avies kailio kailiniai 

Tel. 312-471-2457 

FOR RENT 
Į— - -

išnuomojamas 5 kamb. šviesus 
butas antrame a. Su šiluma. Mar-
quette Parko apyl. Galima užimti 
nuo spalio 4 d 

Tel. 460-4055 

For reni 3 b d r m h o m e : fuli bsmt. 2 
car garage. fenced yard; S650 per mo. 
+ secur l ty. W h e n call ing speak 
Engl ish. T e l . 2 8 4 - 0 3 2 0 . Nov. 1 
occupancy. 

Išnuomojamas labai šviesus 5 
kamb. butas Marquette Parko 
apyl. Suaugusiems. Be gyvuliukų. 
Tel. 476-7464. 

FOR RENT 
Palos Heights Area, Deluxe ex 
tra large 1 & 2 bdrm apts. a/c 8 
appls.. heat incl.. balc's. 1st fl. Sr 
Cit. disc. No pets. 767-3621. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas, 
Bridgeport apyl.. netoli Halsted g-
vės. Geras susisiekimas. 

Tel . 254-6440 

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

A V I L I M A S 
M O V I NG 

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V? West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

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

Tunu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

N A M Ų APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo (rengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus 

A L B I N BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 



PADĖKITE PERSPAUSDINTI „VARPA" 
J U O Z A S M A S I L I O M S 

Lietuvių istorijos draugija, 
veikianti Chicagoje daugiau 
kaip 30 metų, nuo 1959 m. lei
džia neperiodini žurnalą, kuris 
pradžioje turėjo „Tautos praei
ties", o nuo 1971 m. — „Lietuvių 
tautos praei t ies" vardą. Juose 
nagrinėjami įvairiausi istoriniai 
klausimai. Kai kurios knygos 
yra labai vertingos monogra
fijos. 

Draugija mano,* kad visi jos 
leidiniai yra išliekančios ver
tės ir juos turė tų įsigyti kiek
v i e n a s l i e t u v i s , bes idomįs 
Lietuvos praeitimi ir jos isto
r inėmis problemomis. Tačiau 
draugija labiausiai didžiuojasi, 
kad galėjo 1983 m. perspausdin
t i ir dviejuose tomuose išleisti 
visą Lietuvos atgimimo laikų 
„Aušrą", ėjusią 1883-1886 m., ir 
pateikt i ją, gražiai kietais vir
šeliais įrištą, dabartiniam skai
tytojui. „Aušrą" perspausdinus, 
ji liko prieinama visiems: ir eili
niam skaitytojui pavartyti bei 
pasiskaityti , ir įvairių sričių 
l i e t u v i ų m o k s l i n i n k a m s 
patyrinėti . 

„Aušra" buvo perspausdinta 
ano meto draugijos reikalų 
vedėjos Alicijos R ū g y t ė s 
rūpesčiu ir pastangomis. Jos 
svajonė ir užsimojimas buvo 
tokiu pat būdu šimtmečio pro
ga perspausdint i ir išleisti 
„Varpą", ėjusį 1889-1905 m. De
ja, mirtis sutrukdė jai šį užsimo
jimą įvykdyti. 

Lietuvių istorijos draugija, 
bes ia r t inan t „Varpo" šimto 
metų sukakčiai, yra baigusi 
visus paruošiamuosius darbus 
„Varpui" perspausdinti. Turime 
visą 1889-1905 m. tekstą, kurį 
sudaro 2997 puslapiai, neskai
t an t kelių puslapių „priedo" — 
skelbimų. Trejų metų „Aušros" 
1350 puslapių tekstą buvo 
įmanoma išleisti dviejuose to
muose, o septyniolikos' mėtų 
„ V a r p o " p u s l a p i u s e s a m e 
suprojektavę išleisti penkiais 
tomais, po 600 ar 700 psl. kiek
vienas. Visi jie bus įrišti kietais 
viršeliais. 

„Varpo" perspausdinimas ir 
išleidimas, be abejo, pareikalaus 
daug pinigų. Pradžiai, bent pir
miesiems dviem tomams išleis
ti , draugija pinigų turi. Tikimės, 
kad t iek pavieniai asmenys, 
tiek įvairios lietuviškos organi
zacijos parems Lietuvių istorijos 
draugijos užsimojimą perspaus
d in t i „ V a r p ą " , kad j i s iš 
trupančio popieriaus ir mažai 
k i e n o a t s k i r a i s n u m e r i a i s 
beturimas l iktų prieinamas vi
siems, kaip dabar yra prieinama 
„Aušra". 

