
THE LIBivi O? CONGRSoo 
REFSRENCE DS?ART:-:SX? 
SERIALS DIVTSION 
'.'/ASIilNGTCK, EC 2 0 0 2 5 

(GRA.TI3) rr>TO 'N 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGC 'LLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) SSS-SSOC-1^^ 

nrn LI-TMU/VIVII/VrO WOR*LO-WlOE 0/Xll V 

Vol. LXXX Kaina 35 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, RUGSĖJIS - SEPTEMBER 22, 1989 
Nr. 185 

Baltijos rinka — 
ekonominis bendravimas 

Panevėžys. (LIC) - Šių metų 
rugsėjo 8 d. Panevėžyje įvyko 
tarprespublikinis pasitarimas 
dėl tiesioginių ekonominių ry
šių vystymo, dėl prekybos plė
timo ir Baltijos rinkos forma
vimo prielaidų. Pasitarimą 
organizavo Baltijos taryba, 
kurią sudaro Lietuvos Persit
varkymo Sąjūdžio, Estijos ir 
Latvijos liaudies frontų ats
tovai. Panevėžyje šalia Sąjūdžio 
seimo tarybos atstovų dalyvavo 
ir Lietuvos TSR Ministrų 
tarybos , plano komiteto, 
finansų, prekybos ministerijų 
atstovai, Mokslų akademijos 
darbuotojai bei Vilniaus univer
si te to dėstytojai, jų tarpe 

Sąjūdžio Seimo tarybos narys 
prof. K. Antanavičius, Sąjūdžio 
atsakingasis sekretorius ir Bal
tijos tarybos narys V. Čepai
tis LPS seimo tarybos narė 
ir LTSR Ministrų tarybos pir
mininko pavaduotoja prof. K. 
Prunskienė, Ministrų tarybos 
ekonominio skyriaus vedėja P. 
Jasevičienė, Lietuvos Valsty
binio plano komiteto pirmi
ninko pav. B. Kamila. Atitin
kamos delegacijos atstovavo 
Estijai ir Latvijai. 

Pateikiame priimto komuni
kato tekstą, gautą telefaksu iš 
Sąjūdžio Informacijos agentūros 
Vilniuje. 

Valstybės sekretorius už 
Baltijos valstybių laisvę 

Tie klausimai bus diskutuojami šį svaitgalį 

\ 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybinių ir visuomeninių organizacijų 

pasitarimo, ekonominio bendradarbiavimo ir 
Baltijos r inkos įsteigimo klausimais 

KOMUNIKATAS 

JAV Senato Užsienio reikalų komitetas patvirtino 1.2 bilijonų dolerių paramą Lenkijai ir Vengri
jai. Prieš balsuojant, pasitarime matyti sen. Claiborne Pell, dešinėje, komiteto pirmininkas, kuris 
tariasi su sen. Paul Simon, kairėje, sen. Joseph Biden ir sen Alan Cranston. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
perėjimas nuo 1990 m. prie eko
nominio savarankiškumo ir 
diegiamos reformos ekonominių 
santykių sferoje sudaro 
palankias sąlygas horizontalių 
ekonominių santykių formavi
muisi tarp Baltijos respublikų. 

Geopolitinė padėtis, vienodas 
gamybinių jėgų išsivystimo 
lygis ir panaši gamybinė 
struktūra rodo tarprespubli
kinės ekonominės integracijos 
gilinimo naudą. 

Remiantis įstatymais: Latvi
jos — „Apie Latvijos TSR ekono
minį savarankiškumą" (1989. 
06.27.), Lietuvos — „Apie Lietu
vos TSR ekonominio savaran
kiškumo pagrindus" (1989.05. 
18.), Estijos TSR ūkiskaitos pa
grindai" (1989.05.18) 

ir siekiant padidinti respubli
kų socialinic^konominio vysty
mosi stabilumą pasitarimas 
mano, kad būtina: 

1. Užtikrint i įstatymų 
leidybos suderinamumą valsty
biniame Baltijos respublikų 
ekonomikos reguliavime; 

2. Siekti Baltijos respublikų 
vieningų veiksmų išoriniuose 
ryšiuose tiek Sąjungos, tiek ir 
užsienio rinkoje. Ypatingos situ
acijos susidarymo atveju 
numatyti tarpusavio pagalbos 
veiksmus; 

3. Formuojant ūkinius mecha
nizmus ir įstatyminius aktus, 
numaty t i jų suderinimo 
galimybes, kad būtų sudarytos 
palankios sąlygos horizontalių 
ryšių tarp Baltijos respublikų 
plėtojimui,Tuo tikslu sudaryti 
konsultacines grupes atskirų 
problemų ir teisinių santykių 
tyrimui; 

4. Nuo 1990 m. vystyti 
bendradarbiavimą, gilinant ir 
plečiant tarprespublikinį darbo 
pasidalijimą ir plėsti integraci
ją, remiantis lygiateisiškumo, 
lygiapartnerystės ir abipusės 
naudos principais tam, kad nuo 
1993 m. būtų sudaryta Baltijos 
rinka; 

5. Baltijos rinkos tikslas — 
gamybinių sąlygų sureguliavi
mas, integruoto ekonominio 
komplekso sudarymas Baltijos 
respublikose ir išorinės ekono
minės veiklos koordinacija. Ben
dras tikslas — Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos žmonių gerbūvio 
kėlimas ir socialinė pažanga. 

Baltijos rinkos suformavimas 
numatomas dviem etapais: pir
mame etape iki 1993 m. pagrin
dinis tikslas yra tarpvyriau

sybinių susitarimų dėl Baltijos 
respublikų gamybos ir prekybos 
ekonominių ir juridinių sąlygų 
suartinimo sudarymas. Antro 
etapo tikslas — vieningo integ
ruojančio mechanizmo, santy
kiuose su kitomis sąjunginėmis 
respublikomis ir kitomis šali
mis, sudarymas; 

6. Darbų, formuojant Baltijos 
rinką, koordinavimui sudaryti 
tarpvyriausybinę komisiją; 

7. Ateity, iki Baltijos rinkos 
sudarymo, kasmet sudarinėti 
trišalius vyriausybinius susita
rimus dėl ekonominio 
bendradarbiavimo; 

Būtų tikslinga 1990 metų 
susitarimo projektą paruošti iki 
1989 lapkričio 1 d. 

8. Tarpvyriausybinių 
susitarimų rėmuose vykdyti 
ekonominį bendradarbiavimą 
šiomis kryptimis: 

8.1 Kuro-energetika (ener-
gosistemų vystymas, energore-
sursų ekonomija), 

8.2 Pramonė, statyba, 
statybinių medžiagų gamyba, 
transportas ir ryšiai (žemės 
ūkio technikos, nemaisto pro
duktų gamyba, kooperacija, 
tarprespublikiniai resursų 
mainai, transporto valdymo 
reformos koordinacija), 

8.3 žuvų ūkis (šelfo eko
nominės zonos nustatymas, 
šelfo statuso nustatymas, gyvų 
šelfo resursų paskirstymas, 
bendradarbiavimas tiriant eko
sistemų ir gyvų resursų būklę, 
jų valdymas desplotuojant). 

8.4 Agropramoninis komp
leksas (selekcija, gyvulinin
kystė, sėklininkystė, perdir
bančių šalių technologija, 
maisto prekių asortimentas). 

8.5 Prekyba (prekių gamybos 
koordinacija, asortimentinės 
politikos įgyvendinimas, komer
cinės veiklos plėtimas, didme
ninės prekybos vaidmens 
kėlimas, abipusiai naudingų 
prekių mainų didinimas, bend
rų mugių rengimas). 

8.6 Užsienio ekonominiai ry
šiai (Informacinių sistemų in
tegracija, prekybinių-gamy-
binių asociacijų, palatų ir banko 
įstaigų steigimas, importo 
politikos koordinacija, dėl 
užsienio ekonominių ryšių 
įstatymo kūrimas, bendrų pre
kybos atstovybių sudarymas). 

8.7 Mokslinis-technologinis 
bendradarbiavimas (bendros 
mokslinės ir technologinės prog
ramos, standartai, patentai, 
techninis išsilavinimas, inte-

Senatas už Baltijos valstybių 
nepriklausomybę 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Washingtonas. — Wiscon-
sino senatoriaus Robert W. Kas-
ten,Jr., rezoliucija 69, kurią jis 
įteikė Senatui ir kurią pačioje 
pradžioje rėmė senatoriai Dole 
ir Riegle, buvo balsuojama 
praėjusį trečiadienį, rugsėjo 20 
d., 6:30 vai. vakare. 

Už šią rezoliuciją balsavo 98 
JAV senatoriai, du nebalsavo ir 
nebuvo nė vieno balso prieš. 
Senate yra 100 senatorių. Su šia 
Senate priimta rezoliucija, 
kurios tekstas buvo atspausdin
tas mūsų dienraštyje rugsėjo 19 
d., Senatas r ag ina JAV 
prezidentą kel t i Baltijos 
valstybių nepriklausomybės rei
kalą visais diplomatiniais ka
nalais ir kad šį savaitgalį 
Valstybės sekretorius pasitari
muose su Sovietų Sąjungos 
Užsienio reikalų ministeriu E. 
Shevardnadze taip pat iškeltų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės būtinumą. 

Valstybės depar tamento 
sekretorius Jame Baker III savo 
spaudos konferencijoje pasisakė 
tai padarysiąs. Skai tyki te 
„Valstybės sekretorius už...") 

Senato rezoliucija 69 buvo 
taip pat prijungta prie H.R. 
2939 kitiems metams, kai bus 
svarstoma skirti lėšas demo-

Donald W. Riegle, Alan J. Dix-
on, Alfonse M. D'Amato, Carl 
Levin, J. James Exon, John W. 
Warner, Frank Lautenberg, 
Paul Simon, Larry Pressler, 
Dennis deConcini, Richard 
Bryan, Quentin Burdick, Robert 
W. Kasten, John Heinz, James 
A. McClure, Cha* les E. Gras-
sley, Dale Bumper s, Rudy Bo-
schwitz, Joseph I. Lieberman, 
Steve Symms, Daniel K. Inouye, 
Christopher J. Dodd ir Gordon 
J. Humphrey. 

Illinois senatorius Alan Dix-
on dar asmeniškai pasiuntė 
Valstybės sekretoriui laišką, 
specialiai prašydamas jį 
reiklauti per Shevardnadzą, kad 
Sovietai taikiu būdu pasi
trauktų iš Baltijos valstybių ir 
sugrąžintų nepriklausomybes 
visoms trims šalims. Savo laiško 
tekstą senatorius atsiuntė ir 
„Draugo" redakcijai. 

Atėjus laikui, savo draugų 
senatorių neturėtume užmiršti. 

— Rytų Vokietijoje susiorga
nizavo organizacija „Naujasis 
Forumas" ir paprašė leidimo ofi
cialiai veikti. Tik po dviejų 
dienų, kai organizatoriai pa
skelbė šią naują organizaciją, 
kurios tikslas „pakeisti Rytų 
Vokietiją", įsirašė 1,500 narių. 

— Sovietų žydai, kurie emig
ruoja į Izraelį, dažnai turi ap
sigyventi pereinamojoje stovyk
loje, kol susiras kur apsigyven
ti ir kol gaus darbą. 

— Ukrainiečiai spalio 7 d. 
suvažiuos į Washingtoną 
paminėti 175 metų savo poeto 
Taras Sevčenko gimimo sukak
tį, kur yra pastatytas ir jo 
paminklas. Bus taip pat ren
giama ir demonstracinė eisena 
prie Sovietų ambasados. Vakare 
bus kultūrinė dalis, kurioje bus 
skaitoma Ševčenkos poezija, 
dainuos Prometėjaus choras iš 
Philadelphijos ir dainuos solis
tas Stefan Szkafarowsky, pra
dėjęs karjerą Lyric operoje 
C h i c a g o j e . 

Washingtonas . — AP žinių 
agentūra perduoda pirmąją 
spaudos konferenciją Valstybės 
departamente, kai prieš 8 mėne
sius departamento sekretoriaus 
pareigas perėmė James Baker 
UI. Čia jis pasakė, jog Jungtinės 
Amerikos Valstybės simpatizuo
ja Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
nepriklausomybei iš Sovietų 
Sąjungos. 

Bakerio pareiškimas spaudos 
konferencijoje s iekia daug 
toliau, negu iki šiol bet koks 
Busho vyriausybės narys yra 
pasakęs dygiu Baltijos 
respublikų klausimu, kurios 
buvo Sovietų pavergtos, kai 
buvo pasirašytas 1939 metų 
susitarimas ta rp Stalino ir 
Hitlerio. Jo pastabos yra labai 
svarbios, nes pareikštos tik dvi 
dienas prieš jo susitikimą su 
Sovietų Užsienio reikalų 
ministeriu E. Shevardnadze, 
kurio metu bus peržiūrimi 
amerikiečių — sovietų ryšiai. 
Shevardnadze atvyko vakar į 
Washingtoną tiesiai iš Komu
nistų partijos Centro komiteto 
posėdžio, kuriame buvo ap
tariami tautiniai reikalai ir jų 
grėsmė Sovietų vienybei. 

Gorbačiovas atleido 5 Politbiuro 
narius 

Maskva. - Pasibaigus Ko-
kratįjos propagavimui pašau- munistų partijos Centro komi-

Mūsų drauga i 
Valstybės sekretorius gavo 24 

senatorių pasirašytą laišką, 
kuriame prašoma jį aiškiai iš
kelti Sovietų minis ter iui 
Shevardnadze Baltijos valstybių 
nepriklausomybės reikalą. Laiš
ką pasirašė šie mūsų draugai 
senatoriai: Robert C.Byrd, 

gracija, informacinės sistemos). 
8.8 Ekologija (aplinkos būklės 

nustatymas, žmogaus ekologija, 
oro ir vandens apsauga). 

8:9 Socialinės sferos vystymas 
(Išsilavinimas, sveikatos ap
sauga, kultūra, socialinis aprū
pinimas, mokslinis kadrų 
ruošimas). 

9. Iki 1989 spalio 1 d. pagal 
aukščiau išvardintas kryptis 
sudaryti tarprespublikines dar
bo grupes atitinkamų sutarties 
paragrafų ruošimui, remiantis 
bendrais Baltijos rinkos princi
pais (1-5 punktai). 

10. Prašyti Lietuvos atstovus 
paruošti pasitarimo medžiagą 
publikacijai rinkinio pavidalu. 

teto posėdžiams trečiadienio 
vakare, prez. M. Gorbačiovas 
atleido iš Politibiuro tris narius, 
du iš jų visados pasisakydavo 
prieš jo vedamas reformas. 

Užsienio politinių komenta
torių manymu, tai žymus Polit
biuro „sudrebinimas", kartu ir 
su Sekretoriato pertvarkymais. 
Tai rodo išimtinai stiprią 
Gorbačiovo poziciją partijoje ir 
Kremliaus administracijoje. Su 
šiuo pakeitimu Politbiure beliko 
tik jis pats vienas dar iš 
Brežnevo paskirtų asmenų. 
Sovietų televizija pertraukė 
savo transliuojamą programą ir 
pranešė visiems apie padarytus 
pakeitimus. 

