
T?yS LI3RARY O? CONGRESS (GRATI3) 
REFERENCE DEPARTMENT 
c 5RIALS DI VT 31CN 
mSHINGTON, DC * 20025 D:-: 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rc STREET • C H I C A G O ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3 

TTI-H i_inri-iLj/\i>ji/\ro VA/OF^LO-VA/IDE O A I I Y 
Vol. LXXX Kaina 35 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, RUGSĖJIS - SEPTEMBER 29, 1989 

Gubernatorių 
konferencija švietimo 

reikalais 
Laukiama ir auklėjimo problemų iškėlimo 

s 

Charlotteville, Va. — Prez. 
G. Bushas pradėjo savo švietimo 
reikalų konferenciją, sukvietęs 
visų 50 valstijų gubernatorius 
aptarti JAV švietimo klausi
mus. Kai Bushas vedė savo 
rinkiminę propagandą, sakėsi 
norįs būti „švietimo preziden
tu", tad šis pasitarimas yra jo 
pirmas žingsnis, kad naujoji 
generacija mokėtų geriau 
skaityti, rašyti ir galvoti, rašo 
Christian Science Monitor. 

Būtina federalinė parama 
Gubernatorių suvažiavimas 

vyksta Tomo Jeffersono Įsteig
toje kolegijoje, kuris buvo 
vienas labiausiai išsilavinusių 
prezidentų. Gubernatoriai pri
minė prezidentui šioje konferen
cijoje, kuri baigėsi vakar, jog per 
daug yra federalinių taisyklių 
mokykloms ir per mažai pinigų 
Amerikos švietimo reikalams. 
Iškalbingiausiai pasisakė New 
Yorko gubernatorius Mario 
Cuomo: „Švietimo pagerinti 
negali vien tik poezija. Reikia ir 
prozos. To negali padaryti ir su 
papuošalais, tam reikia truputį 
mėsos ir bulvių. Tu negali 
pastatyti Virginijos universite
to su kalbomis. Reikia plytų, 
reiškia dolerių ir centų. Jei 
tikrai esi už tuos dalykus, tai 
turi surasti jiems ir šaltinius". 

Federalinė vyriausybė ma
žiausiai rūpinasi švietimu, nes 
valstijos pačios išlaiko savo mo
kyklas, daugiausiai sudedamos 
pinigų. Arkansas gubernatorius 
Bill Clinton pasakė, jog valsti
jos švietimo reikalams išleidžia 
daugiau kaip 350 bilijonų dole
rių. Bet to neužtenka, reikia 
būtinai didelės pagalbos iš 
federalinės valdžios. 

Tautos reikalas 
Prezidentas kalbėjo, jog „mili

jonai amerikiečių nemoka 
skaityti, daug negali užbaigti 
pradinių mokyklų ir gimnazijų, 
pabėgdami iš jų... Narkotikai 
įsigali mokyklose, smurtas 
vyksta mokyklų kiemuose ir 
vyrauja drausmės stoka". 
Pavyzdžiui Švietimo depar
tamento sekretorius William 
Bennett pavadino Chicagos 
mokyklas blogiausiomis viso 
krašto viešosiomis mokyklomis. 
Prezidentas prašė gubernatorių, 
jog susitartų padaryti pagrindi
nius pakeitimus, kad būtų pa
gerinti švietimo reikalai, nes 
švietimas nėra respublikonų ar 
demokratų partijų klausimas, 
bet visos tautos. 

Mokytojams egzaminai 
Daugelis mokyklų esančios 

tik vidutiniškos, nes jų moky
tojai nepasižymį išsilavinimu. 
Apie 60% baigusių gimnazijas, 
negali perskaitę laikraščio ve
damąjį straipsnį suprasti apie 
ką ten rašo, praneša ką tik Švie
timo departamento surinkti 
statistiniai duomenys. Pusė 
mokinių negali išspręsti 
paprasto algebros uždavinio. 
Tik 20% moka gerai parašyti 
laiškus. Prezidentas siūlo įvesti 
mokytojams specialius egzami
nus. Tarptautiniai duomenys 
rodo, jog amerikiečiai mokiniai 
matematikoje pasaulyje yra pa
skutiniai. Konferencijoje vienas 
mokytojas iškėlė: „Netiesa, 

kad vaikai šiuo metu yra kvai
lesni. Ne. Bet yra tiesa, kad jie 
nenori mokintis ir jų tėvai dėl 
to visai nesijaudina". 

Ne t ik švietimas, 
bet i r auklėjimas 

Gubernatorių konferencijoje 
buvo siūloma susidomėti Japo
nijos mokyklomis, kurioms 
mokslas yra „šventas dalykas". 
Kai kurie gubernatoriai pasisakė 
prieš dideles raketų išlaidas, 
kurios niekada neiššaunamos, o 
būtų reikalinga žymiai didesnė 
federalinė parama. Šį klausimą 
kėlė Michigano gub. James 
Blanchard. Jam atsakė Baltųjų 
rūmų štabo viršininkas John 
Sununu: „Mūsų problema nėra 
piniguose. Mūsų problema yra 
kaip naudoti tuos pinigus pro
tingai, kurie ten jau yra". 

Konferencijai ba ig iant i s , 
nebuvo žinoma, kokius nutari
mus padarys gubernatoriai švie
timo srityje ir ar iškels iš esmės 
auklėjimo reikalą Amerikos 
mokyklose, o gal kartais ir visos 
sistemos peržiūrėjimą. Konfe
rencijoje dalyvavo beveik visi 
kabineto nariai. 

-

Prezidentas G. Bushas, centre, matyti Jungtinių Amerikos 50 valstijų gubernatorių tarpe prieš 
pradedant Virginijos v.niversitete konferenciją švietimo klausimais. Illinois gub. J i m Thomp
son matyti antroje eilėje dešinėje, o už jo New Yorko gub. Mario Cuomo. 

660 milijonų Vengrijai ir Lenkijai 

Garsėja jaunimo 
orkestras 

Vilnius. — Lietuvos valsty
binis jaunimo simfoninis or
kestras pradėjo savo antrąjį 
sezoną su Mozarto simfonija g-
moli ir Mahlerio pirmąja simfo
nija D-dur. Praėjusį sezoną 
orkestras surengė 35 koncertus 
Lietuvos miestuose. Orkestro 
dirigentas — Gintaras Rinke
vičius. Orkestras nepriklauso 
Kultūros ministerijai, bet ne
siskundžia sunkumais. Tebe
trūksta gerų instrumentų or
kestrantams, kuriems įsigyti 
reikėtų 75 tūkstančių invaliu-
tinių rublių. Orkestras turi 
didelį pasisekimą. Dirigentas 
Rinkevičius mano, kad nau
dinga orkestrui retkarčiais ir 
pakeisti dirigentą, todėl šį 
sezoną diriguos ir Jonas Alek
sa, o lapkričio mėnesį iš Italijos 
svečias dirigentas Cesare Kroci. 
Kartu su orkestru dainuos so
listai Irena Milkevičiūtė, Vla
dimiras Pudnikovas, du italai 
solistai. Kauno valstybinis 
choras ir Vilniaus berniukų ir 
jaunuolių choras „Ąžuoliukas". 

Iš Lietuvos buvo vykdoma ekspedici
ja prie Baikalo ežero ir iš jo iš
tekančios upės Angaros pakrantėse, 
kur buvo darbams atvežta daug lie
tuvių. Taip atrodo memorialinė len
ta, kurią ten paliko Kauno lietuviai, 
ieškoję palaidotų lietuviu kapų. 

Briusselis. — Europos Bend
ruomenės vykdomasis komite
tas pasiūlė suteikti 660 mil. 
dolerių vertės ekonominę 
paramą Vengrijai ir Lenkijai 
kitais metais, tai yra dvigubai 
daugiau, negu iš viso buvo 
industriniu valstybių pažadėta. 

Čia susirinko 24 nekomunis
tinių vyriausybių atstovai kar
tu įvertinti įvykius Rytų Eu
ropoje. Jie išleido bendrą pareiš
kimą, kad yra patenkinti vyks
tančiais demokratijos įvykiais 
minėtose valstybėse. 

Amerikos atstovas Valstybės 
departamento sekretoriaus asis
tentas Ralph Johnson delega
tams pasakė, jog Amerikos prez. 
Bushas jau yra pažadėjęs 169 
mil. dol. ekonominės paramos 
formoje suteikti Lenkijai, tad 
Europos valstybių teikiama 
parama bus atskirai duodama. 
Amerika taip pat yra pažadėjusi 
Vengrijai duoti 25 mil. dol., 
kurių jai neužtenka. Briusselio 
diskusijose paaiškėjo, kad tų 24 
valstybių vyriausybėse nėra 
jokių abejonių, kad reikia padėti 
toms valstybėms galutinai at
sisakyti komunistinio kūjo ir 
pjautuvo — politinės ir ekono
minės komunistų sistemos. 

Amerikos vaidmens 
klausimas 

Briusselyje diplomatai kėlė 
daug toliau siekiančius klausi
mus — kokia dabar yra Europa 
ir kokia ji turi būti ateityje. 
Kaip ilgai tęsis Europos 
padalinimas ir ar Amerika 
turėtų turėti vadovaujančią rolę 
Vakarų strateginiuose klausi
muose, sekant politinius ir eko
nominius pasikeitimus Sovietų 
Sąjungoje, Lenkijoje ir Vengrijo
je. Klausimas keliamas apie 
NATO sąjungininkų ir apie 
Europos Bendruomenės veiklą, 
kai Paryžiuje buvo prašytos 
Amerika ir Japonija ir kitos 
penkios didesnės valstybės 
vadovauti tai paramai. Lenkijai 
maisto yra pažadėta už 298 mil. 
dol. 

Ne vien tik pinigai 
Pasitarimo metu Švedija, 

Danija, Norvegija ir Suomija 
pažadėjo paramą 121 mil. dol. 
sumoje, daugiausia ekologi
niams reikalams. Islandija 
pažadėjo 330,000 dol., dau
giausia maistu, ypač žuvies pro
duktais. Lenkijos vyriausybės 

atstovas pasakė, jog padėti 
Lenkijos reformoms nėra tik 
ekonominė parama, bet kartu 
parama, kad pasisektų ir ten 
pradėti politiniai persit
varkymai, pakeičiant visą 
sistemą, kuri yra svarbi ir 
visai Europai. 

Kancleris vyks į Lenkiją 
Sovietų Sąjungoje dalykai 

vyksta taip greitai ir dalinai 
Rytų Europoje, sako NATO 
diplomatas, jog pašalinimas 
tarifų bei kitų prekybos kliūčių 
turės daug įtakos ir Rytų 
Europos kraštams. Praėjusį 
trečiadienį NATO taryba 
specialiai posėdžiavo Rytų 
Europos klausimais, nes iškyla 
naujos problemos sąjunginin
kams. NATO taryba mano, kad 
šioje situacijoje nebus galima 
įtikinti Vak. Vokietijos, kad ji 
pati modernizuotų trumpųjų 
distancijų branduolines raketas, 
kaip kad to norėjo Amerika ir 
Britanija, jei nusiginklavimo 
derybos pasiseks. 