Kviečiame visus — ir lietuviš
kas organizacijas, ir pavienius 
asmenis tapti iš anksto „Varpo" 
prenumeratoriais, nes „Varpas" 
perspausdinamas žmonėms, ne 
sandėliams. Visi, paaukoję ne
mažiau kaip 100 dol.,bus laiko
mi prenumeratoriais, aukoję 
nemažiau ka ip 25 dol. — vieno 
tomo prenumeratoriais, aukoję 
mažiau bus laikomi rėmėjais. 
Visų prenumeratorių ir rėmėjų 
p a v a r d ė s b u s p a s k e l b t o s 
pasku t in i ame perspausdinto 
„Varpo" tome. visi tomai bus 
įrišti kietais viršeliais. 

Kada dabar kreipiamasi į 
žmogų, prašant užsiprenume
ruoti žurnalą ar nusipirkt i 
knygą, dažnai išgirstamas atsa
kymas, kad tas žurnalas ar 
knyga jam ar jai esą nereika
lingi. Be abejo, ne vienas tą patį 
pasakyti norės ir apie perspaus
dinamą „Varpą": „Kam man jis 
reikalingas". . . Tai tiesa: nei 
man asmeniškai, nei tau j is ne
reikalingas. Tai ne romanas, ne 
a p y s a k a l a i sva l a ik io m e t u 
pasiskaityti: tai kruvina pasku
tiniųjų penkiolikos spaudos 
draudimo laikų istorija. „Var-

Draugystė, kurią sukur ia vy
nas, veikia, kaip ir pats vynas, 
tik vieną naktį . 

Fr. Ligau 

pas" tada buvo reikalingas tau
tinei sąmonei kel t i bei jai for
muoti, o dabar r e ika l ingas 
Lietuvos mokslui, istorijos ir 

kalbos tyrinėtojams. Galvokime 
t a i p : „Aš re ika l ingas , m a n o 
a u k a r e i k a l i n g a „ V a r p u i " 
i š le is t i " . 

A.tA. 
JONAS PALILIŪNAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. spalio 18 d., 5:45 vai. vakaro, sulaukęs 80 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Pociūnų kaime. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena Strazdaitė, 

sūnus Algirdas, marti Mary Ann, duktė Živilė Šimaitienė, 
žentas Stasys, anūkė Diana. Kanadoje: sesers sūnus Petras 
Masys su šeima, svainė Emilija Grabauskienė, vyras Vytas, 
su šeima. Lietuvoje daug giminių. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, spalio 21 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus - Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 22 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus , d u k t ė ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
KUNIGUNDAI KEBLINSKIENEI 

mirus , jos vyrą PRANĄ, S ū n u s K Ę S T U T Į , ALGIRDĄ, 
d u k r ą DALIĄ ir k i t u s g i m i n e s nuoš i rdž ia i už jauč iu . 

Justinas Dėdinas 

Dr. G E D I M I N U I B A L U K U I r e i š k i a m e gi l ią 
užuojautą j o j a u n i a u s i a m 

BROLIUI 
Lietuvoje m i r u s 

l Lietuvių Fondas 

A.tA. 
PETRUI INDREIKAI 

m i r u s , s k a u s m e l ikus ioms d u k t e r i m s D A N U T E I , 
BIRUTEI ir ALDONAI su š e i m o m i s r e i š k i a m e gilią 
užuojautą. 

Justas ir Marija Punkriai 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 

Vėlinės yra jautri ir gyv a p roga 
sustoti t ies mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra dkfftaf i ii n ties šventė, kurtojo katalikai organizuota malda 
nukrypsta į tuos, kurie, is šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti 

Marijonų koplyčioje (prie , ,Draugo"),pradedant Vėlinių dieną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus įsijungti [ šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite; 

Martan FathscB, S33« t e . IMbourn Ave., CMcago, IM. 60629 

šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

Mano vardas ir pavardė 

Adresas 

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $ 

A.tA. 
KLEMENSAS STASYTIS 
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. spalio 17 d., sulaukęs 66 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 20 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime broliai Albinas, Aloyras 

sesuo Ksavera Žvirzdinienė su šeimomis ir kiti giminės Lie-
tuvoje ir Amerikoje. 

A. a. Stasyčio laidotuvėmis rūpinasi Anna ir Jonas Gali-
naičiai ir jų šeima. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, spalio 21 d. nuo 3 iki 9 v.v 
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, spalio 22 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę Anna ir Jonas Galinaičiai ir velionio giminės. 