Didžiosios „aukos" 
Pati didžiausia „auka" yra 

Ukrainos partijos vadas Vla
d imiras Sčerbitskis, kurį 
200,000 minia praėjusį sekma
dienį reikalavo pasitraukti. Jis 
Ukrainos partijos vadu jau 17 
metų. Taip pat atleistas iš Polit
biuro buvęs KGB vadas Vikto
ras Čebrikovas. Trečias narys -
Viktoras Nikonovas, žemės ūkio 

sekretorius, kuris tik prieš 3 
metus paties Gorbačiovo buvo 
pakviestas, taip pat atleistas. 
Atleisti ir du Politbiuro nariai 
kandidatai — Juri Solovjevas, 
buvęs Leningrado partijos 
vadas, pralaimėjęs rinkimus, ir 
Nikolajus Talyzinas, buvęs 
Gosplan centro planavimo 
vadovas. Šie du pakeisti latviu 
Boris Pugo, kuris kontroliuoja 
partijos veiklą, ir Eugenijų Pri
makovu, kuris pirmininkauja 
ministeriu tarybai. 

Vladimiras Kriučkovas, kuris 
šiuo metu yra KGB vadas, 
pakeltas tikruoju Politbiuro 
nariu, net be pereinamojo kan
didato termino. Planavimo vir
šininkas Juri Masliukovas taip 
pat pakeltas pilnu nariu, kuris 
yra už ekonominį persitvar
kymą. 

Pakeitimai pranešti be jokių 
kitų paaiškinimų ir nesilaikant 
buvusios tokiais atvejais pro
cedūros. „Tasso" agentūra tik 
pastebėjo, jog ..Gorbačiovas pen
kiems Politbiuro nariams šiltai 
padėkojo už darbą". 

Centro komitetas vienbalsiai 
patvirtino visus Gorbačiovo 
pateiktus planus be pakeitimų 
ir išsiskirstė. 

„Kokia mūsų pozicija" 
Baltimorės dienraščio „The 

Sun" korespondentas Stephens 
Broening Valstybės sekreto
riaus tuoj paklausė: „Kokia yra 
mūsų pozicija Baltijos valstybių 
klausimu? Ar mes palaikome 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybę, o gal būt mes..." 
„Kaip jūs žinote", atsakė 

„Mes nes iek iame skat int i a r 
naudot is nepas tov ia padėti
mi Sovietų Sąjungoje. Bet 
mes no rė tume maty t i taikin
gą akciją s iekiant nepriklau
s o m y b ė s B a l t i j o s va ls ty
bėms." 

James A. Baker III 
Valstybės Sekretorius 

sekr. Bakeris, neleisdamas re
porteriui pabaigti klausimo. 
„Amerikos nusistatymas buvo 
kurį laiką, kad mes nepri 
pažįstame Baltijos valstybių 
inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą. Tas nepripažinimas 
bus ir mūsų pozicija". 

„Mes tikime, jog, jei kas nors 
įvyks ta prasme, įvyks taikingu 
būdu". 

„Mes nesiekiame skatinti ar 
naudotis nepastovia padėtimi 
Sovietų Sąjungoje. Bet mes 
norėtume matyti taikingą ak
ciją, siekiant Baltijos valstybėms 
nepriklausomybės". 

Praeityje Amerikos politika 
buvo tik Baltijos aneksijos 
nepripažinimas. Nebuvo nueita 
tiek toli, kaip raginimas Balti
jos tautų j nepriklausomybę, pa
stebi minėtas reporteris. 

Sovietai visados buvo jautrūs 
tam. ką jie vadina kišimosi į jų 
vidaus reikalus, jei kas nors iš 
užsienio užsimindavo apie Balti 
jos laisvę. Vienu metu spaudos 
konferencijoje, kuri daugiausia 
liete nusiginklavimo vedamas 
derybas ir paramą Lenkijai ir 
Vengrijai, Valstybės departa
mento sekretorius pasakė, kad 
jis diskutuos Baltijos valstybių 
klausimus su Sovietų Užsienio 
reikalų ministeriu Shevard
nadze. kai jie šį savaitgalį ves 

pasitarimus Jackson Hole. WY. 
Pradėdamas spaudos konfe

renciją, Valstybės sekretorius 
pasakė, jog jis tiki, kad 
nusiginklavimo pasitarimuose 
yra padaryta nemaža pažangos, 
ypač branduolinių ir cheminių 
ginklu išbandymo programoje. 
Iš Sovietų laukiama pozityvaus 
atsakyme strateginių ginklų 
apribojimo srityje. Jis pasakė, 
kad Shevardnadze atveža Gor
bačiovo laišką prezidentui 
Bushui su naujais pasiūlymais 
branduolinių ginklų klausimu. 

Pagrindinis klausimas tebėra 
nepajudėjęs iš vietos. Tai 1972 
metų sutartis, kurią, kaip So
vietai sako, Amerika yra sulau
žiusi. Tai taisyklės raketų sus-
kaičiavimui laivuose, jų išdės
tymas ir ką daryti su vežioja
momis raketomis ant žemės, 
kurias Sovietai turi išdėstę 
įvairiose vietose, o Amerika to 
neturi. 

Atsargiai su Lenkija 
Sekretorius taip pat gynė 

vyriausybę nuo demokratų 
kaltinimų, kad Busho admi
nistracija yra pasyvi įvykiams 
Rytų Europoje. Ypač į Senato 
daugumos vado George Mitchell 
kaltinimą, kad vyriausybė 
laikosi pasyviai, Bakeris atsakė: 
„Parodykite kitą dieną, kur 
būtų pasiūlyta pridėtinė 50 mil. 
dol. suma maistui Lenkijoje, 
kaip kad pasiūlė prezidentas". 

Bet jis priminė: ..Mes nenorime 
padaryti tas pačias klaidas, kas 
buvo padaryta 1970 metais, kai 
mes išmėtėme daug pinigų Len
kijai be jokių reikalavimų, kad 
būtų vykdomos ekonominės 
reformos". 

įdomu, kad ,.New York 
Times" korespondentas Thomas 
Friedman. aprašydamas šią 
Valstybės sekretoriaus spaudos 
konferencija, visai neužsimnė 
apie ten iškeltus Baltijos res
publikų klausimus ir Bakerio 
j juos atsakymus. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 22 d.: Tomas, Kris
toforas. Emeritą. Tarvinas, Vir
mante. 

Rugsėjo 23 d.: Linas. Teklė. 
Galintas, Galiutė. Taga. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:36, leidžiasi 6:50. 
Temperatūra dieną 77 L, nak

tį 53 L 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. rugsjėo mėn. 22 d. 

/PORTO APŽVALGA 

LONDONO „TAURAS" -
SUKAKTUVININKAS 

Londono (Ont.) lietuvių spor
to klubas „Tauras" buvo suor
ganizuotas prieš 25 metus — 
tais pačiais metais kaip ir pa
rapija. Jo pirmininkais buvo: A. 
Švilpa, E. Daniliūnas, suor
ganizavęs vyrų B, jaunių A ir 
jaunių C krepšinio komandas ir 
surengęs dvejas krepšinio 
Kanados apygardos pirmenybes 
vyrams ir jauniams 1968 ir 
1970 m. Po jo pirmininko parei
gose buvo broliai Butkai — 
Leonas, o paskui Jonas, 1978 m. 
nuvežęs vyrų komandą į 
pirmąsias Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Toronte. Lon
dono vyrai gana gerai užsi
rekomendavo. Butkai kartu 
buvo ir klubo treneriai. Po 
mažos pertraukos, po jų pirmi
ninku buvo A. Dragunevičius, o 
po jo ir vėl E. Daniliūnas. Be 
paminėtų, klubo treneriais dar 
buvo: trumpą laiką čikagiškiai 
A. Nausėdas, o po jo ilgesnį 
laiką J. Brikmanis, pasižymėjęs 
at letas. J am vadovaujant, 
komandos pradėjo daryti pasi
gėrėtiną pažangą. Dragunevi-
čiui vadovaujant, treneriu buvo 
P. Jocius, o Daniliūnas, perėmęs 
pareigas prieš 5 metus, 
pasikvietė žinomą trenerį dr. W. 
Jansenbergerį. 

Klubas auga ir stiprėja. Per 
paskutinį penkmetį vyrų B kl. 
krepšinio komanda du sykius 
laimėjo antrą vietą ŠALFASS 
žaidynėse Detroite ir Toronte. 
Antrą vietą laimėjo ir 1988 m. 
rudenį Daniliūno veiklai 
atžymėti rengtame turnyre Lon
done, pralaimėjusi tik Toronto 
„Vyčio" komandai, sustiprintai 
A kl. žaidėjais. 1989 m. Kanados 
Lietuvių dienų turnyre ta pati 
vyrų komanda laimėjo pirmą 
vietą. 1989 m. energingoji dr. D. 
A r m s t r o n g - A n d r u l i o n y t ė 
sudarė mišrią B jaunių 
komandą, kuri ŠALFASS žaidy
nėse Toronte laimėjo trečią 
vietą. Reikia manyti, kad po 
poros metų ji suorganizuos dar 
vieną ar dvi jaunių komandas, 
nes prieauglio turime, tik kol 
kas jie dar per jauni. Jai talkina 
B. Young ir S. Rekstis. 

Dr. Armstrong yra ne tik ga
bi organizatorė, bet ir žymėtina 
lietuvė motina: jos mišrios 
šeimos vaikai geriau kalba lie
tuviškai, negu daugelio nemiš-
rių šeimų. Jie taip pat sekma
dieniais stropiai tarnauja šv. 
Mišioms ir dalyvauja lietuviš
koje veikloje. Žinoma, jaunių 
komandoje jie žaidžia ir 
krepšinį. 

buvo su kultūrine programa, 
dažnai ir gana stipria, pavyz
džiui, su Clevelando „Grandinė
lės" (tuo metu pasiekusios pro
fesionalinį lygį) vestuvinių 
šokių programa, kurią stebėjo 
ne tik lietuviai, bet ir Vakarų 
Ontario universiteto profesoriai 
bei kiti aukštieji svečiai. Visa 
tai aprašė kanadiečių spauda ir 
rodė vietos televizija. Lietuviai 
tapo ypač populiarūs po jų akty-
vaus dalyvavimo Kanados 
šimtmečio minėjime, ypač jo 
parade 1967 m. Pasirodymo 
vadovo E. Daniliūno ir meninės 
dalies vadovo J. Bendoraičio pa
stangomis buvo suprojektuotas 
ir įvykdytas (padedant aštuone
tui lietuvių) paradinis vaizdas 
(float) „Lietuviška sodyba"... 60 
pėdų ilgumo!! Tokių vežimų 
kategorijoje „ L i e t u v i š k a 
sodyba" laimėjo pirmą vietą ir 
dviejų pėdų aukštumo vertingą 
taurę. Įteikiant taures ir pana
šiomis progomis lietuviai buvo 
gretinami prie visais atžvilgiais 
geriausio šio parado vieneto, 
virš visų laimėjusio pirmą vietą, 
pučiamųjų instrumentų bliz
gančio orkestro iš Texas, JAV. 
Visa tai buvo apibūdinta kana
diečių spaudoje ir televizijoje. 
Paradininkai važiavo miesto pa
grindinėmis gatvėmis, kurių 
šal igatviai buvo sk l id ina i 
užpildyti žiūrovais. 

„ T a u r a s " yra v ienas iš 
mažiausių ŠALFAS sąjungos 
klubų, tačiau jis turėjo laimės 
turėti stipriausius išeivijos atle
tus. Viena jų — D. Valaitytė — 
bėgikė, Kanados r i n k t i n ė s 
dalyvė, dviejų aukso medalių 
laimėtoja Kanados atletikos 
pirmenybėse 1976 m. Reginoj, 
Saskatchewane: 1500 m per 
4:21:3 ir 3,000 m per 9:51:4. Jos 
geriausias laikas: 800 m 2:04:7 
Toronte 1974 m. 1,500 M 4:16:4 
West Valley College, California 
1976 m., 3,000 m 9:19:4 
Udevalla, Švedija, 1977 m. Galų 
gale 1976 m. ji nurungė ir 
pasaulinio garso bėgikę Francie 
Larrien-Lutz. Tais metais kana
diečių sporto žurnalas buvo ją 
praminęs nenugalimąja (vie
nintele savo klasėje), nes ji 1976 
m. laimėjo visas Kanadoje vyku
sias varžybas, kuriose ji daly
vavo. 

Kitas — A. Barkauskas, kelių 
šimtų čempionatų laimėtojas 
įvairiose varžybose (diskas 
55.66 m, rutulys 17.26 m). Jis 
apgynė išeivijos rutulio čempio
natą ir Pasaulio Lietuvių Spor
to žaidynėse Chicagoje 1983 m. 

sulaukęs, 
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Londono , Kanadoje , l ie tuvių sporto k u b a s „ T a u r a s " . Baltais marškinėl ia is — jaunia i , t amsia is 
— v y r a i . Ka i rė je su kamuol iu j aun ių vadovė dr. D. Armstron-Andrulionytė; už jos — „Tauro" 
p i r m i n i n k a s E . Dan i l i ūnas . P e n k t a s iš k a i r ė s stovi buv. t rener i s J. Br ikmanis . I š dešinės pi rmas 
J . B u t k u s sr. , k lubo globėjas ir v ienas i š jo steigėjų; an t r a s — i lgamet is vyrų komandos kapi
t o n a s ir a n k s č i a u b u v ę s klubo p i rm. J . B u t k u s ; t reč ias —jaunių vadovės pavaduotojas B. Young, 
o už jo — d a b a r t i n i s t r ene r i s dr. Wm. Jansenbe rge r . Trūks ta 10 žaidėjų ir j aunių vadovės pava
duotojo S. Rekščio. 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

IŠKILMINGOS BURIUOTOJŲ 
SUTIKTUVĖS KLAIPĖDOJE 

Futbolas Chicagoje 

T r a n s a t l a n t i n ę kelionę, 
Klaipėda — New Yorkas — 
Klaipėda, sėkmingai atlikusios 
ok. Lietuvos jachtos „Audra", 
„Dailė" ir „Lietuva" rugsėjo 2 
d. laimingai įplaukė į Klaipėdos 
uostą. Sugrįžusius buriuotojus 
(jų tarpe ir 7-ni iš JAV-ių) 
džiaugsmingai sutiko tūkstan
tinės žmonių minios. Sutikime 
dalyvavo ir pirmąjį švartuotės 
lyną priėmė LKP CK pirmasis 
sekretorius Algirdas Brazaus
kas. Jachtos buvo pritvirtintos 
Danės upės krantinėje prie 
naujų bronzinių knechtų su 
įrašais, kurie primins buriuo
tojų žygį. Šioje vietoje bus 
įrengta užsienio lietuvių dailės 
galerija ir skulptūrų skveras. 

Apie su t ik tuvių iškilmes 
pateikiame ištrauką iš rugsėjo 
5 d. „Tiesos" laidoje atspausdin
to straipsnio „Sveiki, laimingai 
sugrįžę". Rašoma: 

„Aidi orkestro muzika. Į 
šventines eitynes įsilieję bu-

kuriuos prie vasaros estrados 
pasodino jachtų įgulos. 
Klaipėdos miesto vykdomojo 
komiteto sprendimu kairioji 
Danės pakrantė nuo šiol vadin
sis buriuotojų krantine. 

„LKP CK pirmasis sekreto
r ius Algirdas Brazauskas 
pažymėjo, kad kelionė per 
Atlantą mums reikšminga ne 
tik sportiniais rezultatais. 
Lietuvos buriuotojams jis lin
kėjo pasiekti ir kitus konti
nentus. Gero jiems vėjo!" 