Pranešama, kad Vokietijos 
kancleris, baigiantis šiems 
metams, vizituos Lenkiją ir tada 
jis Varšuvoje išdėstys savo para
mos planus Lenkijai, kuri užsie
niui yra skolinga 30 bilijonų 
dolerių. 

— Buvęs Filipinų preziden
tas Ferdinand Marcos mirė po 
sunkios ir ilgos ligos. Jis buvo 
prašęs, kad dabartinė Filipinų 
vyriausybe leistų jam sugrįžti į 
namus, tačiau vyriausybė, bijo
dama naujų neramumų, jam 
tokio leidimo nedavė. 

— Prancūzijoje pradėjo kur
suoti greičiausias pasaulyje 
traukinys, kuris per valandą 
važiuoja 186 mylių greičiu. 

— Egipto prez. Hosni Muba-
rakas pranešė, jog jo pasiūlymui 
pradėti tiesiogines derybas su 
Izraeliu, pritarė PLO vadas Ara
fatas. Kalbėdamasis su Izraelio 
žurnalistais, Mubarakas ragino, 
kad Izraeli3 sutiktų su šiuo 
pasiūlymu. 

— EI Salvadoro komunistų 
partizanų vadai sutiko pradėti 
pasitarimus su dabartine vy
riausybe, kad būtų baigtas de
šimties metų civilinis karas. 

— Senato Ginkluotų pajėgų 
komitetas vienbalsiai nutarė 
rekomenduoti gen. Colin Powell 
Jungtinio štabo viršininku. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vengrijoje parlamentarai, 
kurie šią savaitę pertvarko 
krašto politinę ir ekonominę 
sistemą, viešai diskutuoja grafo 
Otto von Hapsburg, Europos 
Bendruomenės parlamentaro, 
kandidatūrą Vengrijos būsimo
sios respublikos prezidento pos-
stui . L ie tuviams jis gerai 
žinomas savo palankumu ir pa
deda Baltijos valstybių nepri
klausomybės atgavimo kovoms. 

— New Yorke mirė garsusis 
amerikiečių dainų kūrėjas Irv-
ing Berlin, sulaukęs 101 m. 
amžiaus, Rusijoje gimęs žydų 
šeimoje. Jis čia išgarsėjo savo 
populiariomis dainomis, kurių 
sukūrė daugiau 1,500, ypač jo 
žinomos yra „God bless Ame
rica", ,,White Chris tmas" , 
„Cheek to Cheek". Jis ne tik 
sukurdavo melodijas, bet ir 
dainų tekstus. 

— Rytų Vokietijos Vidaus 
reikalų ministerija atsisakė leis
ti veikti susiorganizavusiai nau
jai vokiečių „Naujojo Forumo" 
organizaci jai , kuri esant i 
nus i s tač ius i pr ieš esamą 
politinę santvarką. 

— Kolumbijos Teisingumo 
ministerė Monica de Greiff atsi
sakė iš pareigų savo šeimos 
saugumo sumetimais, nes, kai 
dabar vyksta ten didelė kova su 
narkotikais, ji susilaukė daug 
grasinimų, kad bus nužudyta, 
jei nepalaikys narkotikų pirk
lių. 

— Rytų Vokietijos Komunis
tų part i jos vadas Erich 
Honecker po šešių savaičių 
buvimo ligoninėje pasirodė 
viešumoje labai suvargęs. Jis 
priėmė naujų Zimbabwes ir 
Turkijos ambasadorių kreden
cialus, bet spaudos atstovams 
priėmime nebuvo leista daly
vauti. 

— Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovas atvyks spalio 7 d. 
dalyvauti Rytų Vokietijos, kaip 
komunistinės valstybės, įstei
gimo sukakties paminėjime. 

— Chicagos Simfoninis or
kestras, ką tik sugrįžęs iš trium-
fališkos koncertų kelionės Euro
poje, trečiadienio vakare savo 
salėje Orchestra Hali pradėjo 
99-jį sezoną. Dirigavo naujasis 
dirigentas Daniel Barenboim, 
kuris kitais metais visiškai per
ims orkestro dirigento pareigas, 
kai maestro Solti užbaigs savo 
terminą. 
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„Svarbiau palaikyti 
Gorbačiovą... negu 
Baltijos respublikų 
nepriklausomybę 93 

Washingtonas. — Abejonės 
apie Valstybės sekretoriaus Ba
keno intencijas užstoti Michailo 
Gorbačiovo slidų išsilaikymą 
Sovietų valdžioje, pranyko Wyo-
minge, kada jis privačiai ir 
draugiškai kalbėjo Kremliaus 
pareigūnui apie būsiantį nepa
lankumą Sovietams, jei nau
dos jėgą prieš Baltijos valstybes 
ir po to viešai atsitraukiant 
nuo palaikymo nepriklausomy
bės toms pavergtoms tautoms. 

Valstybės sekretoriaus tonas 
buvo draugiškas, ne toks kaip 
viceprezidento Quayle, kuris 
rugsėjo 8 d. įspėjo apie 
„negatyvų atsinešimą" iš 
Amerikos pusės, jei bus 
neigiamai reaguota į Baltijos 
valstybių reikalavimus. Bakeris 
buvo savo pokalbiuose su 
Sovietų Užsienio reikalų 
ministeriu E. Shevardnadze su
sirūpinęs, atrodo, patvirtino šią 
idėją: Gorbačiovo palaikymas 
yra daug svarbiau, negu Balti
jos nepriklausomybė, rašo ko-
lumnistai R. Evans ir R. Novak 
šio krašto spaudoje, nes Baltijos 
nusistatymo palaužimas pa
kenktų Gorbačiovui, todėl šiuo 
atveju ir Amerika yra kartu su 
Gorbačiovu. 

Šal tumas Baltijos reikalui 
Po to tą dieną, kai baigėsi 

Wyomingo pasitarimai, Bakeris 
parodė šaltumą Baltijos vals
tybių reikalavimams, kurios 
Maskvos buvo okupuotos pasi
rašius Stalinui ir Hitleriui 
paktą ir kurios okupacijos 
Amerika niekada nepripažino. 
Kai,,Face the Nation" televizi
jos programoje buvo paklaustas, 
ar Amerikos politika palaiko 
Baltijos nepriklausomybę, 
Bakeris atsakė, jog jis nežinąs, 
ar taip galėtų pasakyti. 

Toks pritarimas Gorbačiovo 
mirtinai Baltijos problemai kar
tu su strateginio apsigynimo 
iniciatyvos klausimais veda 
Ar-.erikos politiką arčiau prie 
Maskvos politikos. Prez. Bushas 
pasisako už Sovietų reformų 
vadovo palaikymą šiuo blogu 
laiku, o tai seniai buvo 
reikalauta respublikonų ir de
mokratų liberalų. Šiai laiky
senai jau buvo ruoštasi anks
čiau. Rugsėjo 11d. buvo sutar 
ta Valstybės departamente pri

imti Baltijos tautybių vadovau
jantį asmenį Washingtone pasi
tarimui su aukštaisiais parei
gūnais, bet paskutinę minutę 
buvo atšaukta, nes, jie buvo per 
daug užsiėmę". 

Estijos tautinio sąjūdžio vado
vaujantis asmuo — Tunne 
Kelam buvo nukreiptas tik į 
Valstybės departamento infor
macijos biurą, vietoje žadėto 
pasitarimo su svarbiaisiais 
diplomatais. 

Bushas už tai , k a d 
nesugriūtų Sovietai 

Jei Sovietų Sąjunga iš tikrųjų 
yra prie sugriuvimo, tai Busho 
vyriausybė prie to neprisidės. 
Todėl ir žmogaus teisių klausi
mas nebekeliamas Baltijos vals
tybėse. Kai jos pačios artėja 
prie nepriklausomybės, tai 
Busho vyriausybė susilaiko nuo 
Baltijos laisvės reikalo, pava
dindama visa tai tik „lowered 
priority" dalyku. 

Už tat ir Bakeriui nebereikėjo 
šnibždėti Shevardnadzei į ausį, 
jog jis sužinotų, kad buvusio pre
zidento Ronaldo Reagano stra
teginio apsigynimo planas yra 
palaidotas. Tai jam buvo 
Ravaime aišku. Rusbo vyriausy
bės Valstybės departamentas bi
jo, kad nebūtų Europoje su
griautas „status quo" statusas. 
Todėl ir ilgųjų distancijų rake
tų sutarties pasirašymas iš Gor
bačiovo pusės nebesulauks kliū
čių. 

Šiuo metu Busho dešinieji pa
reigūnai nebekelia Baltijos ne
priklausomybės ir strateginio 
apsigynimo programos klausi
mų. 

Vengrai gali laisvai 
keliauti 

Budapeštas . — AP agentūra 
praneša, jog Vengrijos par
lamentas pradėjo svarstyti per
sitvarkymą iš komunistinės 
valstybės į daugiapartinę sis
temą ir nutarė, kad jos piliečiai 
gali laisvai keliauti į užsienį ir 
laisvai emigruoti. 

Parlamentas nutarė, kad nuo 
sausio 1 d. vengrams nebereikės 
prašyti leidimo iš savo vyriau
sybės išvykti į užsienį, o tie, 
kurie kaip politiniai pabėgėliai 
gyvena užsienyje, jei norės, 
galės laisvai sugrįžti į tėvynę 
bet kada. Taip pat panaikintos 
visos dar buvusios kliūtys 
pereiti Austrijos sieną. Veng
rijos parlamento sesijoje bus 
apspręsta labai daug klausimų, 
taip pat ir nauji laisvi rinkimai, 
dalyvaujant visoms politinėms 
partijoms lygiomis teisėmis. 

Sulaiko ginklus 
Nikaragvai 

Maskva. — Pirmadienį 
Sovietų Sąjunga pranešė, jog 
yra pasiruošusi kartu su Ameri
ka veikti, kad būtų įgyvendinta 
taika Centro Amerikoje. Sovie
tų Užsienio reikalų ministerija 
pasakė, jog ministerio E. She-
vardnadzės vizitas spalio 6 d. 
Nikaragvoje pasuks visai kita 
kryptimi tuos ryšius, ka i 
būdavo teikiami ginklai sandi-
nistams. Wyominge Shevardna
dze ir Bakeris sutarė, kad nebe
būtų siunčiami ginklai nei ko
munistų nei laisvės kovotojų 
partizanamas. Lotynų kraštų 
diplomatai sako, kad Maskva 
nesutinka, kad ir Kuba siųstų 
ginklus kaimyniniams partiza
nams. Shevardnadzės vizitas 
Nikaragvoje reiškiąs , kad 
Sovietų Sąjunga pažadės tik 
ekonominę paramą Sandinistų 
vyriausybei, nes ginklų jiems 
pilnai užtenka. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 29 d.: Mykolas, Gab
rielius, Rapolas, Arminas. Mi
chalina, Kęsgailas. 

Rugsėjo 30 d.: Jeronimas, Žy
mantas, Inga. Bytaute, Sofija. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:44. leidžiasi 6:38. 
Temperatūra dieną 73 L, nak

tį 40 1. 