Laidotuvių direkt. D. Gaidas & G. Daimid. Tel. 523-0440. 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. spalio mėn. 21 d. 

j 
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Š. m. spalio 23 d. sukanka vieneri metai, kai staiga ir 

netikėtai buvo pašauktas Amžinybėn mūsų mylimas tėvas, 
giminaitis ir draugas 

A.tA. 
JONAS PAŠTUKAS 

Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus atnašaujamos 
š.m. spalio 23 d. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
Chicagoje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose mišiose. 

Liūdintys: duktė Daiva su šeima Lietuvoje, giminės ir 
draugai. 

A.tA. 
KUNIGUNDAI KEBLINSKIENEI 

m i r u s , sūnų ALGD3DĄ, jo seimą ir ar t imuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir k a r t u liūdi 

HARZA Eng . Co. bendradarbiai : 
Rimas Banys 
Gediminas Kazėnas 
Virgilijus Norkus 
Edmundas Paulius 
Eugenijus Paulius 
Vytautas Prialgauskas 

Mūsų vargingų dienų, pa l ikus Jurbarką , bendra
keleivei 

A.tA. 
PRANEI BUTKUVIENEI 

m i r u s , g i l i a i l i ū d i n č i a s d u k r a s A L D O N Ą 
STEMPUŽIENĘ, N I J O L E ir sūnų RAIMUNDĄ be i 
jų seimas nuoširdžiai užjaučiame. 

Regina ir Napoleonas Sabaliūnai, 
krikšto duktė Irena Žukauskienė 
ir Gina Remienė 

A.tA. 
KUNIGUNDAI UŽUPYTEI 

KEBLINSKIENEI 
mirus , nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą PRANĄ, vai
k u s DALIĄ, K Ę S T U T Į i r ALRGIRDĄ, seseris MA
RYTE, STASE ir B R O N E bei jų šeimas ir k i tus gimi
naič ius . 

Petrė ir Bronius Andriukaičiai 
Monika ir Vincentas Liulevičiai 
Valė ir Petras Maneliai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 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 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

A.tA. 
KUNIGUNDAI KEBLINSKIENEI 

mirus , jos vyrui P R A N U I , dukrai DALIAI, sūnums 
dr . KĘSTUČIUI ir inž. ALGIRDUI su šeimomis, sese
r i m s STASEI B U B L I E N E I ir MARIJAI POLTERAI-
T I E N E I gilią užuojautą reiškia 

Elena ir Vytautas Cižauskai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St. , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

A.tA. 
KUNIGUNDAI ORENTIENEI 

mirus , sūnui A U G U S T I N U I ORENTUI, velionės 
seser ims ANTANINAI JONYNIENEI ir AGUTEI 
GUDAITIENEI bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Regina ir Balys Sriubai 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 71213 
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

A.tA. 
ALFONSUI ALEKNAI 

mirus, jo žmoną ALENU TE su šeima ir k i tus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame. 

Pranė ir Otonas Kapteiniai 

Chicago Ridge, 111. 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

A.+A. 
MARIJONUI PŪKELIUI 

mirus , re i šk iame nuoširdžią užuojautą žmonai VAN
DAI, dukrai DANUTEI su šeima ir visiems giminėms. 

Eugenija ir Pranas Jogos 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 
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x Chicago i r Melbourn jun
giasi — Chicagos darbininkai su 
Melbourno dainininkais per 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjun
gos Chicagos skyriaus rengiamą 
koncertą spalio 23 d., sekma
dienį. 3 vai. po pietų Jaunimo 
centre. Visiems bus proga 
susipažinti ir pabendrauti su 
Australijos jaunimu. 

x Dr. Antanas Razma, nau-
jas JAV Liet uvių Bendruome
nės krašto valdybos pirmi
ninkas, gavo sveikinimo ir 
linkėjimų laišką iš viceprezi
dento George Bush, kandida
tuojančio į prezidento postą. 

x Loretto ligoninė buvo pa
gerbta Mokslo ir Pramonės 
muziejuje surengtoje Chicagos 
maisto vakarienėje. Ligoninei 
išduotas pažymėjimas už gerą 
tarnybą sveikatos srityje. 

x ALEK Moterų sąjun
gos Chicagos apskrities su
važiavimas neįvyks šį sekma
dienį, spalio 23 d. Kada bus su
važiavimas, bus praneš ta 
vėliau. 