Daugiau apie kelionę New 
Yorkas-Klaipėda, sutiktuves 
Klaipėdoje ir įspūdžius Lietu
voje bus proga išgirsti penkta
dienį, rugsėjo 29 d., 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centre, Chicago
je, ruošiamoje vakaronėje su 
Atlantą perplaukusiais šešiais 
čikagiečiais buriuotojais. Vaka
ronę rengia ir visus atsilankyti 
kviečia Buriuotojų Priėmimo 
Organizacinis komitetas Chica-
goję. I R 

,LITUANICA" -
„BULLETS" 4:1 

A t l a n t ą p e r p l a u k u s i ų Lie tuvos jachtų kapi tona i pas Chicagos merą. Iš k.: 
L i e tuv ių K u l t ū r o s muzie jaus Chicagoje steigėjas Stanley Balzekas, kap. Ig
n a s M i n i o t a s , kap. Osva ldas Kubi l iūnas , Chicagos meras Richard M. Daley, 
k p t . D r ą s u t i s Rudzevičius ir kpt . Žvaigždras Drėma. 

Vyresnio amžiaus 
Ilgiausiai klubui vadovavo E. pasitraukė nugalėtojas. Gi šiuo 

Daniliūnas. Jis buvo ir vienas to metu klubas turi daug žadančią 
klubo organizatorių. Taip pat jis 
yra suorganizavęs ir keletą 
dainos vienetų bei sėkmingų 
dramos vakarų. Jis yra ir vienas 
čikagiškio „Dainavos" an
samblio organizatorių Vokie
tijoje ir pirmasis jo pirmininkas. 
Lietuvių spaudoje bendradar
biauja daugiau negu 50 metų. 
Jo vadovaujamas „Tauras" 
buvo pirmoji lietuvių organiza
cija Londone, išdrįsusi rengti 
vakarą geriausioje miesto salėje 
(neskaitant universiteto) — ką 
tik Kanados šimtmečio proga 
1967 m. pastatytoje — Cen-
tennial Hali. Daug kas prana
šavo, kad „Tauro" laukia 
visiškas bankrotas (juk šioje 
apylinkėje gyvena tik... 75 
šeimos!), bet įvyko priešingai — 
dalyvavo daugiau negu 500 
svečių. Kai „Tauras" rengė ir 
šokių vakarus, tai ir Šie visada 

lauko tenisininkę M. Andrulio 
nytę, kurią kanadiečių sporto 
organizacijos nenori paleisti, 
todėl ji beveik neturi progos 
dalyvauti lietuvių varžybose. 

Gerų organizatorių rankose 
klubas turi galimybę dar ilgokai 
išsilaikyti. Tik vienas dalykas 
klubą labai gąsdina — lėšų 
stoka. Renginiai duoda nuostolį, 
daugelis dosniųjų aukotojų jau 
mirę. 

Londono „Tauras" yra dėkin
gas lietuviškai spaudai už 
parodytą palankumą, o taip pat 
visiems rėmėjams: organiza
cijoms ir pavieniams asmenims. 
Žinoma, ir nuoširdžiajam klubo 
globėjui per 25 metus J. Butkui, 
Sr. „Tauras" yra vienintelė 
Londono lietuviškojo jaunimo 
organizacija, dar ir dabar tebe
veikianti! 

K-S 

riuotojai Manto gatve žings- " 
niuoja į vasaros estradą. Čia 
įvyko iškilmingas sutiktuvių 
mitingas. Įgulų nariams buvo 
įteikti vyriausybiniai apdovano
jimai, atminimo dovanos. Nuo
širdžius žodžius tarė Vilniaus, 
K a u n o . Klaipėdos miestų, 
Lietuvos TSR kūno kultūros ir 
sporto komiteto, „Tėviškės" 
draugijos, Dailininkų sąjungos 
vadovai , į svečius atvykę 
Amerikos lietuviai. Nuotaikin
gomis dainomis pasitiko .Armo
nikos" ansamblis, kurio kon
certinė išvyka į JAV sutapo su 
buriotojų viešnage šioje šalyje. 
Jachtų kapitonai padėkojo vi
siems už dėmesį ir paramą, or
ganizuojant sudėtingą kelionę. 

„Gražia įsimintina gaida bai
gėsi žygis, sujaudinęs lietuvius 
šiapus ir anapus Atlanto. Jo 
atgarsius dar ilgai girdėsime. 
Skambės buriuotojų garbei 
klaipėdiečių A. Remezos ir B. 

Gražio sukurta daina „Per 
Atlantą". Sulapos ąžiuoliukai, 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
RUNGTYNĖS 
CLEVELANDE 

Laimėti prieš turkų „Bullets" 
„Lituanicos" komandai ne 
naujiena. Išvengti provokacijų 
ir išsišokimų — jau sunkiau! 
Praėjusį sekmadienį viskas 
praėjo gana sklandžiai, jei 
neskai tyt i poros geltonų 
įspėjimo kortelių, be kurių buvo 
tikrai galima apsieiti. Šiaip 
žaidimas atrodė žemiau įprasto 
lygio, nes komandoje trūko tre-
jetos pagrindinių žaidėjų. Pirmą 
puslaikį mūsų komanda dau
giau vyravo aikštėje ir dviem 
Henriko Jenigo,Jr., įvarčiais 
baigė rezultatu 2:0. 

Antro puslaiko pirmoje minu
tėje naujasis „Lituanicos" 
žaidėjas, svečias iš Lietuvos 
Giedrius Grigas, staigiu pra
ėjimu padarė 3:0 ir tuo 
„pažadino" ne tik žiūrovus, bet 
ir priešininkus. Normaliai, 
turėtų prasidėti „Bullets" suby
rėjimas, bet įvyko priešingai: jie 
išvystė stiprų spaudimą ir 
net rukus gerokai iškvėpė 
menkesnės žaidimo kondicijos 
kai kuriuos mūsiškius. 

Puslaikio viduryje, „besibovi-
jant" su kamuoliu netoli savo 
vartų, vartininkas L. Jonikas 
besivydamas gyniko pasuotę, 
vietoje kamuolio pirma pagavo 
„Bullets" žaidėjo koją ir uždirbo 
11 metrų baudinį. Užtikrintu 
šūviu baudinį realizavus, rezul
tatas pasidarė 3:1 ir svečiai savo 
atakas dar suintensyvino. 
Įtempimas lūžo, kai Henry 
Jenigas savo trečiuoju įvarčiu 
pasekmę pakėlė 4:1 ir išly
ginimą padarė beviltišku. 

Po šios pergalės „Lituanicos" 
komanda pirmos divizijos savo 
sekcijoje tarp septynių komandų 
stovi antroje vietoje. Šį 
sekmadienį, rugsėjo 24 d., vyks 
į Highland Park, IL, žaisti prieš 
pirmoje vietoje esančią vokiečių 
„Fortūna". Rungtynės bus 3 
vai. po pietų Kennedy Parke. 

J . J . 

čių iš Šiaurinės Chicagos, 
vokiečių „Rams" komandą 
rezultatu 6:2. Ir vėl iškyla 
paviršiun dešimtmečiais links
niuotos „L" žaidėjų pavardės — 
Henry Jenigas.Sr., ir dr. Julius 
Ringus, įkirtę po 2 įvarčius. Po 
ilgesnės pertraukos komandon 
sugrįžęs mokytojas Patrick prie 
pergalės prisidėjo ta ip pat 
dviem įvarčiais. Didelį entuziaz

mą futbolui teberodo Jonas Žu
kauskas, Jonas Kaunas, Brian 
Frame, Don Brandonisio, dr. 
Hidwegi, V. Pikšrys, St. Ven-
ckauskas ir R. Skirius. 

Šį šeštadienį veteranai vyksta 
žaisti prieš Waconda „Chiefs". 
Ar „perestroika" veiks ir 
išvykoje? — netrukus sužino
sime. 

J . J . 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
P«n«Jntnk«m« nuolaida 

2436 W . Uthuanlan Plaza Court 
Tai. 925-8288 

507 8 . CHbart, LaGranga. IL. 
Tai. 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . 434 5849 (veikia 24 vai.) 

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

Of«. 735-4477; 
Rez. 246-^067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd S t 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

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

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-6297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie A ve., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

- hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee A ve. , Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Naujai atsikūrusi Clevelando 
LSK „Žaibo" lengvosios atleti
kos sekcija ruošia savo tradi
cines lengv. atl. rungtynes jau
nesnėms prieauglio klasėms, 
rugsėjo 30 šeštadienį, 1:00 vai. 
p.p., Forest Park Middle School 
stadione, Elinore Ave. prie East 
272 St., Euclid, Ohio. (Iš 1-90 
paimti E. 260 St. išvažiavimą ir 
važiuoti į šiaurę; pirma šviesa 
bus Elinore Ave.) 

Varžybos numatomos pravesti 
šiose berniukų ir mergaičių 
klasėse: C(13-14 m.), D. (11-12 
m.), E (9-10 m.), F (7-8 m) ir 
„pipirams" 5-6 m. Klasifikaci
ja pagal 12-31-89. 

Kviečiami visi norintieji daly
vauti ne tik iš Clevelando, bet 
ir iš kitų vietovių. Jau žada at
vykti būrelis torontiškių. 

„LITHS" VETERANAI -
„RAMS' 6:2 

Retas įvykis, kad „Liths" 
veteranai nuskriaustų savo 
priešininkus. Praėjusis 
šeštadienis, rugsėjo 16, liks 
prisimintinu subatvakariu Mar-
ąuette Parko aikštėje, kai mūsų 
veteranų komanda, ilgai kalbė
jusi ir pagaliau įgyvendinusi 
„perestroika", sutriuškino sve-

Po rungtynių bus 
pažymėjimų įteikimas ir 
dalyvių pobūvis Dievo Motinos 
parapijos mažojoje saliukėje. 

Dėl smulkių informacijų 
kreipkitės į Eglę Laniauskienę 
(216) 383-8686. 

LSK „Žaibas" 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tai. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Pale* Vision Center, 7152 W. 1271h St 

Palos Hgts.. III. Ketv. vai. 3-6 v.v. 
Tel. 440-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 565-2960 (veikia 24 vai) 
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Anglikonai ir katalikai — suartėję 

BENDRAKELEIVIAI 
Viso pasaulio angl ikonų va

das, Anglijos p r ima tas , Canter-
bury a rk ivyskupas dr. Robert 
Runcie š.m. rugsėjo 29 d. pradės 
oficialų vizitą pas pop. Joną 
Paulių II-jį Romoje, kur is t r u k s 
keturias dienas. Vizito metu bus 
bendros pamaldos, j ų privačios 
konferencijos ir b u s pasi rašyta 
bendra deklaracija. Ta i bus pir
mas ka r t a s nuo angl ikonų atsi
skyrimo Reformacijos metu, kad 
Canterbury ark ivyskupas daly
vauja Šv. Tėvo laikomose Mi
šiose Šv. Pe t ro bazilikoje. 

Šis vizitas bus re ikšmingas ir 
dėl to, kad š.m. vasar io 11 d. 
pas i tar imai dėl anglikonų-ka-
t a l ikų vienybės susikompli
kavo, JAV-ių ang l ikonams — 
Episkopalams n u t a r u s vyskupu 
šventint i moterį. Pašnekes į su 
arkiv. dr. R. Runcie , besiruo
šiančiu šiai kelionei į Romą, ne
seniai pravedė k a t a l i k ų savait
raščio Our Sunday Visitor ko
respondentas Pe t e r Jennings . 

Savo kelionės į Romą t iks lus 
arkiv. Runcie t a i p apibūdino: 
„Svarb iaus ias t i k s l a s mano 
kelionės į Romą y r a atnauj int i 
Ang l ikonų konfesi jos ryžtą 
siekti pilnos, regimos, sakra
mentinės vienybės su Romos ka
talikų Bažnyčia. Šis ryžtas buvo 
it in akivaizdus 1988 m. Lam-
beth konferencijoje, kuri priėmė 
rezoliuciją apie ARCIC-I (t.y., 
p i rmosios Ang l ikonų-Romos 
Katal ikų Ta rp tau t inės Komisi
jos baigminį raportą , ku r i ame 
buvo susumuotos bendros išva
dos ir tolimesnieji klausimai , iš
p laukian tys iš anglikonų-ka-
t a l ikų dialogo pirmojo dvi
dešimtmečio darbų) . Kokie be
būtų dabart iniai sunkumai , nei 
kelio a tgal , nei ga l imybės pasi
t enk in imui t ik koegzistencija 
nebėra. Šven tas i s Tėvas savo 
ryžtą siekti vienybės y r a pa
reiškęs nesuska i tomus ka r tu s . 
Aš taip pat . Mes melsimės ir 
dirbsime ka r tu , iš naujo pasi
švęsdami K r i s t a u s val iai dėl 
Bažnyčios vienybės, „kad pa
saulis į t ikėtų" . 

Į J enn ings užklausimą, kaip 
jis dabar vert intų ryšius t a rp pa
saulio anglikonų bažnyčių ir Ro
mos, JAV angl ikonams įšventi
nus moterį vyskupu , arkiv. 
Runcie ta ip a t sakė : „Aš pajutau 
tikrą nustebimą ir susirūpinimą 
Romos k a t a l i k ų Bažnyčioje. 
Galbūt iki šiol n e p a k a n k a m a i 
d ė m e s i o b u v o a t k r e i p t a į 
moterų kunigų buvimą JAV-ėse 
jau eilę metų. J ų jau buvo ir 
prieš pereitą Lambe tho konfe
renciją 1978 m. Mes niekuomet 
to neslėpėme. Iš JAV-ių per
spektyvos, ep iskopatas (mote
rims) buvo tik laiko klausimas". 

Pašnekesyje Pe te r J enn ings 
prisiminė, jog 1988 m. prade
dant diskusijas dėl moterų šven
timo kuniga is Lambe tho konfe
rencijoje, arkiv. Runcie perskai
tė pop. Jono P a u l i a u s II-jo per
spėjančią te legramą tuo klau
s imu i r k a d a t r o d ė , j o g 
Lambetho t ėva i tą te legramą 
visiškai ignoravo. Arkiv. Run
cie nuneigė tokią išvadą. Jo 
suprat imu, daugel is vyskupų 
dėl ekumenin ių priežasčių kaip 
t ik bū tų norėję, kad veikla 
m o t e r s š v e n t i m o v y s k u p u 
k l a u s i m u s u s t o t ų . T a č i a u , 
kalbėjo arkiv. Runcie, JAV ėse 
Episkopalų bažnyčia t iki , jog jos 
misijos dėlei to krašto kultūroje 
šiuo metu yra skubiai būt ina iš
plėsti ir kun igys tę ir episkopa
tą (moterims). Kitos (pasaulinės 
a n g l i k o n ų konfes i jos ) pro
vincijos turi t a i pagerbti . Mes 
netur ime galios sulaikyti kurią 
nors provinciją nuo tokio veiks
mo", kalbėjo arkiv . Runcie. 

Tačiau pa ts arkiv. Runcie la
bai r imta i ž iūr i į Šv. Tėvo tele
g r a m a s j a m , ka ip Anglijos 
anglikonų p r ima tu i . „Nors a š 
negalėčiau įsivaizduoti bet ko
kio ats i tol inimo nuo ki tų angli-

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PREZIDENTAS - A. STULGINSKIS 

konų konfesijos dalių, Anglijos 
bažnyčia vis vien tur i ypatingą 
v i e t ą pasaul io ( ang l ikonų) 
bažnyčių šeimoje, kas jai uždeda 
ypat ingą atsakomybę ekume
ninėje srityje". 