\ 
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/PORTO APŽVALGA 

KREPŠINIO PIRMŪNAS 
GRĮŽO IŠ LIETUVOS 

Advokatas dr. Konstantinas 
Savickas Lietuvos sporto 
sąjungos buvo pakviestas daly
vauti 50 m. sukakties minėjime 
nuo lietuvių pasiektų pirmųjų ir 
antrųjų Europos krepšinio 
čempionato laimėjimų. Adv. 
Savickas buvo pagrindinis 
asmuo, kuris organizavo Lie
tuvoje krepšinio komandas, pa
dėjo jas paruošti, pasirūpino, 
kad žymesni JAV lietuviai 
krepšininkai ir kiti sportininkai 
nuvyktų talkon rungtynėms j 
Lietuvą 1935, 1937 ir 1939 m. 
tokiu būdu daug prisidėdamas, 
kad Lietuvoje krepšinio sportas 
iškiltų į pirmaujančią vietą. 

Lietuvos sporto sąjungos 
pakviestas, adv. dr. K. Savickas 
j Lietuvą nuskrido š.m. rugsėjo 
8 d. ir rugsėjo 21 d. grįžo atgal 
į Chicagą. 

Viešnage Lietuvoje labai pa
tenkintas. Džiaugiasi, kad Lie
tuvos sportininkų komisija 
sutiko jį Maskvoje, lydėjo 
lėktuve į Vilnių, apgyvendin
dami „Lietuvos" viešbutyje. Iš 
ten nugabeno į Kauną. Cia teko 
stebėti rungtynes ir pasi
džiaugti, kaip puikiai lietuviai 
sportininkai veikia. Į Jią krepši
nio pergalių sukaktuvinę švente 
buvo suvažiavę visi svarbiausi 
Lietuvos sportininkai, kaip Ar
vydas Sabonis, V. Chomičius ir 
kiti. Gerai pasirodė rungtynėse 
su vokiečiais, vengrais, latviais. 
K. Savickas buvo pakviestas 
kalbėti'lietuviams studentams, 
kurie Kūno Kultūros rūmų yra 
ruošiami sporto mokytojais. 
Nupasakojo jiems istoriją', kaip 
Lietuvoje buvo išugdytas krep
šinio-sportas. K. Savickui teko 
kalbėti ir televizijoje, 1>uvo 
klausinėjamas ir laikraščių ko
respondentų. Vėliau jo ir grupių 
su juo nuotraukos buvo įdėtos 
„Sporte", „Olimpinėje vytyje", 
o „Kauno tiesa" net pirmame 
puslapyje įsidėjo pasikalbėjimą, 
užvardintą „Krepšinis vienija 
tautą ir tai svarbiausia". Čia 
Savickas vadinamas vienu iš 
„krepšinio entuziastų, kurie 
dėjo mūsų krepšinio pagrindus, 
telkė ir nešė Lietuvos rinktinę 
į 1937 metų Europos čempiona
tą". Laikraštis pakartojo K. Sa
vicko žodžius: „Visą gyvenimą 
norėjau kuo daugiau padėti 
Tėvynei ir visada todėl jaučiu 
pareigą padaryti ką nors gero... 
Širdis man kuždėjo, jog mes 
galime suburti gerą rinktinę ir 
laimėti Europos krepšinio čem
pionatą 

Laikraštis pakartojo faktus, 
kaip K. Savickas 1935 m. bū
damas Lietuvoje, lankėsi 
gimnazijose, rinko geriausius 
sportininkus, juos mokė ir to 
viso darbo vaisiai gražiai reiš
kiasi ir dabar. 

„Kauno tiesa" taipgi pažy
mėjo, kad K. Savickas, būdamas 
advokatas ir pasiekęs daktaro 
laipsnį, buvo šešiolikos Chica-
gos advokatų, dirbusių gyny
boje, viršininkas, toms parei
goms paskirtas miesto mero. 

Lietuvoje K. Savickui teko 
susitikti ir su plaukimo in
struktoriais, kurių ne vienas 
yra buvę jo mokiniai, nes jis 
1939 m. buvo plaukimo instruk
tor ius ir tada l ie tuv iams 
pasekė pasiekti net 12 naujų 
plaukimo rekordų. 

K. Savickas stebisi, kad dabar 
Lietuvoje turi net arklių aka
demiją, kur yra gal daugiau 
negu 60 arklių mokomi šokti 
per kliūtis, daroma konku
rencija italų, prancūzų tokioms 
įstaigoms. Stebisi, kad vieną 
šeštadienį Kaune vyko net šunų 
paroda. 

K. Savickas stebėjo Kauno 
užtvanką, vadinamą Kauno 
jūra , kur gamina elektrą. 
Klausėsi pasakojimų, kad jei 
bombos susprogdintų tą užtvan
ką, didelė dalis Kauno su jo 
gyventojais būtų sunaikinta. 

K. Savickas pasakoja, kad Lie
tuvoje paviršiuje atrodo gražiai 
ir ramiai, bet juntama, kad apa
čioje katilas verda. Parduo
tuvėse daugelio dalykų ne
galima gauti. Reikia eilėse sto
vėti dėl daržovių, mėsos. „Jeigu 
pritrūktų ir duonos, būtų re
voliucija", — kalbėjo K. 
Savickas. 

Grįžęs į Chicagą dr. K. Savic
kas toliau uoliai darbuosis su 
Lietuvos vyčiais. Jo svajonė 
suorganizuoti sportininkų mu
ziejų, kur būtų atžymimi lie
tuviai sporto pirmūnai, pasieku
sieji žymesnių laimėjimų. 

Juoz . Pr. 

Lietuviško krepšinio ve teranai Lietuvos krepšinio pergalių 5 0 metų sukak t i e s minėjimo iški lmėse 
vykusiose Kauno Sporto halė je . Iš k a i r ė s : L ie tuvos krepšinio „ t ė v a s " adv. dr. K. Savickas , E . 
Nikolskis (nusigręžęs), L. Ba l t rūnas , V . Norkus (nusigręžęs), dr. P. Maže ika , dr. L. P e t r a u s k a s , 
J . Jonavičius, Vyt . Grybauskas , P. L u b i n a s ir A . Visockis. 
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Futbolas Chicagoje 

LYGIOSIOS SU 
„FORTŪNA" 

Lyg norėdama duoti atsikvėp
ti savo žiūrovams, „Lituanica-
L i t h s " komanda praėjusį 
sekmadieni, rugsėjo 24 d., žaidė 
toli už Marąuette Parko ribų — 
Highland Parke prieš pirmoje 
divizijoje pirmaujančią vokiečių 
komandą „For tūna" . Abi 
komandos yra rimti varžovai į 
divizijos meistrus. Jas skiria tik 
vienos „Fortūna" komandos 

nesužaistos rungtynės. Abi "" nusimanantys teisėjai. Pasi-
komandos išbėgo aikštėn savo r o d o "* tokiu esama. Jų vyriau-
geriausiais sąstatais. Po pusan- šias p. Constantino. 
tros valandos įtemptos ir lygios 
kovos, kurios eigoje abi koman
dos turėjo po keletą progelių 
įvarčiams pasiekti, rungtynės 
baigėsi lygiomis — 0-0. 

Užtikrintai ir su gera laimės 
doze sužaidė vartininkas Jo
nikas, gynikai ir saugai M. 
Jenigas, Phil, St. Maestre ir 
ofenzyviai, kaip visada, suma
niai dirigavo H. Jenigas, jr. 
Dirigavimo, tačiau, šį kartą 
neužteko. Reikėjo nors vieno 
įvarčio. Šiaip „L" komanda 
sužaidė visais atžvilgiais 
tvirčiausiai šį sezoną — su pasi
tenkinimu kalbėjo komandos 
vadovas G. Bielskus. 

Rungtynėms vadovavo rimti 

J. J. 
RUNGTYNĖS IR VĖL 
MARQUETTE PARKE 

Šį sekmadienį, rugsėjo 30 d., 
„Lituanicos" vyrų komanda 
žais pirmenybių rungtynes prieš 
graikų komandą „Falcons". 
Rungtynės bus Marąuette[ 
Parko aikštėje 3 vai. po pietų. 

Sprendžiant iš jau sužaistų 
rungtynių rezultatų, mūsų 
vyra i turė tų la imėt i , net 
lengvai, šias rungtynes. Laimėti 
būtinai reikia ir kiek galima 
aukštesniu rezultatu, nes įvar
čių santykis yra svarbus galu
tinėje komandų klasifikacijoje. 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anksto 

metams Vi metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Sešt. pried) $40.00 $25.00 

m 

• 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 turinj neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Ričardas Šimkus, iš N e w Yorko 
LAK, pagr ind in i s „Vėjo" centro 
puolėjas išvykoje į Lietuvą. 

PAGALBOS SPORTO 
MUZIEJUI LIETUVOJE 

MIRĖ ANATOLIJUS KITAS 
Birželio 2-rą dieną Adelaidėje vėliau už visos Austraujos rink-

mirė žinomasis Australijos t inę, kurią reprezentavo prieš 
lietuvis sportininkas Anatolijus Taiwaną — 6 kartus, prieš N. 
Kitas. Dar ta ip neseniai , Zelandiją — 4, prieš P. Afriką— 
paskutiniųjų Sporto žaidynių 5, prieš Austriją — 6 ir Kiniją 
metų Adelaidėje, k a r t u — 5. Jis pasižymėjo puikiu 
stebėjome šias puikias žaidynes kamuolio valdymu ir tiksliais 
ir ten taip gražiai pirmą kartą stipriais smūgiais. 
Vakaruose pasirodžiusius Lietu- Adelaidės „Vyčio" klube Ana-
vos sportininkus,kai po pus- tolijus irgi labai aktyviai daly-
mečio šis mielas ir iškilusis vavo. Žaidė futbolą iki lietuvių 
mūsų buvęs sportininkas jau iš- komanda, dėl žaidėjų trukumo, 
keliavo į Amžinybę. i61™ tada įsijungė į lenkų 

Gimęs Kybartuose, jau „Polonia" klubą, kur buvo ir 
Lietuvoje pradėjo sportuoti,; treneris. Krepšinyje ir tinkliny 

Ar perdėtas pasitikėjimas neiš
krės „dirty trick"... 

Abu „Lituanicos" varžovai dėl 
Mėlynosios sekcijos meisterys-
tės, vokiečių „Fortūna" ir uk
rainiečių , l ions", šį sekmadienį 
neturės tokios geros progos su
stiprinti savo padėtį, nes jie žais 
prieš Raudonosios sekcijos lyde
rius — „Pegasus" ir „Wings". 
Ar paskutinieji palengvins 
mūsiškiams kelią į Majors? 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

IR VETERANAI ŽAIS 
MARQUETTE PARKE 

Šį šeštadienį, rugsėjo 29 d., 
veteranai žais prieš stiprią 
lenkų „Royal Wawel" koman
dą. Rungtynės bus 5 vai. vakare 
Marąuette Parko aikštėje. 

Praėjusio šeštadienio vete
ranų rungtynės prieš „Falcons" 
buvo atšauktos. 

J . J . 

243* W. Uthuanian Plaza Ceurt 
T * . »25-«2M 

507 S. ONbart, LaOranga, IL. 
T * . 352-4487 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., 8.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. ta i . LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd S t 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt i0-12; 1-6. 