x Nepapras tas įvykis Dai
navoje — Šikšnosparnis — bus 
spalio 28-30 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje. Visi studentai 
kviečiami dalyvauti. 

x Dr. V. Dubinskas, Chi
cago, 111., lietuviškos spaudos ir 
darbų rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Dr. V. Dubinskui, mūsų garbės 
prenumeratoriui, už auką labai 
dėkojame. 

x Birutė Bilvaisas. Lawton, 
OK.. pratęsė „Draugo" prenu
meratą su 15 dol. auka. Danutė 
B. Svirskis. Brockton. Mass., at
siuntė ta pačia proga 12 dol. au
ką. Labai dėkojame. 

x Už mirusius Liet. Fondo 
na r iu s , iškilmingas šv. Mišias 
atnašaus tėvai jėzuitai spalio 30 
d. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Visuomenė nuošir
džiai kviečiama pamaldose daly
vauti ir prisiminti mirusius 
savo maldose. 

<sk; 
x Spalio 23 d. 3 vai. p.p. Liet. 

Taut. namuose rengiamas kny
gos „Lietuviai tautininkai — 
komunistų kankiniai" supažin
dinimas su visuomene. Kalbės 
žurnalo „Naujoji Viltis" redak
torius Vytautas Abraitis. Daly
vaus : Daiva Meilienė — 
deklamacijos. Linda Burbienė — 
dainos. Pabendravimas prie ka
vutės. Čikagos ir apylinkių 
lietuviai maloniai prašomi at
s i l anky t i , įėjimas laisvas. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
Tautinės s-gos valdyba. 

(sk) 

x Australijos „Svajonių Ai
dų" koncertai įvyks spalio 21 d. 
Pasaulio Lietuvių Centre, Le-
monte 8 v.v. ir spalio 23 d. Jau
nimo centre 3 vai. p.p. Bilietai 
koncertui Jaunimo centre par
duodami Vaznelių prekyboje. 
2501 W. 71st St. 

(sk) 

x Lietuvių fotografų 17-
-sios metinės parodos atida
r y m a s bus šį penktadienį, 
spalio 21 d. 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Atidarymo žodi tars 
Eugenijus Būtėnas. Visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti. 

(sk.) 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas bus spalio 22 
d., šeštadienį, Lietuvių Tauti
niuose namuose. Iš vakaro bus 
priėmimas tarybos būstinėje. 
Registracija prasidės 8:30 vai. 
ryto. Paskaitą skaitys dr. Algir
das Budreckis, simpoziume 
dalyvaus Gintė Damušytė, Gin
ta Palubinskaitė ir Rita Likan-
deryte. Apie dr. Pijų Grigaitį 
kalbės dr. Jonas Valaitis. 
Kviečiami delegatai ir svečiai. 

x Dr. Irena Pivoriūnienė, 
kuri Lietuvoje vadovauja 
„Sveikata" televizijos progra
mai, buvo atsilankiusi į Lie
tuvių medicinos muziejaus 
atidarymą Jaunimo centre. 
Medicinos muziejus yra dalis Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro. Tarybos pirmininkas dr. 
Adolfas Darnusis, valdybos 
pirmininkas yra dr. Jonas Rač
kauskas. 

x „Oi toli, toli, toli, kur 
žiema šiandien gili" — mintyse 
susigrąžinsime anuos laikus ir 
visus Užgavėnių svečius links
mai nusiteikusius. Nepamirški
te, kad „Lietuviškos Užga
vėnės", yra statomos Dainavos 
ansamblio spalio 30d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. 

x Lemonto lietuvių centre 
šį sekmadienį, spalio 23 d., 
12:30 vai. po šv. Mišių, kurios 
bus laikomos 11 vai., bus susi
rinkimas. Susirinkime bus 
komisijų pranešimai, pabendra
vimas, naujos tarybos rinkimai. 
Kviečiami Lemonto, Chicagos ir 
apylinkių lietuviai, taip pat 
spaudos atstovai. 

x Konstancija Orentienė, 
Cicero, 111., aplankė „Draugą" 
ir dienraščio paramai paaukojo 
20 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Teresė Meilus, Auburn, 
Mass., P. Lapšys, Wheeling, 111., 
Dorothy Kutkus, England, 
Europe, J. Palšis, Vacys Scerba, 
Antanas Malinauskas, J. 
Mitkus, visi iš Chicago, 111., lan
kėsi „Drauge" ir įsigijo įvairių 
leidinių už didesnes sumas. 

x Už a.a. Danute Mušins-
kaitę — seselę Sofiją. Sibiro 
tremtinę, šv. Mišios bus auko
jamos šį sekmadienį, spalio 23 
d. , 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Nuoširdžiai prašome 
draugus ir pažįstamus daly
vauti bendroje maldoje už a.a. 
Danutės sielą. Brolis ir sesuo. 