Užklaustas , ar jis pastebi 
a tša l imą ta rp Romos ir Canter-
burio po 1988 m. Lambetho kon
ferencijos, arkiv. Runcie ta ip 
a tsakė: „Kai kam gali atrodyti, I 
kad santykiai atvėso. Bet ne 
t iems, kurie tiesioginiai daly
vauja mūsų pasišnekėjimuose. 
Ka i kur ie jaučia skausmą dėl 
susidariusios kl iūt ies . Ir šį 
skausmą jaučia t ik tie, kuriems 
t a i labai rūpi. Jei ši kliūtis ką 
nors padarys, tai suintensyvins 
dialogą. Pri taikant pop. Pau
l iaus (VI-ojo) metaforą, jog 
esame bendrakeleiviai ekume
ninėje kelionėje: Dabar keliau
jame per labai sunkią teritoriją. 
Bet aš esu įsitikinęs, kad kelio
nės sunkumas tu r i sąryšį su 
tuo, ka ip toli jau esame atėję. 

„Mes esame daug labiau suar
tėję. Tai gali būti sunkiau negu 
mandagaus atstumo laikymasis 
kelionėje. Buvimas apsikabi
nimo atstume yra buvimas ir 
smūgio atstume. Mano įsitiki
nimu, vienybė t ik tada pajudės 
į priekį, kai būsime pasiruošę 
u ž m a t y t i už n e s u t a r i m o 
skausmo ir atrasime būdus, 
kaip įmanoma sugyventi vie
name kūne". 

Tada Jennings arkivyskupą 
užklausė, ar jam kelia susirū
pinimą tai, kad spaudoje dar 
nėra pasirodęs Romos katal ikų 
a t sakymas į ARCIC-I išvadas. 
Runcie prisipažino, kad taip, ir 
kad jaučia savotišką netikrumą 
apie Romos katal ikų procesą, 
d a r a n t ekumenin ius spren
dimus . „Tačiau nors šio at
sakymo jau ilgai laukiame, šis 
delsimas nebūtinai blogas, jei 
i lgainiui pasirodantysis atsa- j 
kymas atspindės viso dvidešimt
mečio dialogų svarumą ir ypač 
ka ta l ikų vyskupų konferencijų 
t e ig i amus ats i l iepimus, k.t. 
Anglijos ir Valijos". 

Dėl kunigystės bendrumo tarp 
ka ta l ikų ir anglikonų arkiv. 
Runcie nemato sutaikymo gali
mybių artimoje ateityje. Bet jis 
sako, „Moterų šventimas nėra 
vienintelė kliūtis susitaikymui. 
Mums taip pa t reikia rasti 
ekumeninį sprendimą apašta
liškos įpėdinystės (apostolicae 
curae) atžvilgiu. Nors doktrini
niai ir būtumėm arti Eucharis
tijos ir kunigystės supratimo 
atžvilgiu, Romai lieka problema 
kaip susitaikyti ir pripažinti 
anglikonų kunigystę. Tuo tarpu 
mes pasiūlymų nesame gavę. 
Jei būtume gavę, jie būtų davę 
pagrindą argumentams atidėti 
moterų šventimų klausimą". 

Ateinančio dešimtmečio metu, 
a rk iv . Runcie suprat imu, yra 
vilties tikėtis sutarimo dėl bend
ros kunigys tės , jei moterų 
šventimo klausimas išsispręstų, 
o, be to, yra galimybių suartėti 
Bažnyčios autoriteto bei mo
ralės ir etikos klausimų sferoje. 
Šie klausimai aukštai stovi 
ARCIC-II svarstomų klausimų 
sąraše. 

Baigdamas pašnekesį, arkiv. 
Runcie dar paminėjo, jog tiek 
Šv. Tėvas, t iek ir j is pats 
šiandieninę Bažnyčios misiją 
supranta, kaip reikalaujančią 
naujai pristatyti Evangeliją 
v isuomenėse , ku r t ikėjimo 
kalba nebegerbiama, pvz. seku
liarizuotoje Europoje — tiek 
Rytų, tiek ir Vakarų. J i s tiki, 
jog anglikonai ir katal ikai turi 
ko pasimokyti iš vienas kito 
šiuo atžvilgiu, o ir Evangelijai 
čia pasitarnautų vieningas liu
dijimas. Kadangi šis klausimas 
yra svarbus ir pop. Jonui Pau
liui, jis tikisi, jog ir dėl jo gali 
būt i prieita bendro sutarimo 
ateinančio vizito metu. 

a.j.z. 

A. a. Aleksandras Stulginskis - buv. Lietuvos prezidentas. 

Dvidešimt metų — ilgas laiko 
tarpas nuo 1969 m. rugsėjo 22 d. 
Tada mirė buvęs Steigiamojo 
Seimo pirmininkas ir paskiau 
prezidentas, dar du ka r tu per
rinktas prezidentu nepriklauso
moj Lietuvoj Aleksandras Stul
ginskis. Lietuvos valdžios prie
šakyje jis stovėjo iki 1926 m. 
birželio 7 d., kai tas pareigas 
perdavė trečiajam prezidentui 
dr. Kaziui Griniui. 

A l e k s a n d r a s S t u l g i n s k i s 
gimęs 1885 m. vasario 26 d. Ku
tulių km., Kaltinėnų valsč. Tau
ragės apskr. Jo šeima buvo 
didelė. J am padėjo mokslo siekti 
vyresni broliai, jau anksčiau iš
vykę į Ameriką. Profesiškai j is 
p a s i r u o š ė geru a g r o n o m u 
Halles universitete, Vokietijoje. 
Grįžęs dirbo ne t ik agronomo 
darbą, bet tuojau stojo ginti dar
bininkų reikalų, prisidėjo prie 
mokyklų ir prieglaudų šelpimo, 
jungėsi į politinius darbus. Nors 
dar nebuvo žinoma, ar Lietuva 
galės būti laisva, nes ėjo karas , 
be t jis j au dirbo saviems žmo
nėms, lyg Lietuva būtų laisva, 

lyg turėtų ruoštis naujam gyve
nimui. 

Vilniuje j is buvo steigėjas 
krikščionių demokratų partijos, 
kur i ateityje turėjo valdyti 
Lietuvą, pa ruoš t i l ie tuvius 
laisvam ir nepr ik lausomam 
gyvenimui. A. Stulginskis buvo 
vienas iš tų didžiųjų žmonių, ku
rie drįso, dar tebesant vokiečių 
okupacijai, pasirašyti Nepri
klausomybės aktą ir paskelbti 
Lietuvą, nutraukiančią ryšius 
su visomis valstybėmis, su ku 
riomis anksčiau buvo susirišusi. 
Tai jis oficialiai pats ir perskaitė 
Steigiamajam Seime kaip jo pir
mininkas ir viešai paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybę kaip 
faktą. 

Jo prezidentavimo metu buvo 
įvykdyta žemės reforma, išleis
t i visi pagrindiniai įstatymai, 
sukurta mokyklų sistema, kad 
tau ta būtų šviesesnė ir galėtų 
šviestis Vakarų būdu. Jo prezi
dentavimo metu buvo išleisti 
lietuviški pinigai, kurie laidavo 
savą ekonomiją. J i įstojo į Tau
tų Sąjungą, kad bū tų tarptauti

niuose valstybių santykiuose. 
Tuo metu ta ip pat buvo atkovo
ta Klaipėdos krašto laisvė, kuri 
buvo reikalinga tam kraštui. 
Lietuvai buvo reikalingas uos
tas — išėjimas ir jūr inis kelias 
į pasaulį. 

Prezidentas A. Stulginskis 
buvo n e k a l b u s p r ivač i ame 
gyvenime, bet buvo nepaprastai 
darbštus. Visus įstatymus ir pa
rėdymus pats pirmiau perskaitė 
prieš pasirašydamas. Su už
sienio diplomatais jis buvo labai 
korektiškas, galėjęs susikalbėti 
jų kalbomis, nes mokėjo gerai 
rusiškai, lenkiškai, vokiškai, 
l o tyn i ška i , prancūziškai ir 
angliškai. Dėlto jis buvo visų 
t au tų ir valstybių atstovams 
pageidaujamas susitikimuose, 
mokėjo su ja is kalbėtis ir buvo 
išsiauklėjęs Vakarų kultūroje. 

N u o jaunystės j i s dirbo ir 
spaudoje, daugiaus ia i rašy
damas ūkiniais klausimais. Kai 
reikėdavo, jis buvo geras įvairiu 
ūkiškų ir katal ikiškų laikraš
čių bendradarbis, rašydamas 
straipsnius politiniais, demok
rat iniais klausimais, nes savo 
prigimtimi ir troškimais jis 
buvo pilnutinis demokratas. Jis 
t a ip pat buvo vienas iš kalbė
tojų Kaune Pasaulio Lietuvių 
kongrese 1938 m., ka i buvo at
vykę delegatai iš įvairių kraštų, 
į kuriuos didesni lietuvių skai
čiai buvo emigravę. 

Ka i pasikeitė valdžia ir val
džios tvarka , A. Stulginskis 

pasitraukė iš aktyvaus politinio 
gyvenimo ir, įsigijęs didelį Jokū
bavo ūkį - dvaro centrą netoli 
Kretingos, t e n ūkininkavo, 
duodamas vietos ūkininkams 
pavyzdį, kaip iš tikrųjų reikia 
dirbti žemę ir taikyti naujus pa
nelius. Bet 1941 m. birželio 
13 d. j is ten su savo žmona Ona 
Matulaityte Stulginskiene buvo 
suimtas ir jie buvo išvežti į 
Sibirą. Jis buvo atskirtas nuo 
žmonos, dirbo sunkius darbus ir 
1952 m. net nubaustas kalėjimu 
25-riems metams. Tik mirus 
S ta l inu i , buvo pale is tas iš 
kalėjimo, galėjo vykti į Komi 
sritį pas žmoną ir t en dirbti 
kolchozo agronomu. 

1956 m. abiems leido grįžti į 
Lietuvą. Pradžioje turėjo apsi
gyventi Dotnuvoje, tik paskiau 
leido gyventi Kaune. 

Lietuvon grįžo abu su palauž
tomis sveikatomis. Ona Stul
ginskiene mirė 1962 m. liepos 
16 d. A. Stulginskis dar pagy
veno kelerius metus. Bet j a u 
pradžioje jis skundėsi Chica-
goje gyvenančiai duk t e r i a i : 
„Išvažiuoju į darbą ankstokai 
ir grįžtu — vėlokai, jau pa
vargęs". Būdamas jau t rus ir 
rūpes t ingas , jis r a š ė savo 
vienintelei dukrai apie savo 
sveikatą: „Mūsų sveikata, ačiū 
Dievui, bendrai imant,nebloga. 
Aš kaip paprastai jaučiuosi 
gana gerai, senelės (žmonos) 
sveikata silpnoka, bet nelabai 
bloga". „Mano idealas būtų se
natvėje turė t i nors mažą dar
želi ir jame triūstis, bet t a t a i 
turbūt pasiliks svajonių srity". 

Palaidojęs žmoną ir ją apgai
lėjęs, buvęs drąsus valstybi
ninkas, paskui t remtinys ir 

ka l inys , Aleksandras Stulgin
sk i s rašo savo d u k r a i d r . 
A l d o n a i J u o z e v i č i e n e i į 
Chicagą: Liepos 18 d „palaido
jom senelę i žmoną*... Senelės ne
bėra , nors paskut in iu laiku 
sunkokas buvo jos gyvenimas, 
ką ir besakyti, bet neapsakomai 
gai la , n iekur nepasislėpsi nuo 
t u š t u m o s — vengiu apie ta i 
min ty t i . Žinau, kad ir Tu pri
t r e n k t a , bet re ik ia la ikyt is" , 
r a m i n a j is dukrą. 
„Šven tėme a.a. Senelės me

t ines . Klebonėlis a t l a ikė labai 
gražias pamaldas , paskiau pa
šventino paminklą.. .""Anūkėms 
prez. A. Stulginskis parašydavo 
laba i g raž ius l a i škus , pasi
džiaugdavo jų mokslu. Bet „blo
gas da lykas toji senatvė, t a i 
v ienas , ta i ki tas pradeda reikš
tis negalavimais, nors a š iki šiol 
nieku negalėjau skųstis, o mano 
vienmečiai dauguma jau po 
žeme" . 

J a u pabaigoje rašo, kad j i s 
pats negaluoja..,... turėjau labai 
s t iprų širdies priepuolį. Gerai, 
kad tuo metu pas m a n e buvo 
seselė, kur i leidžia vaistus, t a i 
j inai iškvietė greitąją pagalbą... 
„Žinoma, rašo a.a. A. Stulgins
kis savo dukrai 1969 m. rugsėjo 
21 d., dabar p i rmiaus ia i reikia 
rašyti apie sveikatą... iš ryto lyg 
d u s i n a . . . V i s i e m s , v i s i e m s 
sveikinimai ir l inkėjimai. . ." 

Ir tas , kuris pasirašė Ne
pr ik lausomybės Aktą. kur i s 
v a l d ė L ie tuvą , p r e z i d e n t a s 
A l e k s a n d r a s S t u l g i n s k i s 
rugsėjo 22 d. mirė ir buvo palai
dotas prie savo žmonos. Jį dabar 
a t s imena duktė ir anūkai , pro-
a n ū k a i ir giminės. Ats imena jį 
ir visa Lietuva. 

Prie Vilniaus katedros pasiruošę „žmonių grandžiai" Vilniuje. Nuotr. Dalios Šumskytės 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 

Klebonas kun. J. Šeškevičius pasiūlė mane nuvežti 
į Lituanicą, kurioje yra keletas pastatų gyventojams, 
koplyčia, stovyklavietė. Jos įsteigimu rūpinasi kun . 
Juozas Šeškevičius su kitų lietuvių pagalba. Gražioje 
sodyboje gyvena seneliai, yra gyvulių, paukščių, 
daržovių ir vaismedžių. 

Baigę pietauti, einame su prel. P. Ragažinsku į jo 
gražius ir puošnius namus . Grįžę nuėjome pailsėti į 
miegamuosius kambarius. Man skirtas miegamasis 
erdvus kambarys: lova, rašomas stalas, dvi kėdes, rū
bams spinta ir vienas langas sienoje. Atsigulu. Paguliu 
apie gerą valandą. Miegas neima, svetima vieta. E i n u 
žemyn į saloną. Radau sėdintį ir miegantį fotelyje prel. 
P. Ragažinską ir „žiūrintį" T.V. Jis ramiai miega ir 
knarkia. Sėdu į kitą fotelį. Žiūriu TV. , bet nieko por
tugališkai nesuprantu. Paimu „Tėviškės Žibur ius" ir 
skaitau. Pagaliau žvilgteliu į miegantį prelatą ir gar
siai sakau: 

— Prelate Pijau, gal einame pasivaikščioti po jūsų 
miestelį, tai ir snaudulys pranyks. 

J is tuojau nugirdo, atbudo ir pakilo iš fotelio. 
Išėjome. Apsukome ratą keliomis siauromis ir brukuo
tomis gatvelėmis. Apžiūrėjome krautuves, kuriose yra 
visokių prekių, rūbų, medžiagų, o daugiausia maisto 
produktai ir atviros alinės, karčiamos. Ant šaligatvių 
stovi būriai vyrų. Vieni kalbasi, kiti t raukia alut į ir 
stipresnius gėrimus. Visos aludės yra atviros 

Taip pavaikštinėjome apie gerą valandą, grįžome 

namo. Prelatas, kiek pastebėjau, mėgsta žiūrėti 
T.V. ir sekti įvairias programas bei politiką. Palieku 
jį ir einu į savo miegamąjį kambarį rašyti laiškus pažįs
tamiems į Ameriką ir kitur... 