Kab. tat. 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEM4CKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

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

RUOŠKIMĖS PLAUKIMO 
PIRMENYBĖMS 

šiaurės Amerikos pabaltiečių 
ir lietuvių plaukimo pirmeny
bės yra numatomos pravesti To
ronte, Kanadoje, š.m. lapkričio 
5 d. Daugiau informacijų pa
teiksime artimiausioje „Sporto 
apžvalgos" laidoje. 

Ad\ Hr Kostas Savickas, da lyvaudamas Kaune vykusiose Lietuvos krepšinio 
pergalių 50 metų sukak tuv ių minėjimo iški lmėse, šoka su žavia kaun ie t e 
prieš krepšinio rungtynes t a ip pat 50-ties metų sukakt i švenčiančioje Kauno 
Sporto halėje. 

Neseniai gautas iŠ Lietuvos 
tokio turinio laiškas: 
Tautiečiai, 

Kuriamam Lietuvos krepšinio 
muziejui prašau pagalbos kau
piant eksponatus iš lietuvių iš
eivių sportinio gyvenimo. 
Muziejui reikalinga: 

Archyvinė medžiaga, lietuvių 
komandų uniformos ir jų simbo
liai, įvairūs ženkliukai ir fo
tografijos, jubiliejiniai medaliai 
ir monetos, įkalbėtos audio juos
telės, knygos ir žurnalai apie 
išeivių sportą, skautų 
ženkliukai ir a t r ibut ika , 
Lietuvos pašto ženklai, arba 
kitų valstybių ženklai, surišti su 
Olimpiada Lietuvoje ir kitais 
sporto įvykiais. 

Taip pat prašau padėti gauti 
literatūros ir rock-operos tekstą 
apie mano brolį Romą Kalantą. 
Būsiu labai dėkingas už 
paramą. 

Pasirašė Antanas Kalanta. 
Adresas: Kaunas, 233041, 
Parizanų 112-102,. Lithuania. 
Telefonas: 77-28-66. 

Galima pridėti komentarą, 
kad pas daugelį veteranų sporto 
darbuotojų glūdi visokia sporto 
įvykių medžiaga, kuri turbūt 
niekad nematys dienos šviesos. 
Siūlome atsiliepti į A. Kalantos 
prašymą ir nusiųsti jam bent tą 
medžiagą, kuri yra atliekama 
arba užmiršta ir nebenaudoja
ma. Mums tas nepadarys jokio 
nuostolio, o Lietuvoje padės 
susidaryti aiškesnį vaizdą apie 
išeivijos sporto, ypač krepšinio, 
pasiekimus. Mes galime visada 
jais didžiuotis, bet nepagailėki
me tuo pasididžiavimu pasida
linti su sporto mėgėjais ir 
Lietuvoje. 

Alg. Š. 

žaisdamas futbolą už LFLS 
jaunių komandą. Vokietijoje 
buvo lietuvių futbolo rinktinės 
žaidėjas ir už ją Žaidė 14 kartų. 
Be to kurį laiką ten žaidė ir už 
vokiečių profesionalų futbolo 
komandą. Su šeima atvykęs į 
Australiją, apsigyvenęs 
Adelaidėje, tuoj pat įsijungė į 
„Vyčio" klubą, žaisdamas už jį 
futbolą, krepšinį ir tinklinį. 
Būdamas to laiko iškilus centro 
puolėjas, jis buvo pakviestas 
žaisti už pietų Australijos to

je jis taip pat buvo geras 
žaidėjas ir kelis metus buvo 
išrenkamas į visos Australijos 
lietuvių krepšinio rinktinę. 

Atsisveikinant su šiuo 
įžymiuoju Australijos lietuvių 
sportininku, geru draugu ir bi
čiuliu, ne vieną kartą kartu 
kovojant krepšinio aikštėse, 
reiškiu savo ir visų jo draugų 
sportininkų vardu gilią 
užuojautą jo šeimai ir arti
miesiems. Ilsėkis ramybėje, 
Anatolijau. ^ ^ t i s 

Ofa. 735-4477; 
Raz. 246-4087; arba 246-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulatkl Road 
Valandos pagal susitarimą 

STATMBrr OF 8WW—H»». MAMAOCMENT AND CIKCULATION 
-—-r f»y»uic imsi 

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

3900 W. 95 St. 
Tai . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedae 
Chicago. IL 60629 

-. Tai. 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 

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

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaaki Road. Ta i . 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia, Chicago, III. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundaa Ava . , Elgln, I I I . 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Ta i . 5 9 8 4 1 0 1 

Vai. pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 8 0 . 50rh Ava. , Clcaro 

Kasdien 1 N 8 vai vak 
išskyrus treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71at St. — Tai. 737-5148 

Vai. pagal susitarimą 
Paioa Vlalon Cantar, 7152 W.127th St.] 

Palos Hgts.. III. Ketv vai. 3-6 vv . 
Tai . 448-1777 
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DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
185 N. Mtchtgan Ava. , SuMa 324 Ir 

8835 8 . Pulaaki Rd., Chicago, IL 
Tai . 888-2880 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

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

Specialybė — Chirurgija 
24S4 Waat 71 at Straat 

Tai . 434-1818 — Raz. 852-0889 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 
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DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Straat 

Kabinate tai. RE 7-1168; 
Ra i ld . 385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2836 W. 71 at St., CMcago, M. 

Tai.: 438-0100 
11 #06 SouthvMl Hl0tvwfty 

(312)361-0220 (312)381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. 776-2880, raz. 448-55451 

Dr. Tumaaonio kablnatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 at Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNOAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Arcbar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 585-7755 



Sielovada kolegijose ir 

SOCIALINĖ VEIKLA 
Šiame dešimtmetyje vėl pra

dėjo kilti studentų socialinis 
aktyvizmas — bet, anot kai 
kurių stebėtojų, visai kitoks 
nuo to, kuris buvo 1960 de
šimtmety. Nors televizijo.s 
programos duoda nemažai 1960 
dešimtmečio „nostalgijos" (dau
giausia taikomos anų laikų 
studentijai, dabar jau sulauku
siai viduramžio), šių laikų stu
dentai idealistai-aktyvistai ne
nori būti lyginami su anų laikų 
maištininkais, demonstrato-
riais, pasitraukiančiais iš „ne
permaldomai sugedusios" 
vyresniosios kartos sukurtos vi
suomenės — establišmento. 

Ši idealistų studentų karta, 
ypač katalikiškose kolegijose 
bei universitetuose, kaip rašo 
Patricia Hempel Our Sunday 
Visitor laikraštyje, rodo ir 
intelektualinį brandumą socia
linių problemų supratime ir as
meninį ryžtą praktiškai talkinti 
tiems, apie kuriuos jie rūpinasi. 

Notre Dame universitete, 
South Bend, IN, per 1,000 
studentų talkina ne tik ap
linkinių kaimynysčių sociali-
lnių patarnavimų programose, 
bet pakviesti vyksta ir į užsie
nio kraštus. Daytono (Ohio) uni
versitete 600 studentų daly
vauja tokioje savanoriškoje 
veikloje, o Šv. Mykolo kolegijoje 
Winooski, Vt, savanorių talki
ninkų vargšams skaičius pakilo 
nuo 50 1986 m. iki 450 praėju
siais mokslo metais. New Yorko 
Fordhamo universitete yra 550 
tokių savanorių, kas yra 100 
daugiąu/pegų,buvo 1984 m. 

Kadangi. Fordhamo universi
tetas jau yra pagarsėjęs visoje 
Amerikoje savo augančiu skai
čiumi savanoriškai visuomenei 
tarnaujančių studentų, š.m. 
kovo mėnesi ten vyko penktoji 
konvencija COOL (Campus 
Outreach Opportunity League) 
tarpuuniversštetinės organiza
cijos. Kai kuriose kolegijose net 
yra pasamdyti pilnalaikiai 
tokios v&fckjs koordinatoriai. 

Šv. Mykolo kolegijos religines 
veiklos koordinatorius kun. 
Tom Hoar pareiškė: „Pas mus 
tokia veikla reiškėsi jau 1960 
dešimtmečio pabaigoje ir 1970 
dešimtmečio pradžioje, kai aš 
pats čia studijavau. Paskui 
tokie projektai pradėjo nykti, o 
dabar vėl suklestėjo. Žmonės vėl 
pradėjo rūpintis kitais, kaip tai 
buvo 1960 dešimtmety f Anos 
kartos žmonės jau subrendo ir 
dabar didžiai įtakoja jaunimą". 
Jo studentavimo laikais civili
nės teisės ir Vietnamo karas 
buvo svarbiausi studentų de
monstracijų objektai — tiek už, 
tiek prieš. Šiandien, sako kuni
gas, studentai yra sofistikuo-
tesni savo pastangose spręsti 
apčiuopiamesnes problemas, 
būtent badą, benamius, Pietų 
Afriką, rasizmą, beraštiškumą 
ir vargą. 

„Šioje kolegijoje mes stengė
mės sukurti atmosferą bend
ruomenės, veikiančios mūsų 
kolegijos misijos tikslais. Kai 
kurie mūsų studentai įsivelia į 
kaimynysčių savišalpos veiklą 
humanistiniais tikslais, o mūsų 
tikslas yra šią veiklą sukrikščio
ninti. Daugelis mūsų studentų 
lanko pamaldas bažnyčioje, o 
mes savo religinėje programoje 
ska t iname socialinio tei
singumo veiklą. Studentai 
pamato, kad vien pinigai visų 
socialinių problemų neišspren
džia. J i s džiaugėsi, kad 
visi garbės atžymėjimų užsi
ta rnavę s tudenta i pereitų 
mokslo metų užbaigimo ceremo
nijose priklausė studentų sielo
vados suorganizuotai MOVĖ 
(Mobilization of Volunteer Ef-
forts) programai. Visi iškilmėse 
kalbėję studentai minėjo sava
norišką talką apylinkės savi
veiklos organizacijose. 

1988 m. kolegiją baigęs Brian 

Donahue, Šv. Mykolo kolegijos 
studentų savanoriškos veiklos 
koordinatorius, pastebi, kad 
nemažas skaičius jų kolegijos 
studentų susiieško pilno laiko 
tarnybų socialinių patarnavimų 
srityje. Tačiau kol kas dau
gumas, baigę universitetą, vis 
dar ieško gerai apmokamų 
darbų. Bet nežiūrint to, jis sako, 
vis dažniau kyla mint is 
studentų tarpe, jog reiktų siekti 
nuveikti ką tai daugiau, negu 
tik gerai apmokamą darbą 
gauti. 

Pats Donahue, dvejus metus 
buvęs studentų sąjungos pirmi
ninku kolegijoje, pasakojasi, jog 
paskutinį mokslo semestrą 
ieškojęs gerai apmokamo 
salesmano darbo kokiam nors 
didmiesty. Bet jam iškilo esmi
nis klausimas: Ar turėčiau dirb
ti tai, ką noriu dirbti, ar tai, ką 
kiti nori, kad dirbčiau? Dabar 
Donahue mato, kad jo darbas 
koordinuojant studentų karita-
tyvinę veiklą žymiai paveikia ir 
uždega kitus. „Pastebiu, kad 
daug kas susižavi mano pastan
gomis ir vis daugiau stoja į sava
norišką pasauliečių tarnybą ar 
tai Jėzuitų savanorių veiklos 
korpuse ar Taikos korpuse arba 
kitose savanoriškose tarnybose. 