(sk) 

x R u d e n s šokiai įvyks 
Plavhouse naktiniame klube 
šeštadieni, spalio 22 d. 
Kviečiame visus savus ir drau
gus pasisvečiuoti, paūliavoti ir 
linksmai pasispardyti. Muzika 
— John v G. Iki pasimatymo! 

(sk) 

x ALTO suvažiavimo pro
ga spalio 22 d„ šeštadienį, 7 
v.v. Liet. Tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie Ave., rengiama 
iškilminga vakarienė, kurios 
metu bus paminėtas gilios at
minties dr. Pijus Grigaitis, 
įžymusis ALTo veikėjas. Progra
moje: akademija ir meninė 
dalis. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti. Vietas 
rezervuoti: 778-6900 (ALTO 
raštinė) ir 434-4645. 

(sk) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshavv. Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7916. , 

(sk.) 

Dainavos ansamblio vadovės su kaukėmis prieš „Lietuvišku Užgavėnių" pastatymą. Iš kairės: 
Mėta Gabalienė. Nijolė Rūbienė ir Danguolė Ilginyte. Kaukės darytos dail. Ados Sutkuvienės. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DAINAVA DAR JAUNA 

IR DAINUOJA 
Taip, nežiūrint garbingo am

žiaus naštos, ji nepaseno, bet 
dar šoka ir dainuoja. Keitėsi 
gyvenvietės, dirigentai ir daini
ninkai, bet nesikeitė Dainavos 
jaunatviška dinamika. Su 
dideliu pasisekimu praėjusios 
„Lietuviškos vestuvės" paska
tino ir toliau dvbti šia linkme. 
Ansamblis gali džiaugtis, kad 
laimingu sutapimu savo gausių 
talkininkų tarpe turi rašytoją 
Danutę Bmdokienę, kuri savo 
tematiką semiasi pačiose 
lietuviškos kultūros ištakose. Ji 
nė nesivaiko svetimų dievų, bet 
savo kūryba atsiremia į mūsų 
liaudies papročius, į jos dainas 
ir apeigas. Mūsų liaudies kūry
bos lobiai yra gausūs ir dar 
mažai mes esame su jais susi
pažinę. Tiesa, ok. Lietuvoje 
daug dėmesio buvo kreipiama 
liaudies kūrybai. Gal dėl to, kad 
tai buvo viena iš saugesnių sri
čių ir mažiau galimybių į sau
gumo akiratį patekti. Gerai 
žinome, kad ir tautotyrininkai 
turėjo partijos dievams tarnau
ti. Dainavos ansamblį tenka 
sveikinti, kad jie svo kūryba 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E M A X FIRST, R imas 
S t ankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Pasaulio lietuvių centro 
narių susirinkimas bus sekma
dienį spalio 23 d. 12:30 v. p.p. 
centre, 511 E. 127th Lemonte. 
Kviečiame visus narius ir sve
čius dalyvauti. Išgirsit komisijų 
pranešimus ir bus naujos tary
bos rinkimai. 

(sk) 

x Dr. K a s t y t i s J u č a s , 
dermatologas (tel. 925-2670) 
veda radijo programas 1490 
AMbangomis kiekvieną šešta
dienį 7 val.ryto. Šį šeštadienį, 
spalio 22 d. Dr. Lonnie Edwards 
iš Čikagos miesto sveikatos 
komisijos, kalbės tema „Miesto 
sveikatingumo reikalai ir pro
blemos". 

(sk) 
x Liet. Mot. Fed. Čikagos 

kiubas rengia išvyką į Čikagos 
Meno Institutą š.m. lapkričio 13 
d. Specialus turas Paul Gaugin 
kūrinių apžiūrėjimui. Išvyks
tame 1:30 p.p. nuo 69 ir Wash-
tenaw, grįžtame 5 v.v. 
Kviečiame visas LMF Čikagos 
klubo nares ir l ietuvių 
visuomenę dalyvaut i šioje 
išvykoje. Rezervacijos priima
mos tel. 257-2556 iki spalio 31 
d. 