Grįžtu į saloną apie 7 vai. vakaro. Prel. P. Ra-
gažinskas tuojau paruošė kavutę ir užkandžius. Mudu 
dalinomės praeities prisiminimais. Kalbėjom apie 
vilkaviškiečius gimnazistus, jaunuosius rašytojus. 
poetus, mokytojus, apskritį. Prisimename su gailesčiu 
mirusius pažįstamus ir dar gyvus, kurie yra išsisklaidę 
po visą pasaulį, dalis vargsta okupuotoje Lietuvoje ir 
Sibiro tundrose. Apkalbame ir šių dienų politinę padėtį. 
ypač okupuotoje Lietuvoje. 

Taip besikalbant , ir mintimis apibėgome lietuvių 
tautos tragišką likimą. Atėjo 11 vai. vakaro. Nuėjome 
miegoti. Po didelės kelionės jaučiau nuovargį ir grei
tai užmigau. Po geros valandos miego, pajutau didelį 
skausmą dešinėje rankoje. Baisus skausmas. Šoku iš 
lovos ir uždegu elektrą. Žiūriu ranka raudona ir dega. 
kaip ugnyje. Galvoju, kad mano širdelė sunegalavo. 
Nežinau ką daryti. Gal imti vaistų nuo širdies. Labai 
susirūpinau. 

Ranka lyg patino, raudona, dega ir tirpsta nuo riešo 
iki alkūnės. Vaistų neimu. Susigriebiau ištrinti de
gančią ranką odekolonu. Ištryniau. Dar didesnis 
skausmas apėmė ranką. Sėdžiu ant lovos ir galvoju 
šauktis prelatą. J i s tikriausia saldžiai miega ir 
knarkia , sapnuoja apie dangiškas šventenybes. 
Nenoriu jo budinti. Pasėdėjau ant lovos gerą pus
valandi ir vėl atsiguliau. Kaip tik užgesinus šviesą, 
girdžiu prie ausies uodas zvimbia ir staiga atsitūpė ant 
veido. Trenkiau ranka per veidą ir galvoju, kad velnią 
užmušiau. Šoku iš lovos ir uždegu elektrą. Dairausi 
gal nutūpė ant sienos, bet nieko nematau. Žiūriu į 
lubas ir visas sienas, kampus, niekur neaptinku. Nulei
dau akis žemyn prie lovos ir žiūriu tupi rupūžiokas prie 

pagalvės ant sienos, t a i j au t ik ra i ve ln ias — didelis 
uodas. Neturiu kuo užmušt i . Griebiu pagalvėlę ir 
mušu. Žiūriu, k a d jo nėra . Galvoju, kad nukr i to . 

Dar kartą gera i apžiūrėjau visus kambar io kam
pus ir lubas, bet n iekur jo neapt ikau, ranką dar degina. 
Sėdžiu ir galvoju, kad toks žiaurus uodo įkandimas gali 
sukelti maliariją. Prisibijau. Vėl t r i nu odekolonu 
ranką. Einu prie lango ir pat ikrinu, kad būtų sandariai 
uždarytas ir k i t a s uodas neįlįstų. Atsigulu, bet jokiu 
būdu dėl skausmo negal iu užmigti . Taip pasiblaškęs 
apie valandą laiko, užmigau ir pajutau, kad jau ryto 
metas, nes prelatas nubildėjo laiptais žemyn laikyti šv. 
Mišias. 

Atsikeliu apie 7 valandą. Rankos skausmas 
pranyko, bet d a r peršt i . Apie 8 vai. ryto nulipau laip
tais į saloną. Ry tas g ražus ir saulėtas . Pasakoju prel. 
P. Ragažinskui. kad nak t į mane apkandžiojo žiaurus 
velnio užsėstas uodas, kad negalėjau miegoti, nes la
bai skaudėjo ranką . S a k a u jam: 

— Jūs tu r i t e uodų savo kambariuose. 
Žvilgtelėjo į m a n e pre la tas Pijus ir sako: 
— Gal koks įlindo pro langą. Bet aš nesirūpinu, 

mane uodai nekanda ir jų nebijau, kambariuose nepa
stebėjau uodų... 

Prelatas pakv ie tė mane pusryčių pas seseles į 
vienuolyno valgyklą. J i s mane supažindino su ketu
riomis seselėmis, kurios buvo lietuvaitės, ir vyriausia 
vienuolyno sesele Karol ina. Labai šnekios, jos domisi 
Amerikos vedama politika. Kiek sugebėjau, pa
aiškinau, joms pat iko prezidento R. Reagano vedama 
pasaulinė polit ika. Jos visu frontu palaiko tuos 
amerikiečius, kurie kovoja prieš komunizmą, ypač. kas 
liečia Centro Ameriką. Taip pasikalbėjęs su seselėmis, 
padėkojau už sk an iu s pusryčius ir su prelatu grįžome 
atgal ) namus. 

(Bus daugiau^ 
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SV. KAZIMIERO 
LITUANISTINĖ MOKYKLA 

PRADĖJO DARBA 

Sv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla .rugsėjo 9 d. pradėjo 
mokslo metus Dievo Motinos pa
rapijos patalpose. 

Mokykloje kol kas veikia 8 
skyriai ir dvikalbė klasė. 
Mokykloje dirba mokytojai: 
Rama Bublytė, Rima Apana-
vičiūtė, Rima Žiedonytė, Ingri
da Civinskienė, Kris t ina 
Alšėnienė, Virginija Juodišiūtė, 
Gražina Plečkaitienė, Aldona 
Krivinskienė, Stefanija Sta-
sienė, Eglė Laniauskienė ir Rita 
Kliorienė. Tėvų komitetas rūpi
nasi mokyklos išlaikymu ir ki
tais administraciniais reikalais. 
Komitetą sudaro; pirm. Kęstu
tis Civinskas, dr. Marius La-
niauskas, Vytautas Kliorys, 
Aurelija Jučaitienė, Teresė 
Kalvaitienė, Rimas Aukštuolis. 
Mokyklos programoje šiais me
tais yra mokinių choro suda
rymas. Choras dalyvaus atei
nančioje Dainų šventėje. 

L B . 

LAUKIAMAS VILNIAUS 
UNIVERSITETAS 

Vilniaus universitetas, jau 
įžengęs į penktąjį šimtmetį, Cle-
velando ir bendrai šiaurės 
Amerikos lietuviams siunčia 
brangią dovaną: savo veiklos 45 
metus švenčiantį universiteto 
dainų ir šokių ansamblį. Tau
tinio** meno ansamblis su kon
certais yra aplankęs visą 
Lietuvą, didžiules auditorijas 
žavėjęs Sovietų Sąjungos res
publikose, Austrijoje, Pran
cūzijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Vokietijoje, 
Belgijoje, Suomijoje, Italijoje, 
dalyvavęs tarptautiniuose festi
valiuose, laimėjęs aukščiausių 
premijų ir spaudos įvertinimų. 
Jų programos įrašytos vokiečių, 
japonų ir kitų tautų televizijose 
buvo matomos milijonų žiūrovų. 
Clevelandiečiai turės progą jį 
asmeniškai pamatyti. 

Ansamblio 49 nariai Cle
velande svečiuosis spalio 13-16 
dienomis. Ansamblio vadovai: 
meno vadovas Vladas Aleksand
ravičius, vyr. baletmeisterės 
Tamara Kalibaitė ir Alina Kir-
vaitienė, orkestro vadovai 
Daiva Cičinskienė ir Kastytis 
Mikiška, chorvedys Vytautas 
Abaris. 

Šių metų Lietuvių dienos 
tikrai bus ne tik istorinė, bet ir 
tautines nuotaikas kelianti 
šventė. Savo tarpe turėsime 
puikų atgimstančios Lietuvos 
reprezentantą. Kas geriau gali 
atstovauti tautai, jei ne mokslus 
siekiantis jaunimas savo ir Lie
tuvos šviesesnei ir laimingai 
ateičiai? Sveikiname juos ir 
didžiuojamės jų atsilankymu! 

Lietuvių dienos programa 

Šeštadieni, spalio 14, 6:00 
vai. vak. meno parodos 
atidarymas Dievo Motinos pa
rapijos auditorijoje. 8:00 vai. 
vak. vakarienė su Vilniaus 
universiteto ansambliu pa
rapijos svetainėje. Dalyvavimas 
vakarienėje — 10 dol. asmeniui. 

Sekmadieni, spalio 15 d., 
10:00 vai. ryto šv. Mišios Dievo 
Motinos šventovėje. Giedos 
Vi lniaus univers i te to an
samblis. Nuo 11 vai. iki 2:30 v. 
p.p. parodos lankymas. 4 vai. 
p.p. Vilniaus universiteto an
samblio koncertas Euclid Senior 
High School auditorijoje, 711 E. 
222nd St. 
Bilietų kainos koncertui po 

20, 15 ir 10 dol. Moksleiviams 
ir studentams po 5 doi. 

Salėje vietos numeruotos, 
todėl prašoma bilietus įsigyti iš 
anksto DMP svetainėje, sekma
dieniais po pamaldų, o rezervuo
ti skambinant LB apylinkės 
valdybos narėms: Marijai Miko-
nienei, tel. 531-2190 ar Birutei 
Vedegienei, tel. 951-5011. Ga
lintieji priimti Vilniaus 
universiteto ansambliečių, pra
šomi kontaktuoti valdybos 
pirm. Vytautą Brizgi, tel. 
2614077 ar anksčiau išvardytas 
valdybos nares. 

Šios gražios šventės rengėjai 
— Clevelando LB apylinkė 
prašo būti šių Lietuvių dienų 
aktyviais dalyviais, prisidėti 
talka ir auka, į koncertą atvykti 
punktualiai; yra gera proga 
sumokėti solidarumo įnašą, 
kurio prašo Apylinkė savo 
išsiuntinėtuose laiškuose. 

LB TARYBOS SESIJA 

JAV LB Taryba rugsėjo 29 -
spalio 1 dienomis rinksis Cle
velande, Marriott viešbutyje, 
4277 W. 150 St. Bus svarstoma 
plati suvažiavimo programa. 
Suvažiavime dalyvaus rinktie
ji Tarybos nariai ir svečiai iš 
Lietuvos: A. Juozaitis, Meda-
linskas, Antanaitis, kun. R. 
Repšys ir kt. 

Suvažiavimą globos LB Ohio 
apygardos valdyba, pirm. K. 
Žiedonio. 

TRYS VALANDOS 
LIETUVIŠKOMS RADIJO 

TRANSLIACIJOMS 

Pasaulio įvykiai keičiasi tokiu 
tempu, kad ir spauda dažnai 
nebesuspėja laiku informuoti 
skaitytojus. Tokie fenomenai 
vyksta pasaulyje, mūsų lais
vėjančioje Tėvynėje ir čia, 
Clevelande. 

Rugsėjo 8 d. Clevelando žinios 
skelbė, kad „Tėvynės garsai" 
nutarė nutraukti lic tuviškasias 
radijo transliacijas iš Viešosios 
radijo stoties, FM 90.3 banga, 
sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. 
vak. ir pasilikti tik jėzuitų 
universiteto stotyje su pusan
tros valandos programa — 
sekmadienio rytą nuo 8 iki 9:30 
vai. ryto, o jau rugsėjo 10 d. 
„Tėvynės garsų" vadovas 
Juozas Stempužis paskelbė: 
„Tautybių radijo sąjungai pra
šant (J. Stempužis yra tos 
sąjungos pirmininkas) ir Viešo
sios radijo stoties vadovybei su
tinkant kiek palengvinti finan
sinius transliacijų mokesčius, 
„TG" savo transliacijas sutiko 
tęsti ir toliau tuo pačiu laiku, 
kaip iki šiol, o transliacijas iš jė
zuitų John Carroll universiteto 
stoties prailginti dar pus
valandžiu, būtent, nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. ryto kiekvieną 
sekmadienį. Taigi, dabar 
Clevelando ir apylinkių lietu
viai turės progos net tris valan
das girdėti lietuvišką žodį, 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando vyrų okteto dalis ir solistė Irena Grigaliunaitė po sėkmingo koncerto Clevelande. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

dainą, giesmę ir muziką. 
Rugsėjo 8, minint „TG" 40 

metų sukaktį. Vilniaus translia
cijos užsienio lietuviams net 
dešimtį minučių (iš pus
valandžio) paskyrė šiai sukak
čiai ir Juozo Stempužio plačiai 
visuomeninei-kultūrinei veiklai 
prisiminti. „Tėvynės garsai" 
per keturis dešimtmečius yra 
transliavę per 3,000 programų. 
Vilniaus radijas Clevelande 
gerai girdimas 25 ar 31 metro 
banga. 

„TG" vadovas J. Stempužis 
laiškais kreipiasi į lietuviškųjų 
transliacijų klausytojus, kvies
damas dosniai paremti „TG" 
sukakties proga ir nutiesti kelio 
pradžią ateičiai. Plečiant radi
jo bangų tarnybą lietuviams, 
aišku, didėja ir išlaidos. O jas 
niekas kitas, tik klausytojai, or
ganizacijos ir verslininkai galės 
padengti. Be to, „Tėvynės gar
sai" planuoja persikelti į erdves
nes patalpas, iš J. Stempužio 
namo rūsio į Dievo Motinos pa
rapijos patalpas, buv. seselių 
gyvenamąsias patalpas, 18021 
Marcelia Rd., Cleveland, Ohio 
44119. Pasiryžęs sutvarkyti ir 
didžiulį, labai vertingą, per 40 
metų sukauptą archyvą bei įsi
rengti patogesnę radijo studiją. 
Tose patalpose jau yra įsikūrusi 
ir skelbimų bei komunikacijos 
firma — IB Communications, 
vadovaujama Ingridos Bublie
nės. Ten pat persikelia ir uolu
sis spaudos bendradarbis-foto-
grafas Vladas Bacevičius, kurio 
aktualiomis nuot raukomis 
naudojasi lietuviškoji periodika. 
Trumpai, čia formuojasi naujas 
informacijos židinys, reika
lingas mūsų veiklai išlaikyti ir 
ją plėsti. 

Po 40 darbo metų, Juozo 
Stempužio žodžiais, „ir šiaudas 
pasidaro sunkus", tad visiems 
reikėtų šią taip reikalingą lie
tuvių radijo tarnybos naštą kelti 
sujungtomis rankomis ir auka. 

IŠLEISTUVIŲ 
KONCERTAS 

Daugiau pusketvirto šimto 
entuziastingų klausytojų Dievo 
Motinos parapijoje auditorijoje 
rugsėjo 9 d. su gėlėmis, sveiki
nimais ir ovacijomis atsi
sveikino su Clevelando vyrų 
oktetu, išvykstančiu koncer
tuoti Lietuvoje. Prie visų 
linkėjimų jungėsi ir Clevelando 
meras George Voinovich su 
sveikinimu ir dovana, bei 
Čiurlionio ansambl is , su 
vicepirm. Violetos Žiliony-
tės-Lager šiltu žodžiu. 

Oktetas su savo vadovu muz. 
Raimundu Kavaliausku, soliste 
sopranu Irena Grigaliunaitė ir 
aštuoniais vyrais: Algiu Gyliu, 
Mindaugu Motiejūnu, Jonu 
Mulioliu, Gyčiu Motiejūnu, jun., 
Raimundu Butkumi, Mečiu 
Aukštuoliu, Romu Zyle ir Valdu 
Žiedoniu Lietuvoje koncertuos 
rugsėjo 18-30 dienomis. Kon
certų pranešėja Ingrida Bub
lienė. Vyksta per Chicagos GT 
International — Algio Grigo 
kelionių biurą, kuris finansuos 
ir visus okteto susitikimus bei 
priėmimus. 