JAV Katalikų universitetų 
sielovados tarnybos direktorius 
Don McCrab, Dayton, Ohio, 
sako: „Neblogai siekti (finansų 
srityje) Wall Street darbo; kas 
svarbu, tai moralinis ir sociali
nis sąmoningumas, kurį į tą 
darbą atsineši. Daugumas 
studentų lanko kolegiją tam, 
kad galėtų gauti geriau 
apmokamą darbą. Šiandien 
tačiau matome, kad ne visi to 
siekia universitetą baigdami. 
Atrodo, kad studentų nuotaikos 
tuo atžvilgiu keičiasi". 

Donahue mato skirtumą tarp 
studentų orientacijos šiandien ir 
1960 dešimtmety. „Man atrodo, 
kad šiandien ne tiek siekiame 
paties aktyvizmo, kiek su
aktyvintų širdžių ir minčių", jis 
sako. „Ne visas aktyvizmas 
pasireiškia tarnavimu kitiems". 

Don McCrab nuomone, ge
r iaus ias būdas apibūdinti 
šiandieninių studentų aktyviz-
mą yra tarnavimas apylinkių 
žmonėms. Žodis „aktyvizmas" 
per dažnai atsiduoda 1960 
dešimtmečio demonstracijomis. 
O nemažos dalies šiandieninių 
studentų akimis, anot McCrab, 
ano meto studentiška veikla 
pasižymėjo neatsakomingumu. 
Jis protestavo tik tam, kad pro
testuotų, bet mažai tesiryžo 
veiklai konkrečiai pakelt i 
bendrąją gerovę. 1960 dešimt
mečio veiklos pagrindinis tiks
las buvo sąmoningumo sužadi
nimas ir asmeninių įsitikinimų 
išreiškimas. Šiandien jau ran
dame ne tik pakeltą sąmo
ningumą apie esančias pro
blemas, bet jau turime išvystę 
konkrečią veiklą joms spręsti, 
būtent: lėšų telkimas, savi
šalpos patalpų statyba, mo
kymas beraščius skaityti ir pan. 
Šių dienų studentai yra daug 
sąmoningesni ir geriau susi
organizavę", sako McCrab. 

Per paskutinį penkmetį 
studentų saviveiklos grupės 
ypač paaugo. Ir daugiausia, 
bent katalikų kolegijose, jos pra
sideda kolegijų sielovados 
veikloje siekdamos ir aplinkines 
kaimynystes. Atrodo, kad bent 
tose kolegijose įsišaknijo supra
timas, jog jei nemyli artimo ir 
jam nepadedi, nemyli ir Dievo. 
Anot apaštalo Jono laiško, 
rašyto antrame šimtmety, jei 
tikėjimas ir malda neturi vaisių 
artimo meilėje, jis yra netikras 
ir pas Dievą nieko nereiškia. 
Tos tiesos įsisąmoninimas 
galėtų pakeisti ir mūsų išeivijos 
lietuviškų kaimynysčių būklę. 

a.j.z. 

Krikščionių demokratų internacionalo kongrese Guaterr.aloje. Iš kairės: Libano delegacija, dr. 
Kazys Bobelis, Pranas Povilaitis ir Jacąues Santer, I.uxemburgo min. pirm. ir Europos krikščio
nių dem. partijos pirm. 
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Krikščionių demokratų internacionalo kongresas Gvatemaloje 

„Sunkiuose momentuose mes 
nesame vieni. Su mumis yra 
pasaulio demokratinės bend
ruomenės. Mes pasitikime 
krikščioniškąja demokratija, 
pasitikime savimi ir tikime j 
Dievą". Citata iš Gvatemalos 
prezidento Marco Vinicio Cerezo 
Arevalo kalbos, pasakytos ati
darant krikščionių demokratų 
internacionalo kongresą rugsėjo 
18 d. 

Krikščionių demokratų inter
nacionalo kongresas įvyko 
rugsėjo 18-20 d. Gvatemalos 
mieste, Gvatemaloj. Kongresai 
susirenka kas treji metai. Jie 
šaukiami įvairiuose pasaulio 
kraštuose, tuo pabrėžiant, kad 
krikščioniškoji demokratija yra 
pasaulinio masto judėjimas, 
jautrus žmonijos problemoms, 
pasisakąs už žmogaus teises, 
laisves, teisingumą, gerovę ir 
taiką. Šiuo metu internacionalą 
sudaro 58 kraštų krikščionių 
demokratų partijos ir judėjimai, 
kurie apima visus žemės konti
nentus. Šių metų kongrese 
Gvatemaloj dalyvavo 158 
atstovai iš 52 kraštų. Stebėtojų 
tarpe buvo Socialistų interna
cionalo atstovas. 

Pavergtųjų tautų atstovai 
KDI (Krikščionių Demokratų 
Internacionale) turi lygų balsą 
su visų kitų kraštų atstovais. 
Tuo norima pabrėžti, kad krikš
čionys demokratai nepripažįsta 

PR. POVILAITIS 

smurto veiksmų ir okupacijų. 
Lietuviams šiame kongrese ats
tovavo Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirm. dr. 
Kazys Bobelis, Dalia Bobelienė 
ir LKDS gen. sekr. Pranas Povi
laitis. Dr. Kazys Bobelis turėjo 
tarsi dvigubas pareigas, kaip 
VLIKo atstovas ir kaip lietuvių 
krikščionių demokratų delega
tas. Kur buvo naudinga ir 
tinkama, jis buvo pristatytas 
kaip VLIKo pirmininkas. Dele
gatų tarpe buvo matyti daug 
parlamentarų, partijų pareigū
nų, eilės valstybių ministerių, 
buvusių prezidentų ir t.t. 

Jau iš pat pradžių kongresas 
darė labai mielą ir jaukų įspūdį. 
Kiekvienas delegatas turėjo 
prisisegęs kortele, kurioj buvo 
pažymėtas vardas ir pavardė, 
kraštas, kuriam atstovauja ir 
atstovaujamos partijos inicialai. 
Nebuvo jokių titulų, turbūt 
pabrėžiant, kad čia vyksta kon
gresas visų lygių atstovų. Tai 
buvo tarsi pasas, kuris visus 
jungė. Visi šypsojomės, svei
kinomės, susipažinome, kaip po 
ilgo nesimatymo susitikę vienos 
šeimos nariai. 

Iškilmingas kongreso atidary
mas įvyko rugsėjo 18 d. 9 vai. 
ryto nacionalinio teatro patal
pose. Autobusais, lydimais po
licijos eskortų, buvom nugaben

ti į teatrą kitoj miesto pusėj. 
Policijos eskortai lydėjo ne tiek 
dėl saugumo, bet kaip priimta 
visose valstybėse, taip palydimi 
aukšti valstybių pareigūnai, o 
tokių mūsų tarpe buvo. 

Teatras didžiulis, modernus, 
statytas majų — ispanų kultūrų 
įtakoje. Kongresą atidarė KDI 
pirmininkas Flaminio Piccoli, 
išrinktas internacionalo pir
mininku 1986 m. Lisabonoj. Į 
garbės prezidiumą buvo pa
kviesti įvairūs internacionalo, 
Europos parlamento, regionali
nių susigrupavimų pareigūnai, 
iš viso 23 asmenys. Paskirtu 
laiku, grojant orkestrui, su savo 
palyda atvyko Gvatemalos 
prezidentas. Gvatemala turi 
pirmą demokratiškai išrinktą 
prezidentą, kurio kadencija 
baigiasi 1990 m. Prezidentas 
renkamas vienam terminui. 
Prezidentas krikščionis de
mokratas , tur į s daugumą 
perlamente. Turbūt dėl to čia ir 
vyko kongresas. 

Savo sveikinimo kalboje pre
zidentas pabrėžė krikščioniš
kosios demokratijos idealus. 
Pasinaudojant jais ir kitų 
kraštų krikščionių demokratų 
patir t imi, Gvatemala daro 
pažangą, siekdama žmonių 
gerovės ir užtikrindama žodžio, 
galvojimo, susirinkimų, išraiš
kos ir tikėjimo laisves. Kalba 
tęsėsi daugiau kaip pusvalan

dį ir bū tų ver ta a tsk i ro 
įvertinimo. Po kalbos, palydint 
muzikai ir palydovams, prezi
dentas apleido salę, o 
delegatams buvo suruošti pietūs 
erdviuose teatro prieškam
bariuose. 

Po pietų toje pat teatro salėje 
nuo 3 iki 7 vai. vyko KDI 
pareigūnų kalbos ir pranešimai 
iš paskutinių trejų metų 
veiklos. Ypatingai išsamus, 
akademinis pranešimas buvo 
KDI generalinio sekretoriaus, 
buvusio Venecuelos prezidento 
Luis Herrera Campins. Savo 
kalboje jis palietė visus kon
tinentus ir jų problemas. Kaip 
vieną iš KDI naujų pasiekimų, 
prelengentas minėjo jaunųjų 
krikščionių demokratų interna
cionalo vadinamą „Paris Ral-
ly" suruoštą Prancūzijos revo
liucijos 200 m. sukakties proga. 
I šį parengimą buvo pakviesti ir 
kiti trys jaunimo internaciona
lai (socialistų, konservatorių ir 
liberalų). Dalyvavo 8000 jaunų 
žmonių, pasisakančių už demo
kratiją ir geresnį, teisingesnį 
pasaulį. Šiame susibūrime 
dalyvavo apie 20 jaunų žmonių 
iš okupuotos Lietuvos. Penki 
buvo pakviesti ir visos išlaidos 
apmokėtos KDI. Dalyvavo ir N. 
Sadūnaitė. Apie šį įvykį šiek 
tiek minėjo A. Venskus lietuvių 
krikščionių demokratų konfe
rencijos metu rugsėjo 1-2 d. Chi-
cagoje. Šis reikšmingas įvykis 
kažkaip praėjo be jokio atgarsio 
išeivijos lietuvių spaudoje. Cam
pins rekomendavo 1992 m. su
kviesti visų keturių jaunimo in
ternacionalų atstovus į Ispaniją, 
prisimenant 500 m. sukaktį nuo 
Amerikos atradimo 1492 m. Šių 
metų jaunimo susibūr ime 
daugiausia nuopelnų turįs KDI 
gen. sekretoriaus asistentas An
dre Louis, su kuriuo daugiausia 
A. Venskaus dėka mes turėjom 
ir tebeturim labai nuoširdžius 
santykius. 

Toliau Campins savo kalboje 
palietė įvairias pasaulio prob
lemas: terorizmą, narkotikus, 
pasikeitimus socialistiniame 
pasaulyje, įskaitant Sovietų 
Sąjungą ir Kiniją, įvykius Cent
ro ir Pietų Amerikose. Palietė 
reikalą sumoderninti krikščio
niškosios demokratijos idealus 
šių dienų įvykių šviesoje. 
Kalbos tekstas, kuris buvo 
išdalintas visiems delegatams, 
apėmė 31 puslapį, todėl tenka 
pasitenkinti tik keliomis pa
stabomis, kiek plačiau sustojant 
prie jo pastabų apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Sovietų 
Sąjunga, kalbėjo jis, kaip yra 
pasakęs Aleksandras Solženi-
cin, „sunaikino visa per savo 70 
m. viešpatavimą: žmonių gyve
nimus, jų ideologijas, ekono
mijos ir ekologijos pagrindus. 