(sk) 

x Ar sugrąžinote loterijos 
bilietus? Greičiau! Loterija 
įvyks Lietuvių Operos baliuje, 
lapkričio 5 d. Jaunimo centre. 
Paremkite operą ir grąžinkite 
bilietėlius 4340 West Mar-
quette Rd., Chgo, IL 60629. 

(sk) 

x Sekmadieni, spalio 30 d. 
2 v.p.p. Jaunimo centro ka
vinėje bus rodomi vėliausi video 
iš Lietuvos: tautinės vėiavos pa
kėlimas pilies bokšte, susi
rėmimas su milicija Gedimino 
aikštėje, bado streikas, de
monstracija Ignalinoje ir 1.1. 
Rengia Santara-Šviesa. 

(sk) 

atsisuka veidu į Lietuvą. Tai 
nėra vien tušti žodžiai, bet pa
grįsti darbais. Mūsų stipriau
sias ryšys ir jungtis yra lietuviš
kas žodis, o jaunimui ir šokis. 

Dainavos vadovybė ir meno 
vadovai, tai suprasdami, spalio 
30 d. Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje, Chicagoje, stato 
„Lietuviškas užgavėnes". Kaip 
tik šie visi elementai — daina, 
šokis ir žodis bus sujungti į 
darnią visumą. Kad visa tai 
sėkmingai vyktų, tad į šį pasta
tymą yra įsijungę daug darbščių 
rankų. Rašyt. Danutė Bra-
zytė-Bindokienė — skriptas, 
Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė 
ir Darius Polikaitis — muzikos 
vadovai, Zita Visockienė — reži
sierė, dail. Jurgis Daugvila — 
dekoracijos, dail. Ada Sutku
vienė — rūbų projektai ir 
išpildymas, Irena Smieliaus-
kienė — taut. šokių vadovė, 
Česlovas Rukuiža — apšvie
timas. 

Į šį pastatymą yra įsijungęs 
Grandies taut. šokių ansamblis. 
Taip pat ir visa Dainavos 
valdyba, kuri yra šios sudėties: 
Mėta Gabalienė, pirmininkė, 
Danguolė Ilginyte, vicepirm. — 
sekretorė, Juozas Vieraitis, iždi
ninkas, Nijolė Rūbienė, iždo 
sekretorė, Salomėja Daulienė, 
renginių vadovė, Rita 
Likanderytė, korespondentė, 
Česlovas Gelažiūnas, valdyb. 
narys. 

Veiksmas vyksta Lietuvos 
ūkininko kieme, kuriame bū
riuojasi kaukininkai, jaunimas 
ir kaimiečiai. Vyksta vaišės, 
muzika ir šokiai, kaukininkai 
krečia įvairius pokštus. Į pabai
gą atsibaladoja Lašininis ir 
Kanapinis — vyksta jų kova. 

Į tekstą įpinta daug retų 
autentiškų dainų ir šokių. 
Niekam neteks nuobodžiauti, 
daugelis galės prisiminti jau
nystę ir praėjusias dienas. 
Reikia manyti, kad lietuviška 
visuomenė Dainavos pastangas 

įvertins ir namuose nesėdės, o 
užpildys Marijos aukšt. mo
kyklos auditoriją. Dainaviečiai, 
šokėjai ir jų talkininkai aukoja 
nesuskaitomas valandas, tad ir 
mes raskime jiems porą valandų 
ir keletą atliekamų dolerių. 
Tenka dėmesį atkreipti į dail. 
Ados Sutkuvienės sukur tas 
kaukes, kurios yra istoriškai au
tentiškos. Jos yra sukurtos 
pagal liaudies kūrybos pavyz
džius. Gerai žinome, kad mūsų 
liaudis panašiomis progomis 
įpindavo giltinę, žydą, raganą ir 
panašius veikėjus, tad mes jų 
kaukes ir matysime šiame pa
statyme. 

Apie šį pastatymą pakalbėti ir 
su juo susipažinti Dainavos an
samblio valdyba buvo sukvie
tusi į Seklyčią meninius va
dovus ir spaudos darbuotojus. 
Šis ir panašūs Dainavos pobū
viai yra globojami Irenos ir dr. 
L. Kriaučeliūnų. Atrodo, kad ir 
Lietuvių fondas remdamas lie
tuvišką kultūrą ir jaunimą ne
turėtų ir Dainavos užmiršti. O 
kol tai įvyks, tai lietuviška 
visuomenė savo gausiu atsilan
kymu turėtų Dainavos veiklą 
paremti. 