Išleistuvių koncerte buvo 
atlikta 20 dainų, kaip išleistoje 
spausdintoje programoje 
įrašyta, ir dar dvi, publikai bi-
suojant. Sklandžiu žodžiu ir 
trumpais komentarais praneši
nėjo I. Bublienė. Maždaug tokio 
pat koncerto formato bus laiko
masi ir Lietuvoje. Koncertas 
pradėtas punktualiai. Vyrai 
su tamsiomis, o antroje progra
mos dalyje su šviesiomis vaka
rinėmis eilutėmis, dailiai atro
danti solistė ir skambios dainos, 
nors jau ir ne kartą girdėtos, 
sudarė bendrai gražaus pramo
ginio koncerto įspūdį. Koncertai 
turėtų patikti ir Lietuvoje, kur 
jau, „Tėviškės" draugijos prane
šimu, bilietai į visus koncertus 
išparduoti. 

Oktetas Tautos šventės proga 
Dievo Motinos šventovėje giedo
jo per lietuvių pamaldas. Po to 
nuvyko į kapines ir ant miru
siųjų savo narių kapų padėjo 
gėles. 30 metų laikotarpyje 
keturi okteto nariai jau yra 
iškeliavę amžinybėn: Okteto 
įkūrėjas Rytas Babickas, Gytis 
Motiejūnas, Fabijonas Kamins
kas ir Vytautas Raulinaitis. 

Clevelando koncertą rengė 
Okteto pirm. Valdas Žiedonis, 
specialus komitetas, kuriam pir
mininkavo dr. Vytautas Mauru
tis. Bendrų pastangų dėka buvo 
sutelkta graži, arti 25,000 dol. 
suma iš mecenatų (didžiausias 
Petras Milašius — penki tūks
tančiai) . LB Clevelando 
apylinkė, JAV LB kultūros 
taryba, ramovėnai, Daytona 
vyčiai, „Taupa" ir kiti. 

Oktetas Lietuvon išgabeno ir 
įvairių lietuviškų knygų bei 
meno albumų dovanoms kon

certų rengėjams. Ingr ida 
Bublienė Lietuvoje po koncertų 
pasil iks dar dvi savai tes 
tvarkyti įvairius visuomeninius 
ir biznio reikalus. 

V. Rociūnas 

AMBICINGA IR DARBŠTI 
LIETUVAITĖ 

Kristina Motiejūnaitė, Žvaigž
dutės ir Vaidevučio Motiejūnų 
vyriausia dukra, užaugusi lie
tuviškoje šeimoje, gražiai kalba 
lietuviškai. Yra baigusi Šv. 
Kazimiero lituanistinę mokyklą 
Clevelande. Buvo veikli skautė, 
priklausė „Žaibo" sporto klubui. 

Kristina Motiejūnaitė 

Dešimtį metų šoko tautinius 
šokius „Grandinė lės" an
samblyje. Aukštais pažymiais 
baigusi Euclid Senior High 
School, pasirinko tarnybą JAV-
ių karinėje aviacijoje. Atlikusi 
pradinį šešių savaičių 
apmokymą, buvo paskirta kuo
pos skyrininke. Atlikus pra
timus, paskirta į Mississippi 
Keesler A.F.B. Ten būdama pra
dėjo studijuoti aeronautikos 
inžineriją. Antrame kurse stu
dijuos ir madų projektavimą. 

LENGV. ATLETIKOS 
VARŽYBOS 

Clevelando LSK ,,Žaibo" 
lengvosios atletikos rungtynės 
įvyks rugsėjo 30, šeštadienį. Dėl 
daugiau informacijų, žiūrėkite 
šios dienos „Draugo" sporto 
apžvalgą 2-me puslapyje. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

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

j . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

ISCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA Į 

ca AW«L 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Ksdzlo Avs. 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

House for sale by owner, vlc. 81 St & 
Troy. Brick 2 bedrm expandable; full base-
ment; 2 car brick garage. $69.900 

Tai. 598-1821 

WeDo 
DIGITAL CONVERSION 

vaizdajuosčių IŠ IR Į 
PAL, SECAM, NTSC. 
Greitas patarnavimas, žemos kainos. 

Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

/fi&b (312) 338-9033 
International Export House. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

15750 S HARLEr-
ORLAND PARK. IL 60462 

532-7799 

2321 W DEVON AVE. 
CHICAGO. IL 60659 

312-338-9033 

Paid and 
Compounded 

Ouarter ly 

VS0-
see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
VVITM R f ^ S V M I N l 

TO r i r vo«J« I N C O M I 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Petar Kazanauskas, Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

OnM)^. KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Šėerfoaitel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

No. 544 — 59 & Oak Park — 3 mieg. mū
rinis namas 25 metų senumo; gražus, 
įrengtas rūsys: 2 auto. garažas; daug įvai
rių priedų. Graži aplinka. Geras pirkinys už 
žemą kainą. Skambinkite dabar. 

No. 552 — 67 & Hamlin — 5V2 kamb. 3 
mieg. pirmam a.; 32 metų senumo; 3 kamb. 
ir 1 mieg. antram aukšte. Virtuvė ir vonios 
kamb moderniški; [rengtas rūsys su baru 
ir dar viena prausykla Labai švarus, gerai 
išlaikytas; 37 pėdų sklypas su šoniniu 
įvažiavimu; 21/2 auto. garažas; daug prie
dų. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite te le fonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, l e s daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui ^»ambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 

OMfc 21 OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont, Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENA STANIULIS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOLLAR REALTOR-ASSOCIATE* 

Mūrinis „ranch" namas su ..loft". Hilltop 
Estates. Lemonte. 3 mieg. kamb. + „loft". 
Pr ieškamb. išk lotas keramikinėmis 
plytelėmis; virtuvė, vonios kamb., židinys, 
skliautų lubos, langai stoge, atvira veran
da, ąžuolo apdaila. Daug įvairių priedų. 
Reikia pamatyti. $186,900. 

„Ranch" namas Homer TownsMp. nau
jas. Vi akro sklypas. Puikiai išplanuotas; iš
tisas rūsys; 3 auto. garažas. $189,900 

GnMfc, 
OLSICK A CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 80439 
(312) 257-7100 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb butas 
su šiluma Marquette Parko apyl. 

Kreiptis: tol . 737-2924 

Išnuomojamas 31/* kamb. bu
tas su šiluma, antame aukšte, 
Marquette Parko apyl. Suaugu
siems be gyvuliukų. Galima užimt 
nuo spalio 1 d. Tai. 434-7174. 

Sav. parduoda liuksusini 2 
mieg. „condominium" prie 79 ir 
Harlem. Rami apyl., arti krautuvių 
ir susisiekimo. Kaina $59,900. 

Skamb. 496-8406. 

Open House Sunday 1 - 4 p.m. 
6940 S. Talman, Chicago 

Immaculate, brick, newer con-
struction; 6 rms., 4 bdrms., full 
bsmt. with 2 car garage. Only 
$57,900 (349) 

- Land of Uncoln 
Real Estata, Ltd. 

749-1234 

For Sala 
In Wisconsin Dalis, i n Lith. 
comm. beautiful cedar chalet on 3 
acres amidst pine trees; 200 ft. 
river frontage; choice lots. 
$97,000 flrm. 

Call 312-297-8336 

FOR SALE - ' I 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Street 

Tai. — GA 4-8654 

Parduodami gražūs, suvalkietiš
ki tautiniai drabužiai. Namų au
dimo. Skambinti t a i . 925-1964. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TREE SERVICE 

Gėnėjame medžių šakas 
Medžius nupjauname ir nuvežame 

>CSN 19 metų patyrimas 
j ± P)k Skambinkite 

d T ' ^ * Justinui 927 5782 

Parduodami (vairių rūsių obuoliai žemo
mis kainomis rugsėjo 23 ir 24 d. Važiuoti 
US 94 iki Nevy Buffalo; išsukus, važiuot 
Union Pier link iki Lakeside Rd. Stebėti 
rodykles; 9150 Kruger Rd Sav. Kasparai 
dėkingi už praeitų metų atkreiptą dėmesį. 

ANDERSON FORD 
795-7900 

6 5 3 9 W. O G D E N 
BERVVYN, IL 6 0 4 0 2 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, apsi lankyki te 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susitart i . Skambinki te 
šiandien! 



Vytautas Abraitis skaito paskaitą Neo-Lithuania Korp! susirinkime rugsėjo 8 d. Union Pier, Mich. 
Iš kairės: A. Augaitis, J. Lendraitis, A. Gulbinienė, Vida Jonušienė ir V. Mažeika. Prie vėliavos 
— dr. Alvydas Arbas, Valentinas Krumplys ir Vida Girdvainienė. .- . , , . „ » . 

J p 3 Nuotr. V. A. Račkausko 

SEIMAS IR DEIMANTINIS 
JUBILIEJUS 

(Pabaiga) 

V a l d y b o s r i n k i m a i 

A.tA. 
JUDITH A. PASZKIET 

JUZĖNAITĖ 

Gyveno Romeoville, II, anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1989 m. rugsėjo 19 d., sulaukusi 43 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Bernard, sūnus Brian, 

duktė Tracy, tėvai Peter ir Josephine Juzėnai, sesuo Mary 
Juzėnas, svaine Carol Remz ir kiti giminės. 

Priklausė Sv. Teresės draugijai. Buvo Šv. Kazimiero 
seserų rėmėja, kuopa #8. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 21 d. nuo 6 iki 9 
v.v. ir penktadienį, rugsėjo 22 d. nuo 2 iki 9 v.v. Lack & Sons 
koplyčioje, 11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, IL. 

Laidotuvės į vyks šeštadienį, rugsėjo 23 d. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, sūnus, duktė, tėvai, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs. Tel. 
974-4410. 

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 22 d. 

Artėjome prie seimo pabaigos 
ir gana svarbaus punkto — nau
jos valdybos rinkimo. Dabart inė 
prim. A. Shumway, 5-ta kp. , 
Worcester, MA, buvo st ipr iai 
pareiškus, kad iš šių pareigų pa
sitraukia, be t dabar gyvename 
tokius la ikus ir iš prakt ikos 
žinome, kad jeigu kar tą organi
zacijos valdyboje paėmei kokias 
nors pareigas, tai nė svajoti ne
reikia, kad kada nors iš jų b u s 
galimybė pasi t raukt i , nes neat
siranda norinčių jas užimti . 
Taip atsit iko ir pirmininkei A. 
S h u m w a y , v i e n b a l s i a i j ą 
išrinkome t rečiam t e r m i n u i 
vadovauti Moterų sąjungai. 

Pirmoji vicepirm., — 46-tos kp. 
narė , Emilie Prose, Or land 
Park , 111., antroji — 33-čios kp. 
New Haven narė A. Lipčienė, 
Putnam, Conn. Sekretorė netru
kus bus paskir ta . Iždininkė — 
Sakevičiūtė, iždo globėjos — 
Ona Šliterienė ir Roma Kuprie-
nė iš Chicagos, IL, 5-tos kp. na
rės. Seimas vienbalsiai patvir
tino pristatytą valdybą. Dvasios 
vadas kun. Petras S t rav inskas , 
Nevvark, New Jersey. Sąjungos 
garbės pirmininkė J. Mack. Su
daryti ir ki t i komitetai . 

Moterų sąjunga į regis t ruota 
Illinois valstijoje ir dabar, likvi
davus apdraudos skyrių, vyks ta 
visos tolimesnės veiklos persi
tvarkymas . Advokatas, k u r i s 
tvarko visus reikalus, I l l inois 
valstijai pageidaujant, pa t a r i a , 
kad t ruputį būtų pakeis tas są
jungos vardas. Iškilo ka r š to s 
diskusijos. Buvo du pasiūlymai, 
vyko balsavimas. Balsai pasida
lino lygiomis. P i rmin inkė A. 
Shumway pateko į nepavydėti
ną padėtį, nes jos balsas lemia
mas. Pal ikta , ka ip su t a i s nau
jais pakeitimais sut iks Ill inois 
valstija, ta rp ininkaujant advo
katui . 

„Moterų Dirvos" r edak to rė 
Dalė Murray, gyv. Brookfield, 
WI, ta ip pat, kaip anksč iau 
šiame rašiny minėjau, buvo pa
reiškus, kad pas i t rauks iš re
daktorės pareigų, bet ir ja i t a i p 
pavyko, kaip ir pirm. A. Shum-
way. Perrinkome ir ją to l iau re
daguoti žurnalą, tikėdamos, kad 
darbas bus lengvesnis, nes b u s 
sumažintas skaičius žurnalo lei
dinių. Administratorė pasi l iko 
P . Breidenbach, Pa lmyra , WI. 

Dar įvyko įvairūs pasikalbėji
mai, minčių pasidalinimas apie 
veiklą. J a u laikrodis artėjo prie 
2 vai. p.p., o delegatės dar buvo 
be pietų, nes p i rmin inkė ne
norėjo daryti per t raukos , viską 
neužba igus . U ž b a i g ė m e su 
malda, kurią sukalbėjo pirm. A. 
Shumway. 

B a n k e t a s i r p r o g r a m a 

5 vai. p.p. dalyvavome visos 
šv. Mišiose Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje, nors l i e tus 
jau trečią dieną lydėjo mus kiek
viename žingsnyje. Pr ie baž
nyčios pasitiko 5-tos kuopos 

sąjungietės su kuopos vėliava ir, 
vargonininkei A. Valinskienei 
grojant maršą, įžygiavome į 
bažnyčią. Šv. Mišias a tnašavo 
dvasios vadas, kleb. kun . V. Pa
rul is , MIC. J i s pasakė ir pa
mokslą, t ik nė vienu žodeliu ne
užs iminė , k a s per mote rys 
susirinkusios. Po Mišių sugiedo
jome Marija, Marija. 

Važiavome į Maironio Parką. 
Susi r inkome į puošnią salę, su
sėdome prie skoningai papuoš
tų stalų, an t kur ių buvo pripil
tos sklidinos vyno taurelės ir at
šventėme sąjungos deimant inį 
jubiliejų. 

Ats i lankė l ietuviškų organi
zacijų p i rmin inka i ir kiti sve
čiai. 5-tos kuopos pirm. O. Puči-
l a u s k a i t ė p r i s t a t ė sąjungos 
pirm. A. Shumway vadovauti 
programai . J i pasveikino visus 
svečius ir viešnias t rumpu žode
liu. (Programa buvo vedama lie
tuvių ir anglų kalbomis.) Sugie
dota Amerikos ir Lietuvos him
nai . Akompanavo A. Valinskie
nė. Kleb. kun . V. Parul is sukal
bėjo invokaciją. Pakeltos vyno 
taure lės . Suda inuota Ilgiausių 
metų. 

Vaišėse programos vedėja pri
s ta tė garbės svečius: Aušros 
Var tų parapijos kleb. kun. A. 
Volungį, 5-tos kp. pirm. O. Puči-
lauskaite, sąjungos garbės pirm. 
J . Mack, centro sekr. R. Kuprie-
nę. Šv. Kazimiero parapijos 
kleb. kun . V. Parulį , Lietuvių 
parapijos Norvvood, Mass., kleb. 
kun . V. Volkavičių, „Moterų 
Dirvos" redaktorę D. Murray, 
centro vicepirm. E. Prose ir sei
mo rengimo komiteto pirm. P . 
Hasset t . Buvo atvykusios ir iš 
Connecticut valstijos aktyvios 
veikėjos — direktorės A. Lipčie
nė ir E. Šaulienė. Visuomet ma
lonu mūsų ta rpe matyti visuo
se renginiuose kun . A. Yan-
kauską . Dalyvavo ir p a r k o 
pirm. K. Adomavičius su žmo
na. I Moterų sąjungos garbės 
nares pake l ta Mary Anna Ger-
č i ū t ė . J a i g a r b ė s ženk le l į 
prisegė Sąjungos garbės pirm. J. 
Mack. J i t a ip pat uždegė žvakę 
visų mirusių sąjungos steigėjų, 
veikėjų ir visų nar ių pagerbi
mui . 