Todėl yra natūralu, kad žmonės 
atsigrįžta į praeitį, ieškodami 
atsakymo ir konstruktyvių idė
jų". Kalbėdamas apie demokra
tizaciją, ir žmonių troškimus 
Campins sakė: „Tautiniai sen
timentai pasirodė Gruzijoje, 
Ukrainoje, o autonomijos rei
kalavimai Pabaltijo valstybėse, 
kurios buvo prijungtos prie So
vietų Sąjungos pasinaudojant 
slaptu, Hitlerio-Stalino (arba 
Ribbentropo-Molotovo) 1939 m. 
paktu, kuris dabar yra pa
smerktas ir kritikuojamas. Sis 
Pabaltijo motyvas ir galimybė 
atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos 
turi būti labai rūpestingai išstu
dijuoti ir negalima praleisti pro 
pirštus. Čia yra daug gyveni
miškai svarbių klausimų, o 
Sovietų Sąjunga vis dar vertina 
savo poziciją kaip imperija". 

Tos pačios dienos vakare KDI 
pirmininkas Flaminio Piccoli 
v isus Kongreso delegatus 
pakvietė pietums į viešbučio, 
kuriame vyko kongresas, poky
lių salę. Prie kokteilių teko 
arčiau susipažinti su Ugandos 
užsienių reikalų ministerių ir 
viceprezidentu Paul Ssemoge-
rere, kuris yra ir KDI vicepir
mininkas Afrikos reikalams. 
Tai labai gražios iškalbos ir 
didelės erudicijos žmogus. Mus 
stebino jo plačios žinios apie 
padėtį Lietuvoje, lietuvių kovas 
atgaut prarastą nepriklauso
mybę. Ministeris mus užtikrino, 
kad visada rems okupuotų 
Pabaltijo valstybių aspiracijas į 
pilną nepriklausomybę. Vaka
rienės metu arčiau susipažinom 
su delegatais iš Airijos, Pran
cūzijos, Panamos ir Libano. 

Antradienį, rugsėjo 18 d., visi 
posėdžiai vyko viešbutyje 
Camino Real. Salė buvo atitin
kamai paruošta. Kiekviena 
delegacija turėjo paskirtą vietą 
alfabetine tvarka, kur ant 
lentelės buvo atžymėta atsto
vaujama valstybė. Kalbos ir dis
kusijos tuoj pat buvo verčiamos 
į penkias kalbas — anglų, ispa
nų, italų, prancūzų ir vokiečių. 
Užsidėjus atitinkamus ausinius, 
buvo galima sekti kongreso eigą 
bet kuria minėta kalba ir daly
vauti diskusijoje. Pirmoji 
paskaita buvo Vokietijos vice
prezidento Heine Geissler 
tema „Demokratinė ir socialinė 
rinkos ekonomija kaip sąlyga 
ekonomijos kilimui ir sociali
niam teisingumui". Po to buvo 
narpliojamos kelios kitos temos, 
kurių konspektai raštu buvojau 
anksčiau įteikti kongreso daly-

(Bus daugiau) 

Kalbėti — gamtos noras, tylėti 
— išminties. 

Prestvuich 
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BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 

Majoras Augustas Silius 
Dabar noriu supažindinti su mjr. Augusto Šiliaus 

kilme ir gyvenimu Lietuvoje. Anksčiau jo pavardė buvo 
Augustas Šulcas. Vėliau pakeitė ir sulietuvino. Trum
pa ištrauka iš Lietuvių Enciklopedijos psl. 495, tomas 
XXIX. Silius (iki 1937 Šulcas Augustas) g. 1901.IX.3 
Kaune, majoras, radijo ir karo ryšių technikas bei 
inžinierius. Pradžioje ir vidurinį mokslą ėjo Kaune ir 
1915-18 Rusijoje, 1921 baigė karo mokyklos IV laidą 
ir 1928 Aukštuosius Karininkų Vytauto Didžiojo kur
sus elektromechanikos sk. Tarnavo ryšių batalione. Be 
rikiuotės karininkų pareigų, ypač domėjosi radijo 
priemonių vystymosi ir daug prisidėjo prie ryšių tech
nikos ugdymo: tais klausimais rašinėjo Mūsų Žinyne, 
Karyje, Karde. Skyrium išsp. Detektorius imtumus 
1930, Batalijono pirmąjį dešimtmetį 1929. 
Teleprinterius 1935, Radiotechnikos pagrindus 1929. 
S. buvo vienas iš Lietuvos karių radijo mėgėjų (žr.) d-
jos organizatorių ir pirmasis jos sekr. 1941 m. išvyko 
į Vokietiją, kur įsigijo radijo inžinieriaus specialybę 
ir dirbo radijo stotyje (Telefunken). 1949 m. emigravo 
į Braziliją. Čia įsijungė į elektros inžinieriaus sritį, pe
reidamas ei. mašinų dirbtuvių praktiką, eksploataciją 
ir jų projektavimų darbus ir jiems vadovaudamas, kaip 
atsakingas inžinierius. Plačiai pasireiškęs Lietuvių 
Bendruomenės veikloje Vila Zelina ir Sao Paulo mieste. 

Jie dabar gyvena Sao Paulo mieste ir yra pen

sininkai. Geri lietuviai, kurie pergyvena Lietuvos 
okupaciją ir stebi politinius įvykius visame pasauly
je, o ypač seka okupuotos Lietuvos padėtį. 

Majoro ir eilinio pasikalbėjimas 
Turėjau rimtą politinį pasikalbėjimą su mjr. Augus

tu Siliumi. 
Pas jį trumpai apsistojęs, arčiau susipažinęs, išdrį

sau papolitikuoti su majoru. 
— Jūs buvęs aukšto rango karys, kaip jautėtės bė

gant iš Lietuvos, kada Raudonoji armija pradėjo 
okupuoti mūsų brangią šalį? Tikrai jums širdį skau
dėjo, buvote neramus, kai reikėjo apleisti gimtąjį kraštą 
ir keliauti į nežinią Vakarų Vokietijoj. Juk Lietuvoje 
gimėte, augote, mokslus baigėte ir turėjote gerą 
tarnybą valdžioje... 

Majoras rimtai žvilgterėjo į mane ir, gana ramiai 
pagalvojęs, sako: 

— Aš Lietuvai nenusikaltau. Buvau pilnai pasi
rengęs kovoti prieš Lietuvos pavergėją. Bet, kai mano 
šalies prezidentas Antanas Smetona pabėgo iš Lietuvos 
per žalią sieną į Vokietiją nuo okupanto grėsmės, tai 
nukrito mano atsakomybė ginti Lietuvą. Prisiekiau 
ginti Lietuvą nuo priešų, baigęs karo mokyklą. Prie
saiką daviau, kada man uždėjo ant peties kardą. Pre
zidentas Antanas Smetona baigusiam IV karo 
mokyklos laidą sakė: 

— Be reikalo nepakelk ir be garbės nenuleisk! 
Jis taip sakė visiems baigusiems karo mokyklą 

kariūnams. Bet kas atsitiko, kai atvyo raudonoji ar
mija ir okupavo Lietuvos teritoriją? Prezidentas Ant. 
Smetona pabėgo iš Lietuvos. Kariškiai likome betei
siai, laisvi piliečiai. Aš nesu atsakingas už Lietuvos 
išdavystę. Todėl ir pasitraukiau su visais bėgliais į 
Vokietija ir šiandien gyvenu ramiai ir ramia sąžine. 

Žinoma, man rūpi Lietuvos šiandieninė padėtis ir 
pasaulinė politika... 

Pasiklausiau mjr. Šiliaus paaiškinimų, gerai pa
galvojau ir sakau: 

— Aš nekaltinu per daug prezidento A. Smetonos, 
kad jis pasitraukė nuo didelio pavojaus į Vokietiją. Jei
gu būtų sugavę prezidentą A. Smetoną, tai jį būtų 
sunaikinę NKVD politrukai. Gerai padarė, kad pabėgo, 
tik gaila, kad jis nelaimingai mirė gaisro metu. 

Dar priminiau mjr. Siliui, kaip atsitiko su Latvijos 
ir Estijos prezidentais, kurie nebėgo nuo bolševikų 
siaubo ir pasiliko savo vietoje. 

— Kiek žinau, Latvijos ir Estijos prezidentus 
pirmomis dienomis rusai suėmė, kankino, uždarė į 
kalėjimą ir vėliau ištrėmė į Sibirą. Jie ten koncentraci
jos stovykloje mirė. Jeigu būtų pabėgę, tai būtų dar 
daug gero padarę savo valstybėms vakaruose, užsienyje 
ir gal ypač Amerikoje. 

Žinau, kad labai daug karininkų, pulkininkų, 
generolų, aukštų valdininkų bėgo iš Lietuvos į vakarus 
nuo teroristinio maro. Todėl šiandien yra kam kovoti 
vakaruos už Lietuvos laisvę, šiaip nebūtų kam įrodyti 
didelėms valstybėms, kad Rusija yra apgaulinga 
komunistinė valstybė. Mažas valstybėles pasigrobė ir 
prievarta įjungė į Sovietų Sąjungą. Rusija prievarta 
žudydama žmones neša komunistinį režimą į vakarus 
ir jau daug kur pavergė demokratines valstybes, o 
vakarams užrišo akis ir šie nieko nemato, kaip tik savo 
ginčus namuose. Kas dedasi pasaulyje — numoja 
ranka... Taip Rusija glemžia vieną po kitos mažas vals
tybes, o vėliau ateis didelėms valstybėms tikras pavo
jus, tai nebus kam kovoti, nes jau jos šiandien yra 
pasimetusios. 

(Bus daugiau) 

• 
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tačSaSS 
VILNIAUS ANSAMBLIS 

LIETUVIŲ DIENOSE 

Tradicinės Lietuvių dienos jau 
yra tapusios mūsų tautinio 
solidarumo ir kultūrinių ren
ginių įspūdinga demonstracija 
— šventė. Ši šventinė tautinės 
minties nuotaika pratęsiama ir 
į šiuos metus. Ji bus dar įspū
dingesnė ir prasmingesnė, nes 
čia bus pademonstruotas mūsų 
išeivijos nenutraukiamas ryšys 
su tauta Tėvynėje. Turėsime 
garsiojo Vilniaus universiteto 
tautinių šokių, dainų ir muzikos 
ansamblį, kuris plačiai Europo
je yra atstovavęs ne tik Europos 
senajam universitetui, bet ir 
visai lietuvių tautai. Ši šauni, 
jauna ir graži grupė bus didžioji 
šių Lietuvių dienų atrakcija. 

Lietuvių dienos vyks šia 
tvarka: 

Spalio 14, šeštadienį, 6 vai. 
vak. meno parodos atidarymas 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje, 8 vai. vakarienė su Vil
niaus universiteto ansambliu 
DMP svetainėje. 