J . Ž. 
KRISTIJONO 

DONELAIČIO MADŲ 
PARODA 

Dabar jau yra pats laikas pra
dėti rūpintis šventiniais rūbais. 
Kartais yra sunku susigaudyti 
painiame madų pasaulyje, nes 
jis taip dažnai keičiasi ir mai
nosi. Čia mums į pagalbą ateis 
K. Donelaičio mokyklų rengia
ma madų paroda „Šilko vėjas", 
kuri bus lapkričio 6 dieną Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 

Jau pats parodos pavadinimas 
yra imponuojantis ir daug ža
dantis. Šioje madų parodoje bus 
galima pamatyti elegantiškus, 
kasdieninius, išeiginius ir šven
tiškus rūbus. Modeliuotojos de
monstruos praktiškus ir mo

derniškus odos rūbus, gautus iš 
„Z-Wearable Art" parduotuvės. 
Žiemos sezonui artėjant, neap-
seinama be kailių. „Smith Fur 
Limited" suteikė galimybę 
madų lankytojams pasigrožėti 
jų puikia kailinių kolekcija. Ma
dų koordinatore sutiko būti tos 
rūšies patyrus i specialistė 
Dawn Andrak (jos mama yra 
lietuvė). Modeliuotojos mo
deliuos rūbus iš „Paddor's", 
„Sophisticated Lady", „Kristy's 
Korner" (vaikų rūbai) „Jack's 
Men's Shop, Inc.", kuri yra 
viena iš didžiausių vyriškų rūbų 
krautuvių (ir „Gingis" formalių 
rūbų parduotuvės. Kaip ma-
tome> parduotuvių skaičius yra 
gausus, tad ir rūbų bus apsčiai 
įvairių ir madingų. Paskutiniu 
laiku pasidarė labai madingi 
megzti rūbai, tokius paskutinės 
mados megztus rūbus demonst
ruos „Carla Jordans Collection" 
parduotuvė. Jų parduotuvėje 
galima užsisakyti įvairių mo
delių megztus rūbus ir yra mez
gami pagal užsakymus. Grakš
čios modeliuotojos, spalvingas 
šilko suknelių plevenimas, 
kvapą užimančios blizgančios 
šventinės suknelės maloniai 
nuteiks visus svečius. 

K. Donelaičio m-los jau 10 
metai su pasisekimu organizuo
ja tokias madų parodas. Iš šių 
madų parodų yra dviguba 
nauda: mokyklos pasidaro sau 
pelno, o svečiai maloniai pralei
džia sekmadieno popietę, susi
pažįsta su naujausiomis ma
domis. Aišku, organizuoti tokias 
madų parodas nėra lengvas dar
bas, tam reikia skirti daug 
energijos ir laiko. Mokyklų tėvų 
komitetas tą darbą su pasi
aukojimu atlieka, nes žino 
sunkią mokyklos finansinę 
padėtį. 

Paremkime mokyklas savo 
dalyvavimu madų parodoje 
„Šilko vėjuj" ir savo daly
vav imu pr is idėkime prie 
mokyklų išlaikymo. K. Done
laičio mokyklos laukia jūsų 
paramos, nes tai yra viena iš 
s t ip r iaus ių l i tuanis t in ių 
mokyklų. Paskirkime tą sekma
dienio popietę šviesiam ir 
kilniam tikslui. Laukiame visų 
gausaus dalyvavimo. 

Nijolė Nausėdienė 

MAGDALENA VITKIENĖ 
ĮAMŽINTA LIETUVIŲ 

FONDE 

Magdelena Vitkienė 
(1917.III.4-1987.IV.24) 

Ann Jillian - Jūratė Nausėdaitė, kino aktorė, su „The Observer" ad
ministratore Daiva Vaitkeričiūte-Meiliene „Drauge". 

Nuotr. A. Murcia 

Klaipėdietė Magdalena 
Šiaulytė-Vitkienė gimė 1917 m. 
kovo 4 d. Klaipėdoje, dvarininko 
šeimoje. Sukūrė šeimą su Stasiu 
Vitkum ir išaugino sūnų ir duk
terį. Magdalena Vitkienė dirbo 
pieno centre Klaipėdoje, vėliau 
Vilniuje fabriko viceprezidentė. 
Atslenkant antram raudonajam 
rusų frontui, pasitraukė į Vokie
tiją, o iš ten — į Ameriką ir dir
bo Western Electric bendrovėje 
„supervisore". Mirė 1987 m. 
balandžio 24 d. Crown Point, In
diana. 