Buvo perskai ty ta per seimą 
rezoliucijų komiteto paruošta ir 
seimo pr i imta rezoliucija. 

Programos vedėja pristatė pa

grindinį kalbėtoją kleb. kun . V. 
Valkavičių. Jo kalba buvo gerai 
kondensuota, t rumpa, be t per
žvelgė visą Moterų sąjungos 
veiklą pagrindiniais bruožais 
per 75 metus ir pastebėjo, kad 
Moterų sąjungos nueitas ilgas 
kelias, bet jos veikla neįtraukta 
į istorijos lapus. Rinkite viso
kiausią medžiagą ir darykite tai 
dabar. 

Meninę dalį atliko solistė, ky
lanti aukštyn į dainos grožio pa
saulį, Verutė Bizinkauskaitė. 
Ja i akompanavo jos tėvelis dr. 
P. Bizinkauskas iš Brocktono. 
Pirmoje dalyje, pasipuošusi tau
tiniais drabužiais, padainavo: 
Tėviškėle, tėviškėle, K u r ba
kūžė samanota, Pajūry, pajūry 
ir po pertraukos sušvitėjo juoda 
suknele ir padainavo dar tris 
daineles. 

Kunigas V. Valkavičius yra 
taip pat puikus solistas ir smui
kininkas. Pagrojo vieną dalykė
lį solo, padainavo Lietuva bran
gi, palydint smuiku ir pa
dainavo solo „Ar tu myli mane", 
kaip Kristus klausė šv. Petrą. 
Nepaprastai gražiai skambėjo. 
Programos vedėja padėkojo Mai
ronio Parko pi rmininkui ir vi
sai vadovybei už viską. Lietuviš
kas ačiū. Pabaigoje sugiedota 
Moterų sąjungos h imnas . 

Tenka džiaugtis, k a d Moterų 
sąjunga, atšventusi deimantinį 
jubil iejų, n e s i r u o š i a eiti į 
pensiją, bet atlikusi reikalingus 
persi tvarkymus tiesia naujas 
veiklos gaires. Vėl su naujomis 
jėgomis ir energija yra pasiryžu
si įprasminti savo veiklą ir pa
daryti ją našią, ne t ik JAV, bet 
padėti ir katal ikėms moterims 
Lietuvoje, susibūrusioms į „Ca
r i tas" , o jų kelias t ik ra i sunkus 
ir vargingas. 

Mūsų organizaci jos šūkis 
„Dievui ir Tėvynei", kuriuo va
dovavomės per 75 metus , pasi
lieka ir toliau pagrindiniai prin
cipai, o Nepaliaujamos Pagal
bos Dievo Motina mūsų globėja 
švies mums kelią į naujus dar
bo veiklos horizontus. 

J a n i n a M. 

Mokslas mūsų senatvėje yra 
b ū t i n a p r i e b ė g a i r , jeigu 
jaunatvėje to medžio nepaso
dinsime, ka i būsime seni, ne
turėsime to pavėsio. 

Chestcrfield 

Pradedant 1 9 M m. Ilapos 2 d., kas ••itadlanl 
8:40 M 10 v.v. 

p«r WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - sveikata - moterų paaauda • sportas • •terttftra • kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
„Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

•:30 v.v. Iki 9:40 v.v. 

Ainanco Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avonus, Oak Park, IL 60302 

tai. nr. 840-8980 

A.tA. 
JONAS GRIGAS 

Gyveno Chicagoje, Woodlawn apylinkėje. 
Tragiškai žuvo 1989 m. rugsėjo 1 d., sulaukęs 66 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Skuode. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Laidotuvėmis rūpinasi Pranas ir Valė Jančiauskai. 
Kūnas pašarvotas pirmadienį, rugsėjo 25 d. nuo 4 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 26 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

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

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANTANINA KAUŠIENĖ 

Daržely rūtos tokios kvapios. 
Po langu žydi radasta... 
Tu mums prisimeni kaip sapnas, 
Kaip rojaus laimė prarasta... 

Galvojame apie Tave, Mamyt! 
Nuliūdę: vyras Pe t ras , dukterys , žentai ir a n ū k a i 

M a r k ir Kristina. 
Šv. Mišios bus atnašautos Švč. M. Marijos Gimimo 

parapijos bažnyioje rugsėjo 24 d., 12:15 v. p.p. ir rugsėjo 
30 d., 5 vai. vakare. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti velionę 
Antaniną savo maldose. 

J a u n y s t ė s mokslo i r sporto draugui 

A.tA. 
ROBERTUI SIDABRUI 

Australijoj mi rus , nuoširdžią užuojautą re i šk iame jo 

ar t imies iems 

Jonas Perkūnas ir žmona 
Vytas Sipavičius 

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 - 927 -1741-1 
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. 

ps. RAMUČIUI J. BULOTAI 
mirus , žmonai s. VALENTINAI BULOTIENEI, sūnui 
A N T A N U I ir visai šeimai reiškiame nuoširdžią ir 
gi l ią užuojautą. 

Detroito „Gabijos" ir „Baltijos" 
tuntų skautai 

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 

1 4 1 0 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 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS į LIETUVĄ SIŲSTI 

Siūlome tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje: 
1. Jau galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu 

čia: Lietuvoje nereikės mokėti jokių mokesčių. Leidžiamųjų 
siųsti daiktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir mui
tas mažesnis. Galima siųsti ir medžiagas. 

2. Nereikia važiuoti [Vilnių nupirkti giminėms dovanas 
dolerinėje krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone. 

Svarbesnės prekės dolerinėje krautuvėje yra šios: auto
mobiliai, šaldytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne-

, tofonai. videomagnetofonai ir kt. 
3. Siunčiame ir toliau siuntinius kada siuntinio gavėjas 

pats apmoka muitą. Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis. 

Mūsų siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama nau
dojimui Lietuvoje. Videomagnetofonas vartojimo instrukcijas 
turi ir rusų kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra. 

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu 
PAVELDĖTOJUI BŪDU. 

BALTIC STORES & CO. Z . Juras , 
11 London Lane, Bromley, 

Kent, BR1 4 H B , England. Tel . 01 4 6 0 • 2 5 9 2 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BKI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

4.1 

> 
\ \ 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. rugsėjo mėn. 22 d. 

x Kviečiame ir prašome at
vykti į „Grandies" rengiamą 
„Atžalyno" koncertą rugsėjo 23 
d. 6:30 v.v. Jaunimo centre. 
Kviečiami ne tik tėvai, kurių 
jaunimas priklauso „Grandies" 
ansambliui, bet ir visa plati lie
tuvių visuomenė, nes išeivijos 
didelis būrys jaunimo laukia 
jūsų. „Atžalyno" ansambliui 
vadovauja Aldona Zanderienė. 
Bilietai gaunami pas Danutę 
Puodžiūnienė Kasoje Marąuette 
Parke ir koncerto dieną prie 
įėjimo. 

x Vilniaus universiteto dai
nų ir šokių ansamblio choras 
spalio 8 d., sekmadienį, giedos 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje 10:30 vai. 
ryto Mišiose. Ansamblio kon
certai rengiami spalio 7,8,9 die
nomis Jaunimo centre. 

x Naujosios moterų, vaikų 
ir vyrų mados bus modeliuo
jamos lapkričio 5 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje Kristi
jono Donelaičio lituanistinių 
mokyklų madų parodoje. 

x E lena Pag i rys , Holly-
wood, Fla., V. Rakauskas, 
Melrose Park, 111., Edward 
Boreisha, Chicago, 111., A. Re-
cys, Hamilton, Kanada, Anta
nina Augaitis iš Chicago, Petras 
Ežerskis, Cleveland, Ohio, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka. P. Ežerskis dar pa
linkėjo ir geros sėkmės „Drau
gui". Nuoširdus ačiū. 

x „Neringa" restorano sa
vininkas J o e Galica, 2632 W. 
71st Street, Chicago, 111., tel. 
476-9026, negalėdamas daly
vauti „Draugo" bankete Marti-
niąue, įteikė 30 dol. auką 
dienraščio paramai . Labai 
dėkojame, ger ingos" restorane 
yra įvairus pasirinkimas lie
tuviško ir amerikietiško mais
to, maloniai patarnaujama ir 
lietuvių labai lankoma. 

x Video, stereo, siuvimo 
mašinas ir vaistus siunčiame 
į Lietuvą. Prekes pristatome per 
UPS į kitus JAV miestus. Per
vedame pinigus. Sudaromi iš
kvietimai, siunčiame kargo. 
Romas Pūkštys, Transpak, 
2655 W. 69th St., Chicago, IL 
60629. Darbo valandos: 10-6 v. 
p.p. kasdien, arba susi tarus. 
Tel , 312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

X Ieškomos Jurkūnai tės , 
Dalia ir Birutė. Gyveno East 
Chicago ir Indiana Harbor, Ind. 
prieš 35 metus. Atsiliepti rašant 
šiuo adresu: L. J u r k ū n a s , 
86-19 77th S t , Woodhaven, 
N.Y., 11421 arba telefonu vaka
rais 1-718-2966635. 

(sk) 

x Asta Grigaitė, 15 metų 
amžiaus, norėtų susirašinėti su 
savo amžiaus lietuvaite iš 
Amerikos l ietuviškai arba 
angliškai. Jos adresas; Lithu-
ania, Ukmergės ra j . , Želvos 
pašt . , Želva. 

(sk) 

x Norman Burstein, žino
mas kailininkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais; 
677-8489. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x Išnuomojamas 5 kamb. 
bu tas Marquette Parko apyl.; 
antrame aukšte, saulėtas, 
apšildomas. S k a m b i n t i : 
434-2655. 

(sk 

x Aštuoniasdešimt metų 
nuo „Draugo" gimimo, septy
niasdešimt nuo Marijonų vie
nuolijos leidimo perėmimo ir 40 
metų kultūrinio priedo su
kaktys bus paminėtos bankete 
rugsėjo 24 d., sekmadienį, 4 vai. 
Martiniąue pokylių salėje. Visi 
„Draugo" prieteliai kviečiami 
tas datas prisiminti. 

x Dainius Brazait is LKB 
Kronikos knygų sutiktuvėse 
spalio 1 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre skaitys ištraukas iš DC-o-
jo Kronikos tomo. Knygas ap
tars kun. A. Saulaitis, SJ, kal
bės kun. V. Stakėnas. Po pro
gramos vaišės kavinėje. Kvie
čiami visi lietuviai gausiai daly
vauti. 

x Madų parodoje, rengia
moje Putnamo seselių rėmėjų 
spalio 15 d. Jaunimo centre, 
savo naujus, madingus dra
bužius modeliuos Ginta 
Blinstrubienė, Juzė Ivašaus-
kienė, Irena Kleinaitienė, 
Gražina Liautaud, Violeta 
Strikienė, Birutė Šimaitienė ir 
Jūratė Zelba. Pakvietimai — 
Gifts International parduo
tuvėje ir pas platintojas. 

x Jaunimo centre skaniau
si blynai bus duodami spalio 1 
d., sekmadienį, nuo 9 vai. ryto. 
Po šv. Mišių jų bus galima pa
valgyti ir namo parsinešti. 

x L i t e r a t ū r o s Mylėtojų 
talka telkia lėšas išleidimui A. 
Norimo 1985 m. premijuotam 
jaunimo romanui „Kelionė į 
Kauną". Galintieji paremti šį 
užmojį kviečiami siųsti čekius 
autoriui: Andrius Mironas, 3764 
S. Atlantic Ave. Unit B, Day-
tona Beach Shores, FL 32127. 
Kiekvienas parėmęs gaus auto
riaus dedikuotą knygą. 

x Už a.a. Saulės Gečienės 
sielą metinės šv. Mišios bus 
aukojamos Tėvų Jėzuitų koply
čioje ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 24 d., 9 vai. ryto. Šv. Mi
šių metu giedos solistai Marga
rita ir Vaclovas Momkai. Tuoj 
po pamaldų bus vykstama pa
šventinti paminklą Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. Giminės, 
draugai ir pažįstami prašomi 
kartu pasimelsti už jos sielą. 

(sk) 

x D. Kolbaitės paroda ati
daroma š.m. rugsėjo 22 d. 
6:30 v.v. Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje. Daili
ninkei išvykstant į Europą 
gyventi visam laikui, jos darbus 
galima įsigyti prieinamom kai
nom. 

(sk) 
x Antro kaimo pirmosios 

gastrolėms Lietuvoje skirtos 
programos premjera ir 
vieninelis pastatymas Čikagoje 
įvyks šeštad., rugsėjo 30 d. 8 v.v. 
Jaunimo centre, su kokteiliais 
6 v.v. ir vakariene 7 v.v. Bilie
tai Gifts International, 2501 
W. 71 St., 471-1424. 

(sk) 

x Romas Pūkštys, Trans
pak firmos savininkas pra
neša, kad spalio mėn. išvyks
ta į Lietuvą. Jis vėl sąžinin
gai tarpininkaus savo tautie
čiams pinigų pervedimo ar pa
likimo sutvarkymo reikaluose. 
Transpak, 2655 W. 69th St., 
Ch icago , I L 60629. Tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Albinas Kurkul is , akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw. Inc. , patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7916. ( s k . ) 

x Lietuvių Jaunimo są
jungos Chicagos skyrius kvie
čia visą lietuvių jaunimą daly
vauti susirinkime spalio 1 d., 
sekmadienį, 11:30 vai. 
Seklyčioje. Po susirinkimo bus 
ruošiama, kas norės, išvyka j 
Botanic Gardens, Glencoe, 111. 
Norintieji dalyvauti prašomi 
pranešti iš anksto, nes norima 
tiksliai žinoti, kiek paruošti 
maisto ir kurie nori dalyvauti 
išvykoje. Kainuos apie 4 dol. 
Skambinti Rasai Miliauskaitei 
į darbą 245-1672 arba vakare 
523-6065. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė 
duos patarimus, kaip kontro
liuoti artričio skausmus ir jo 
plėtimąsi. Artritis nėra pagy
domas, bet palengvinamas. 
Laisvas patikrinimas bus savai
tės dienomis, bet reikia iš 
anksto pasiskambinti tel. 
471-5550. 

x Anna ir Jonas Racys, 
Chicago, 111., Igoris Itomlenskis, 
Cleveland, Ohio, Petras Pe-
cenkis, Elizabeth, N.J., R. Vei-
tas, Olitton, Alabama, Petras 
Jasulaitis, Chicago, 111., K. Stir-
bys, New Buffalo, Mich., C. A. 
Kucėnas, Redondo Beach, Cal., 
kiekvienas grąžino laimėjimų 
šakneles su 12 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Adomas Veckus, A. Gurs
kis, J. Kaunas, Marie Gludą, 
Jonas Banionis, P. Grušys, M. 
Ankudas, Veronika Pleskus, N. 
Subačius, Kazimiera Vaišvila, 
Stepas Lukauskas, Antanina 
Starinskas, B. Kondratas, J. 
Lintakas, A. Palionis, Zenonas 
Butėnas, Jonas Martinkus, 
Stella GenceviČius, pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Klemas Jurgėla, St. Pe-
tersburg Beach, Fla., Irena 
Galiūnas, Vancouver, Wa., 
John Motiejūnas, Chicago, 111., 
J. Mikulis, Westchester, m. , O. 
E. Reingoldas, Worcester, 
Mass., Domas Šlapkūnas, 
Gulfport, Fla., Bronė Lankutis, 
Lansdale, Pa., Adelė Kazėnas, 
New Britain, Conn., parėmė 
„Draugą" po 15 dol. auka ir 
grąžino laimėjimų šakneles. La
bai dėkojame. 

x ALIAS Chicagos sky
riaus rudens golfo varžybos ir 
išvyka įvyks š.m. spalio mėn. 1 
d.,sekmadienį. Varžybos prasi
dės 10 v. ryto Country Lakęs 
Village golfo klubo aikštėje, 5 
So. 100 Fainvay Drive, Naper-
ville. Registruojamasi pas J. 
Barį — tel. 790-1399 arba pas 
St. Virpšą - tel. 776-7409. 
Rudens išvyka prasidės 1:00 
vai. inž. Kęstučio ir dr. Meilės 
Biskių sodyboje, 5705 Janes 
Ave., Downers Grove, IL. Kvie
čiame skyriaus nar ius su 
svečiais. 