Spalio 15, sekmadienį, 10 
vai. ryto šv. Mišios Dievo 
Motinos šventovėje. Po Mišių, 
nuo 11 v.r. iki 2:30 vai. p.p. 
parodos lankymas. 

4 vai. popiet, ̂ Vilniaus univer
siteto koncertas fiuplid Senior 
High School auditorijoje, 711 
East 222 St. 

Bilietai į koncertą po 20,15 ir 
10 dol. asmeniui, o studen
tams ir rnoks^eiviarns po 5 dol.. 
ja"u "platinami. • Vakarienei 
bilietai 10 dol. asmeniui. Per 
paskutinius kelis sekmadienius 
jau i šp la t in ta^aug bilietų. 
Visos vietos -^numeruotos. 
Bilietų galima įsigyti DM 
parapijos svetainėje po 10 vai. 
r. Mišių. Rezervuoti galima pas 
Mariją Mikonienę, tel. 531-2190 
ir Birutę Vedegienę, tel. 
951-5011. Galintieji priimti 
Vilniaus svečius nakvynei, 
prašomi pranešti šioms jau 
minėtoms ponioms, ar bet 
kuriam LB apylinkės valdybos 
nariui. 

Ruoškimės būti šventės akty
vūs dalyviai ir rėmėjai! 

AMERIKIEČIŲ SPAUDOS 
PUSLAPIUOSE 

Clevelando amerikiečių perio
dinė spauda ilgoką laiką buvo 
gan šykšti informacijomis apie 
Pabaltijo k raš tus . K iek 
anksčiau, kai Clevelandas 
turėjo du dienraščius, ,,Cle-
veland News" turėjo net spe
cialų tautinių grupių skyrių. 
„Plain Dealer" dienraščiui 
tautybių reikalai buvo gan 
svetimi. Bet pastaruoju metu, 
ypač per paskutinius metus, 
vaizdas pasikeitė diametraliai. 
Dabar kiekvieną savaitę ran
dame įdomių straipsnių, objek
tyviai nušviečiančių įvykius 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Amerikietis skaitytojas gali 
susidaryti vaizdą, kas vyksta so
vietų užgrobtuose kraštuose, tų 
tau tų aspiracijas s i ek i an t 
politinės ir ekonominės nepri
klausomybės. Čia susidarytų il
gas tokių straipsnių sąrašas ir 
dar ilgesnis sąrašas juose 
liečiamų temų. Taip, pvz., 
rugsėjo 3 d. „Plain Dealer" 
išspausdino ilgą Inos Nava-
zelskytės iš Kauno straipsnį, 
pavadintą „Ex-diplomat recalls 
pact that doomed Lithuania" — 
Buv. diplomatas prisimena apie 
sutartį, kuri pražudė Lietuvą — 
apie paskutinio Nepriklauso
mos Lietuvos užsienio reikalų 
ministerį Juozą Urbšį ir jo 
atsiminimus. 

Vis dažniau pasirodo žinių ir 

apie pavienius Clevelande gyve-
-nantius lietuvius. 

ROMAS BUBLYS 

Rugpjūčio 29 „Plain Dealer" 
verslo sekcijoje — „Business 
people" išspausdintas ilgokas 
straipsnis su Romo Bublio nuo
trauka ir antrašte: „Engineer 
keeps Argo-Tech pumping", kur 
rašoma, kad „pad idė jus 
komercinių s p r a u s m i n i ų 
lėktuvų pompų paklausai iš viso 
pasaulio lėktuvų kompanijų, 
prie gerų naujienų prisideda dar 
ir aeronautikos inžinieriui 
Romui Bubliui, kuris vadovau
ja inžinerijos divizijai su 160 
inžinierių Argo-Tech, Inc. , 
korporacijoje, Euclid, Ohio. 

TVARKOMA CARNEGIE 
HALL AKUSTIKA 

New Yorke, miesto Mangat-
tan dalyje, yra viena iš gar
siausių pasaulyje koncertinė 
salė — Carnegie Hali. Ji yra iš
garsėjusi tuo, kad turi nepapras
tai tobulą akustiką, su šiltu ir 
labai švelniu skambėjimu. 

I šią sale patekti ir atlikti savo 
koncertą, yra kiekvieno solisto 
ir instrumentalisto svajonė. Tik 
atlikęs koncertą šitoje salėje ir 
gavęs neblogą, labai jau 
kaprizingų kritikų recenziją, 
gali jaustis „pripažintu". Tad 
čia koncertus atlieka tik garsūs 
pianistai, smuikininkai, solistai 
ir simfoniniai orkestrai. 

Prieš trejus metus šioje salėje 
buvo atliktas didelis remontas. 
Remontui buvo išleista net 60 
milijonų dolerių. Po to iš jaut
rios klausos klausytojų ir 
muzikų pasigirdo nusiskun
dimai, kad akustika buvo 
pažeista Ne visose vietose 
vienodai muzika skamba. Ypa
t ingai skundėsi orkestrų 
muzikantai. Jie sakė, kad ne
gali pakankamai gerai girdėti 
ant scenos gretimai esančių ki
tų muzikantu 

Šiuo metu akustikos specialis-

Kudukių šeima atostogose Californijoje su prof. dr. Emanueliu Jarašūnu. 

Kiekvienam naujam spausmi-
niam lėktuvui reikia kuro ir 
kitokių pompų. Argo-Tech yra 
tarptautiniai žinoma pompų 
projektavimo ir produkcijos 
aeronautikos korporacija. Kor
poracija yra buvusi TRW korp. 
dalis, atsiskyrusi nuo jos 1986 
metais. 

tai bando šią problemą pa
taisyti. Su specialia medžiaga 
yra padengiamos scenos lubos ir 
sienos, kad sugertų balsą, ypač 
būgnų ir varinių instrumentų. 
Užpakalinė salės siena taip pat 
yra padengiama specialaus me
džio lentelėmis. Šiuo metu, man 
rašant, salė yra tikrinama su 
pilnu orkestru, kuriam diri
guoja David Zinman. 

Tikimasi, kad ateinančiame 
sezone, kuris prasideda rugsėjo 
mėnesį, šios garsios salės akus
tika pagerės. 

Šalia didžiosios Carnegie 
Hali, gretimai yra ir kita, 
mažesnė, salė, kuri vadinosi 
Little Carnegie Hali. Bet pa
darius šių abiejų salių remontą, 
mažosios salės vardas buvo 
pakeistas. Dabar ji vadinasi 
Weill Hali. 

Šioje salėje savo rečitalius turi 
ir mažiau žinomi menininkai. 
Čia kelis kartus savo rečitalius 
yra turėjęs smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas (jam akompa
navo jo sūnus Vytenis Vasyliū
nas), solistas Kazys Jakut is , 
pianistė Aldona Kepalaitė ir 
kiti. . 

p . pa lys 

mininkė, koordinuos kandidatų 
į Clevelando merus debatus. Yra 
penki kandidatai, norintys 
užimti Clevelando burmistro 
Voinovich vietą, nes jis rudenį 
kandidatuos į Ohio valstijos gu
bernatorius. Debatus rengia 
Moterų balsuotojų lyga ir TV 3 
kanalas. 

Raimundas ir Gražina Kudu-
kiai yra aktyvūs lietuviškojo 
gyvenimo nariai. Raimundas 
yra PLB vicepirmininkas socia
liniams, religiniams ir teisės 
reikalams. Kudukis yra Bogert-
Kudukis, Inc. bendrovės prezi
dentas. Šeima augina sūnų Rai-
mundą,Jr. ir dukrą Aleksandrą. 

V.R. 

Romas Bublys 

Prat t & Whitney neseniai 
įvertino Argo-Tech korporaciją 
už suprojektavimą ir gamybą 
pompų, kur ios be jokių 
su t r ik imų yra at l ikusios 
daugiau kaip milijoną valandų 
skrydžių Amerikos kariniuose 
sprausminiuose lėktuvuose". 

Toliau straipsnyje rašoma, 
kad Bublys, 51 m., dabar 
pake l t a s į viceprezidentus 
inžinerijai, anksčiau 20 metų 
dirbęs TRW, yra gimęs Lietuvo
je, iš kur 1944 metais, prieš rusų 
okupaciją, pasitraukė į JAV, į 
Detroitą, kur baigė aeronau
tikos inžineriją. Jis yra aktyvus 
įvairioje kultūrinėje veikloje 
Clevelando lietuvių visuome
nėje, yra buvęs Lietuvių Ameri
kos piliečių klubo pirm. Tos 
tarybos nariu jis ir dabar tebėra. 
Bublys taip pat yra Northern 
Illinois universiteto inžinerijos 
patariamosios tarybos narys. 

Straipsnis baigiamas: „Bublys 
ir jo žmona, IB Communica
tions, Inc. Public Relations fir
mos prezidentė, gyvena Rich-
mond Heights. Jie turi penkis 
vaikus, kurių keturi kolegijose. 
Žurnal is tas Donald Sabath 
gražiai pristatė R. Bublį plačiai 
amerikiečių skaitytojų šeimai. 

GRAŽINA KUDUKIENĖ 

„Plain Dealer" kolumnistė 
Mary Strassmeyer, rugpjūčio 24 
dienos laidoje praneša, kad 
Gražina (Grace) Kudukis, bu
vusi Clevelando regijono 
League of Women Voters pir-

Laiškas 
ATSILIEPIMAS I 
PATIKSLINIMĄ 

E. Holenderis „Draugo" Nr. 
186 š.m. rugsėjo 23 d. laidoje 
tikslina mano aprašytą Lietu
vių fondo tarybos posėdį. Šio 
straipsnio dalyje, kurioje 
rašoma apie Lietuvių dailiojo 
meno instituto pirm. dr. G. 
Baluko pranešimą, E. Holederis 
susidaręs klaidingą įspūdį ir 
bando patikslinti. 

Mano aprašyme kiekvienas 
gali atskirti du dalykus: pirma 
— dr. G. Baluko kelionė Lietu
von ir nuvežtus ui. Pr. Dom-
šaičio 4 paveikslus, kuriuos 
įteikė Lietuvos dailės muziejui, 
ir antra — amerikiečių suorga
nizuotą 40-ties Sovietų S-gos 
dailininkų parodą, kurioje yra 
23 paveikslai lietuvių dailinin
kų. 

Šiuos du dalykus E. Holende
ris suplakė į vieną sakinį ir 
bando įtikinti, kad dr. Balukas 
veda derybas su Lietuvos dailės 
muziejaus vadovybe dėl organi
zavimo 23 Lietuvos dailininkų 

dalyvavimo „New Art Forms, 
89 Expo". Tuo tarpu mano ra
šinyje yra toks sakinys: „Su 
muziejaus vadovybe užmegzti 
ryšiai ir bus pasiinformuojama 
apie ateities veiklą". Apie jokį 
parodos organizavimą nėra nė 
žodelio. Iš kur E. Holenderis 
i š t raukė apie parodos 
organizavimą? 