Velionės Magdalenos pageida
vimą įvykdė jos vyras Stasys 
Vitkus ir įamžino Lietuvių 
Fonde, įnešdamas 1,000 dol. Pa
dėka vyrui Stasiui už pažado iš
tesėjimą ir pagarba šviesiai 
klaipėdietei Magdelenai už lie
tuvybės rėmimą. 

Magdelenos ir Stasio Vitkų 
stambus įnašas tebūnie paska
tas ir kitiems lietuviams. 

(aj) 
PAVYKĘ DEBATAI 

MARQUETTE PARKE 

Kaip anksčiau jau buvo spau
doje ir per radijų programas 
skelbta, spalio 13 d., ketvir
tadienį, 7 vai. vakare Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salėje 
įvyko debatai tarp abiejų partijų 
— demokratų ir respublikonų — 
kandidatų, siekiančių sena
toriaus posto Illinois valstijoje. 
Šį svarbų susirinkimą, kaip 
sakyta, globojo Marąuet te 
Parko Lietuvių namų savininkų 
organizacija. Atėjus minėtam 
laikui, viskas vyko kuo puikiau
siai. 

Valdybos nariai rinkosi į salę 
gana ankstokai: vyrai statė kė
des, rengė garsiakalbius, o mo
terys papuošę stalą ir staliuką 
lietuviškomis s tal t iesėmis, 
pjaustė pyragus ir kavą. Gero
kai prieš septintą valandą pra
dėjo rinktis angliškai kalbantis 
jaunimas. Žinoma, buvo ir 
senesnių. Lietuvių atsilankė ne 
per daugiausiai. Bet jau 7 vai. 
vakare publikos buvo tiek, kad 
nebuvo sėdimų vietų, nes jau 
pasieniais buvo sustojusių 
žmonių. Neskaičiau, kiek daly
vavo, bet sakyčiau, jog galėjo 
būti apie 500 žmonių. 

Taip pat prieš septintą 
valandą atvyko ir abu kandida
tai senatoriaus postui: respubli
konas James O'Neill ir 
demokratas sen. Frank Savic
kas. Gerokai prieš laiką atvyko 
ir diskusijų vadovas Juozas 
Polikaitis. Klausėjų buvo iš viso 
penki, kuriuos sudarė Mary 
Laney — Chanel 5 NBC News; 
Lisa Meyer - WMAQ - Ali 
News Radio 67, David Roeder — 
City hall Reporter — Daily 
Southtown Economist News Pa
pers; James Pluta — City News 
Bureau of Chicago, Paul An-
derson — Staff Reporter Von-
drak Publications. Publishers of 
Southwest News Herald, South-
west Suburban Courier, Clear 
Ridge Reporter, Southwest 
Beacon ir Southwest Senior. 

Debatus a t idarė Juozas 
Polikaitis, prieš tai klausėjams 
leisdamas išsitraukti klau
sėjams eilės numerį. Atidary
damas debatus, Juozas Polikai
tis išaiškino taisykles, t.y. iš
šauktas klausėjas stato klau
simą vienam iš kandidatų, 
kuriam duotas 2 minučių laikas 
atsakymui ir tiek pat antrajam. 
Diskusijos buvo tikrai labai įdo
mios, nes buvo iškelti klau
simai, liečia ne tik Marąuette 
Parką, bet ir visą Illinois vals
tiją. 

Noriu nors keletą tų klausimų 
paminėti. Elektros ir kuro kai
nų kėlimas, parkų, gatvių ir 

; šaligatvių tvarkymas, namų 
| vertės lygio išlaikymas, gy

ventojų apsauga ir t.t. Ne ma
no reikalas spręsti, kuris kan
didatas geriau atsakinėjo. Kar
tais buvo ir gana stiprių pasi
sakymų. Bet gero diskusijų va
dovo rankose viskas grįždavo į 
normalią padėtį. Reikia pami
nėti, kad diskusijas stebėjo ir 
parapijos klebonas kun. J. Ku-
zinskas. Po diskusijų buvo ka
vutė. Kandidatai į senatoriaus 
postą ir publika buvo dėkinga 
namų savininkų organizacijai. 

Šį penktadienį, t.y. spalio 21 
d., 6:30 vai. vakare įvyks 
reguliarus susirinkimas, ku
riame dalyvaus ir vadinami 
„politikieriai", kandidatuoją į 
bet kokį valdišką darbą. Pra
šome dalyvauti. 

Ant. Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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