(sk) 
x Lietuvių Katalikų Lab

d a r i ų sąjungos 75 metų 
sukakties vakaronė įvyks šešta
dienį, lapkričio 4 d„ Balzeko 
Muziejaus Gintaro salėje. Rezer
vacijoms skambinkite Reginai 
Šaulienei 436-9587 (dienomis 
10-5:00). Bilietų kaina: 75 dol. 
dviems, 40 dol. vienam asme
niui, 20 dol. studentams. 

(sk) 
x Ieškomas Adomas Oške-

liūnas, gim. 1928 m., gyvenęs 
Chicagoje, 29th St. Žinantieji 
apie šį asmenį, prašomi rašyti jo 
pusbroliui: Lithuania, Pane
vėžys, Nevėžio 40a-74, Vladas 
Oškeliūnas. 

(sk) 
x Parduodami Lietuvoje 

austi nauji tautiniai drabužiai, 
14 numerio. 312-257- 7352. 

(sk) 
(' x Greit parduodu vieiios ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 381-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

Tautos šventės minėjime, surengtame Liet. Tautinės sąjungos, meninės programos atlikėjai. Iš 
kaires: muz. Alvydas Vasaitis, smuikininkas Valdas Vasaitis ir sol. Audronė Gaižiūnienė. 

Nuotr. V. A. Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
I NAUJĄ LIETUVIŲ 

OPEROS SEZONĄ 

Ilgos ir šiltos vasaros dienos, 
jos būna kai kada net ir per 
šiltos, po truputį eina trumpyn 
ir vėsyn. Ištuštėjo paplūdimiai, 
laikraščiuose išnyko skelbimai, 
kviečiantys į stovyklas, ir vis 
dažniau skaitome pranešimus 
apie artėjančius kultūrinius 
renginius, organizacijų susi
rinkimus, kas ir pranašauja pra
sidedant naują k u l t ū r i n ė s 
veiklos sezoną mūsų išeivijoje. 
Lietuvių Operą taip pat po dar
bingo praeitų metų sezono ir 
sėkmingai praėjusių „Trubadū
ro" spektaklių, pailsėję porą 
mėnesių per vasaros karščius, 
vėl grįžta į Jaunimo centrą 
ruoštis naujiems užmojams, 
ypač daug laiko ir kruopštaus 
darbo pareikalaujančiam naujos 
operos pastatymui. 

Prieš darbų pradžią operos 
valdyba pakvietė savo narius ir 
šeimas sekmadienį, rugsėjo 10 
dieną, į Union Pier pabendrau
ti ir papiknikauti. Nors prieš tai 
visą savaitę oras ir nebuvo la
bai viliojantis, dažnas lietus ir 
įkyri drėgmė vargino Chicagą, 
bet sekmadienįjvisų maloniam 
nustebimuijVėl pasirodė saulu
tė ir dangus buvo gaivinančiai 
giedras. Prie pikniko ruošos 
gražiai darbavosi valdybos 
nariai Giedrė Končienė ir Vytas 
Aukštuolis, o jiems talkininka
vo Vladas Stropus, kurio jaukio
je sodyboje ir buvo pasivaišinta, 
pasidalinta praėjusios vasaros 
patirtais įspūdžiais bei padisku
tuota apie paskutinių įvykių 
raidą Tėvynėje ir jų atgarsius 
pas mus išeivijoje. 

Naujai i š r i nk t a valdyba, 
kurią sudaro daugumas ir pra
eitais metais valdyboje dirbusių 
asmenų, pasiskirstė pareigomis, 
energingai kibo į platų darbo 
lauką. Šio sezono pirmininko 
pareigas perėmė Raimundas 
Korzonas, jau anksčiau spėjęs 
pasireikšti lietuviškoje veikloje, 
ypač sporto srityje, ateina kaip 
geras organizatorius ir patvarus 
darbuotojas. Kiti valdybos na
riai yra irgi su gera darbų pa
tirtim, o tai turė tų gerokai 
palengvinti ir naujo pirmininko 
naštą. Pirmininko pavaduotojas 

yra Leonas Bildušas. Jo didelių 
pastangų dėka praeitame sezo
ne gėrėjomės mūsų solistės iš 
Lietuvos Irenos Milkevičiūtės 
dainavimu. Iždą tarkyti apsi
ėmė Albinas Smolinskas. Sek
retorės pareigose toliau liko 
Giedrė Končienė, o įvairiems 
darbams bus vicepirmininkai 
Vytautas Aukštuolis, Vaclovas 
Momkus, Eglė Rūkštelytė-
-Sundstrom ir Rudolfas Valdu-
kaitis. Praėjusio sezono pirmi
ninkui Vladui Žukauskui, kuris 
dėl kitų darbų bei šeimyninių 

įsipareigojimų šių metų valdy-
bon įeiti nebegalėjo, buvo pa
dėkota už jo įdėtą triūsą ir 
sumanų vadovavimą valdybai ir 
palinkėta netolimoje ateityje vėl 
aktyviai įsijungti į daug rankų 
reikalaujančią Lietuvių Operos 
veiklą. 

Sių metų Lietuvių Operos se
zonui vadovaus ir spektakliams 
diriguos jau lietuvių visuomenei 
pažįstamas, praeitų metų operos 
dirigentas muzikas dr. Bronius 
Kazėnas. Jam talkininkaus, 
ypač chorų paruošime, lietuvių 
visuomenei gerai pažįstama 
solistė, muzikė Audronė Gaižiū
nienė ir jau nuo seniau Chica
goje besireiškiantis pianistas ir 
akompania tor ius muzikas 
Manigirdas Motekaitis. 

Naujai persitvarkiusi valdy
ba, dar net vasaros karščiams 
tebevarginant Chicagą, pradėjo 
savo kasmetinį piniginį vajų. 
Lietuvių visuomenei buvo iš
siuntinėti laimėjimų bilietėliai, 
kurių pasėkoje valdyba tikisi 
papildyti savo po praėjusio 
sezono ištuštėjusią kasą. Iki šiol 
gana dosniai atsiliepia lietuvių 
visuomenė į šį krepimąsi auko
mis ir tolimesnei veiklai paska
t inančiais laiškučiais. Gili 
padėka ir pagarba priklauso 
Lietuvių Operos rėmėjams! 
Šiais metais buvo nutarta vieto
je 20 dol. už knygutę sumažinti 
iki 10 dol., bet buvo pasistengta 
paskleisti daugiau knygučių, 
manant, kad, sumažinus kainą, 
auka bus labiau prieinama ir 
rezultatai dėl to nesumažės. 
Atrodo, kad šis sprendimas buvo 
teisingas, nes iki šiol jau yra 
sulaukta gražių įplaukų už 
nupirktus bilietėlius, o nemažai 
aukotojų, kurie išgali, prideda 

Po posėdžio, kuriame buvo aptarti visuomeniniai reikalai. Iš kaires: JAV 
LB krašto vald. pirm. dr. A. Razma, atstovė VVashingtone Asta Banionytė 
ir visuomeninių reik. pirm. A Barzdų kas. 

dar ir didesnę auką. Operos 
valdyba maloniai prašo visus, 
kurie dar nesuskubo atsiliepti į 
jos vajų, prie jo prisidėti ir 
sugrąžinti iždininkui A. Smolin-
skui užpildytas šakneles. 

Ateina vėl darbingi metai. Ki
tų metų vasarą Chicagoje įvyks
ta Dainų šventė, kuriai reikės 
atitinkamai pasiruošti ir į ją įsi
jungti. Lietuvių Operai yra ypač 
malonu, kad ir šios Dainų 
šventės rengimo komiteto 
pirmininku yra jos valdybos 
vicepirmininkas Vaclovas 
Momkus. 

Lietuvių Operos metinis 
balius bus lapkričio 18 d. Jau
nimo centre. Čia išgirsime nau
jai paruoštą programą, kurią su
darys ištraukos iš buvusių ir 
šiais metais statomos operos. 
Programą atliks Lietuvių 
Operos kolektyvas. Šiam 
sezonui buvo parinkta vėl gana 
gyva ir nuotaikinga opera Do-
nizetti „Meilės Eliksyras". 
Tai jau iš anksto Chicagos ir 
platesnių apylinkių visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti į Lie
tuvių Operos metinį balių, sma
giai draugų tarpe praleisti 
vakarą ir pasigrožėti ištrau
komis iš operos, kurią girdėsime 
ateinantį pavasarį. Tuo pačiu 
reikėtų paminėti, kad ir tra
dicinis Lietuvių Operos Naujų 
Metų sutikimas ir šiais metais 
tikrai įvyks gruodžio 31d. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 

Darbai jau pradėti, atsiras jų 
ir daugiau. Į pirmas repeticijas 
jau renkasi daugelį metų dai
navę veteranai — pagarba jiems 
už ištvermę! Laukiama sugrįž
tant ir ankstyvesnių operos 
dainininkų, vėliau atitrūkusių, 
ypač prasidėjus į pietvakarius ir 
dar kai kur lietuvių egzodui. 
Norint išlaikyti Lietuvių 
Operos tęstinumą, reikalingas 
prieauglis. Be jo gali netrukus 
tekt keliauti į Vilnių, išgirs
t i l ietuviškai dainuojamą 
operą. Jei žinome savo aplinkoje 
balsingą jaunuolį ar jaunuolę, 
prikalbinkime visais turimais 
argumentais, nes, įsijungus į 
dainininkų eiles, jiems bus ir 
smagu ir prasminga išeivijos 
ateičiai. O tuo pačiu ir savo tau
tiečiams, kurių vis daugiau 
sulaukiam apsilankant, pasi
rodysim, kad ir mes čia dar kles
tini XT veikiame ir kartu jun
giamės prie jų gražios tautinio 
atgimimo darbų pynės. 

J . Končius 

LIETUVIO MUZIKA 
TEATRE 

Chicago Actors Ensemble 
stato scenos veikalą dramą 
„Birthrate" Chicagos šiaurėj, 
941 W. Lawrence Ave., Preston 
Bradley Center. Veikalo idėja 
paimta pagal lenko rašytojo 
Tadeusz Rozewicz poeziją bei 
prozą. Režisierius yra Riek 
Helwig ir Kazimierz Braun. 
Vaidina 22 aktoriai. Visi su 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Juodojo kaspino diena 
Montrealyje praėjo demonstra
cijomis prie Sovietų Sąjungos 
konsulato. Dalyvavo lietuviai, 
lenkai, ukrainiečiai ir kt. Jie 
pasakė ir kalbas. Dr. Milda 
Danytė perskaitė raštą sovie
tams, bet pradžioje jie neįsileido 
į konsulatą. Paskiau po didelio 
triukšmo vicekonsulas priėmė 
raštą ir pažadėjo perduoti kon
sului. Įėjo į konsulatą dr. M. 
Danytė, Y. Markizą ir Janis Te-
rauds. Kitą dieną televizijoje 
buvo pasikalbėjimas su Silvija 
Staskevičiene. 

— Tautos šventės minėjimą 
Montrealyje surengė rugsėjo 10 
d. Aušros Vartų bažnyčioje ir 
salėje lietuviai šauliai. Dr. 
Henrikas Nagys skaitė specia
lią paskaitą, o Montrealio vyrų 
oktetas atliko meninę programą. 

— Karen Cičinskaitės h* 
Vytauto Dabšio iš Los Angeles 
sutuoktuvės buvo rugpjūčio 26 
d. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Moterystę palaimi
no kun. Stasys Šileika, kon-
celebruojant Aušros Vartų pa
rapijos klebonui kun. J. Ara-
nauskui. Jaunieji yra Aldonos ir 
Edvardo Čičinskų duktė, Biru
tės ir Rimtauto Dabšių sūnus. 
Pamaldų metu giedojo jaunojo 
motina. 

— Toronto lietuviai prisi
minė rugpjūčio 23 d. demonstra
cijomis Molotovo-Ribbentropo 
1939 metų sutartį, kuria buvo 
padalintos Pabaltijo ir kitos 
valstybės. Demonstracijose 
skelbiama, kad laisvasis 
pasaulis turi prisidėti prie šio 
akto panaikinimo ir šios su
tarties rezultatų — Pabaltijo 
vergijos ir iki šiol okupacijos 
panaikinimo. Juodojo kaspino 
demonstracijose dalyvavo dau
gelis Toronto lietuvių ir kitų pa-
baltiečių bei kanadiečių. 

— Calgario, Alb., Lietuvių 
draugijos susirinkimas buvo T. 
E. Kern sodyboje ir dalyvavo 38 
žmonės. Kalbėta apie draugijos 
dvejų metų apyskaitą ir veiklą. 
Ateinantiems metams valdy
boje liko pirm. Marta Vanagai-
tienė, pavaduotoja E. Kern, 
sekr. Ingrida Hodges, ižd. Br. 
Yauza. 

— St. Ca tha r ines , Ont., 
Juodojo kaspino demonstra
cijos buvo rugsėjo 23 d. prie 
miesto rotušės. Dalyvavo apie 
400 žmonių su 33 vėliavomis ir 
plakatais. Vadovavo S. Šetikas, 
kuris šiemet yra Pavergtųjų 
tautų pirmininkas. Pasakė 
kalbą miesto burmistras Joseph 
L. McCaffery. Pranešėja buvo 
Joana Zubrickienė. 

teatro patyrimu ir mokslais. 
Muziką tam veikalui sukom-

panavo džiazo muzikas Kęstu-
tis Stančiauskas, kuris yra 
išleidęs jau tris savo džiazo 
muzikos plokšteles ir kasetę 
Japonijoje. Veikalas labai ori
ginalus, adventiūriškas ir avan-
gardiškas. Žiūrovai yra prave
dami per tris sales ir net kartu 
dalyvauja. 

Paskutinė scena yra ypatingai 
stipri ir įdomi. Įvedama net ke
liolika kalbų, tarp jų ir lietuvių 
kalba. Suprasti ką tuo veikalu 
norima įrodyti, reikia pačiam 
pamatyti. Teatro kritikai šį 
veikalą teigiamai įvertino 
„Chicago Tribūne" ir „Reader". 
Vaidinimai vyksta ketvirtadie
niais, penktadieniais ir šeštadie
niais 7:30 vai. vakare ir sekma
dieniais 6:30 vai. vakare. 
Veikalas tęsis iki spalio 15. In
formacijai tel. 275-4463. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, (L 60629 
Tel. — 776-8700 

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