„Šia proga norėtųsi patiks
linti minėtą straipsnį šiais fak
tais", rašo E. Holenderis. „Pir
ma, Lietuvos dailės muziejaus 
direktorius, tuo metu, kai dr. G. 
Balukas viešėjo Lietuvoje, buvo 
atvykęs Chicagon ir jokių dery
bų su juo negalėjo būti". Bet dr. 
G. Balukas savo pranešime ne
minėjo ir mano straipsnyje nėra 
parašyta apie derybas su 
direktorium, o yra rašoma, kad 
muziejui įteikė dail. Pr. Domšai-
čio 4 paveikslus ir užmezgė 
ryšius. Ar direktoriui nesant, 
muziejus uždaromas ir niekas jo 
neatstovauja? 

Antra — mano straipsnyje 
nieko nėra apie šios parodos 
ateities veiklą, o rašoma apie 
pasikeitimą informacija su 
Lietuvos meno muziejaus 
vadovybe (vadovybę sudaro ne 
vien tik direktorius). Neminėjau 
nei John Wilson, nei Lietuvos 
kultūros fondo, nei kultūros mi
nisterijos. 

Trečia — E. Holenderio trečias 
patikslinimo punktas priešta
rauja sau pačiam.nes penktame 
punkte prisipažįsta, kad veda
mos derybos dėl parodos kilno
jimo. Niekur nebuvo parašyta, 
kad paroda dar šiais metais bus 
kilnojama. 

E. Holenderis paskutinėje pa
straipoje rašo, kad „nuopelnus 
reikia atiduoti tiems, kuriems 
jie priklauso". Visai teisingai. 
Visad vengiau kitų nuopelnus 
pasisavinti ar perkelti neužsi
tarnavusiems, ir šis E. 
Holenderio patikslinimas išėjo 
ne į temą. Dr. G. Balukas jokių 
nuopelnų sau neprisiskyrė, • o 
atliko gerą darbą nuvežęs ir 
įteikęs dail. Pr. Domšaičio 4 
paveikslus Lietuvos meno mu
ziejui. Savo pranešime dr. B. 
Balukas tik paminėjo, kad tokia 
paroda vyksta ir džiaugėsi, kad 
lietuvių dailės darbai yra 
įvertinti. 

Rašant apie šią amerikiečių 
ruošiamą parodą, buvo norima 
painformuoti lietuvių visuo
menę, kad atkreiptų tinkamą 
dėmesį ir susidomėtų paroda. 
Jei E.H. daugiau apie ją žinojo, 
galėjo plačiau lietuvius pain
formuoti, o ne iekšoti kažkokių 
nuopelnų. 

A. Juodvalkis 

CLASSIFIED GUIDE 

Pradadant 1 M I m. įtapo* 2 d., 
•:40 Md 10 v.v. 

per WPMA (buv. WOPA i )14MAM 

Žemė L 
Muzika 

„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

•valkata - motaru paaauUt - sportas - Hteratfira 

Labanaktis, vaikučiai 
„Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

6:30 v.v. M 8:40 v.v. 

AMance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avonuo, Oak Park, IL 0O302 

tai. nr. 048-8000 

REAL ESTATE REAL ESTATE 
*— 

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

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE 8EALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77»-2233 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
787-0000 arba 778-3971. 

Adresas 6000 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-616t 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/onte būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

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

5953 S. Kadzla Ava. 
CMcago, IL 60629 

Tai. 436-7876 

KMIECIK REALTORS 
7922 8. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

Namas apžiūrėjimui 
spalio 1+8, 2-5 v. p.p. 

4422 S. Artesian Ave., $39,900. 3 mieg., 
kuklus, saulėtas medinukas gerame stovyje 
su rūsiu ir palėpe. Įnešus 20%, mėnesinės 
išlaidos prilygsta nuomai. Daugiau info. su
teiks: lava, Communlty Realty, tai. 
581-9180 arba 434-4323. 

I 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 & Hamlln — 5V2 kamb. 3 
mieg. pirmam a.; 32 metų senumo; 3 kamb. 
ir 1 mieg. antram aukšte Virtuvė ir vonios 
kamb. moderniški; įrengtas 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 telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai . — 434-7100 6 436-6600 

OMU OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont, Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

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

„Splrt-laval" naujoje apyl. 3 mieg. 
kamb., židinys, virtuvė, vakj. kamb., 
svečių kamb. $159,900 

Tok i namą turėti yra malonumas: 
žavus, erdvus, mūrinis ,,bungalow''; 
didžiulis salonas, valg. kamb. su 
vitražų langais; 3 mieg. kamb.; 1V2 
prausyklos, šeimos kamb. ir 2 auto. 
garažas. $124,900 

E ;TT 
! OLStCK A CO., 

1160 Stata 

Houaa for sala by ovmer, Alsip, IL 4 
bdrm., bi-level, fam. rm. wi*h fire ptece, 2V2 
car garage School, chureh, community 
pool in walking distance. Immed. posses-
sion *114,900. Call 597-7336 or 
687-9259 

MISCELLANEOUS 

* • " ! 
<S12) 2577100 

ANDERSON FORD 
795-79C0 

6 5 3 9 W. OGDEM 
BERWYN, I L 6 0 4 0 2 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, apsi lankykite 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susi tart i . Skambinkite 
šiandien! 

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 ZAPOUS 
3208Va West 95th Street 

T 0 I . _ GA 4 - 8 S $ 4 _ 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TREE SERVICE 

Gėnajame medžių sakas 
Medžius nupjauname ir nuvežame 

A 19 metų patyrimas 
j £ B k Skambinkite 
m f Justinui 927-5782 

TORGSYN TORGSYN ISSŠ* 
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 94121 mSEEm (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV, V C R S RADIJAI IR VCR AVIES KAILIO KAILINIAI 
TELEFONAI RADIJO ĮRENGIMAI SPORTINIAI KOSTIUMAI 

CAMOORDERS Tinkantys Sov. Sąjungai KOSMETIKA 
Voltažas 127 220 KOMPIUTERIAI LŪPŲ DAŽAI 

Su rusišku raidynu SUVENYRAI 

Žamlausio* kalno* JAV bė*» 
Priimam užtik ymu* talafonu Iš vhų JAV mlastų Ir Ii kitų kraštų 

Parduodama automobiliu* giminėm* Sov. Sąjungoj 
Parvadama pinigu*. Pakvlattmal U liraatto. 

Mušu parduotuvė s iunl ia visokių 
rusiu radijus ir elektroninius prie
taisus i Sov. Sąjunga su apmokėtu 
arha neapmokėtu muitu. 

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-SeStd. 11-7 
s e k m d . 11-4 



A. JUOZAITIS 
ATSAKINĖJA Į 

KLAUSIMUS 
LIUDA RUGIENIENĖ 

Rugsėjo 15 d. Detroite lankė- žaliavos, o darbas. Lemia ne tas, 
si Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio seimo tarybos narys ir sek
retorius ideologiniams reika
lams Arvydas Juozaitis. Visuo
menės susitikimas su Arvy
du buvo surengtas 7 vai. vaka
re Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos Kultūros centre. Kavinė 
buvo pilnutėlė klausytojų. 
Svečią pristatė Vytautas Pet
rulis, kaip Sąjūdžio pradininką, 
nes jo paska i ta „Pol i t inė 
kultūra ir Lietuva" yra turėjusi 
daug įtakos Sąjūdžio išsivysty
mui. Arvydas yra filosofas ir 
sportininkas, 1973 m. Olimpia
doje Montrealyje laimėjęs bron
zos medalį plaukime. Į Jungti
nes Amerikos Valstybes atvyko 
kartu su žmona Laima. 

šio vakaro pašnekesys vyko 
klausimų ir atsakymų formoje. 
Svečias atsisakė bet kokį įvadą 
daryti, nes žinojo — klausimų 
nepritruks. Pirmasis paklausė 
J. Urbonas apie A. Brazausko 
perspėjimą Sąjūdžiui, jo telefo
ninį pasikalbėjimą su M. Gor
bačiovu. Juozaitis atsakė, kad iš 
Brazausko nieko kito negalima 
buvo tikėtis, jei jis kalbėtų ki
taip, tai negalėtų užimti parti
jos sekretoriaus vietą. Sąjūdžio, 
kuris yra masiškiausias atsto
vas Lietuvai, pozicija yra aiški. 
Balandžio mėn. išdrįso pasi
sakyti, kad siekia nepriklau
somo gyvenimo ir nepaklus 
jokiai prievartai, o birželio mėn. 
jau pasisakė už nepriklausomy
bę. Tačiau „tai nebūtinai kiek
viename žingsnyje turi būti kar
tojama". Patarė nesibauginti. 
jei kas iš komunistų partijos 
narių kalba kitaip. Iš tikrųjų 
net pati partija kalba apie at
siskyrimą nuo Tarybų Sąjun
gos. 

Bendrai M. Gorbačiovas su
pranta, kad Pabaltijo problemos 
turi būti sprendžiamos specialiu 
būdu, ski r t ingu nuo kitų 
Sovietų Sąjungos respublikų. 
Maskva taip pat yra pasiruošusi 
suteikti platesnes teises daly
vauti tarptautinėse organiza
cijose. Sovietų Sąjungoje yra 
sukeltas mitas, kad Pabaltijyje 
vyksta kažkas baisaus. Artėjan
čiame plenume Maskvoje turi 
būti nagrinėjami nacionalis
tiniai santykiai, sovietai tiki, 
kad šiame plenume reikalai bus 
išspręsti ir Pabaltijis nusira
mins. 

Boris N. Jeltsino, buvusio par
tijos sekretoriaus, figūrą A. Juo
zaitis apibūdino kaip labai po
puliaraus asmens Rusijoj, ypač 
Maskvoj, kuris to populiarumo 
labiausiai siekiąs ir dėl šios 
priežasties darąs stiprius pa
reiškimus. Taip pat nesiskaitąs 
su žmonėmis, tai puikiai pa
demonstravo Wasb ngton, DC, 
kai stumdė ir keitė į am paruoš
tą dienotvarkę. Drąsiai prana
šauja Sovietų sąjungos pražūtį. 
Jo prognozė, kad ..įgriūsim į 
duobę ir tai paker - s visiems" 
yra te is inga, nes Sovietų 
Sąjunga yra milžiniška. Neturė
damas atsakymų, Je l t s inas 
sukelia netvarką, o tamsioji 
minia juo tiki. Lietuvai reikia 
nuo šio chaoso kaip nors apsi
saugoti. 

Apie ekonominę Lietuvos pa
dėtį A. Juozaitis aiškino, kad 
šiuo metu svarbiausia y ra 
perkelti politinį ekonomikos 
valdymą i Lietuvą. Tuomet 
santykiai su Maskva bus nusta
tomi politikos, o ne ekonomikos. 
Sąjūdžio idėjas yra paėmusi Lie
tuvos vadovybė ir dabar vyksta 
nuosavybių atsiribojimas su 
Sovietų Sąjunga. Derybose su 
Maskva vadovauja Sąjūdžio 
narė ekonomistė K. Prunskienė. 
Užmezgami ryšiai su Vakarais. 
Dėl žaliavų trūkumo Lietuvoje 
Juozaitis nesirūpina: „Šiuo
laikinę ekonomiką lemia ne 

kuris siūlo, o tas, kuris perka". 
Viena iš didžiausių garantijų, 
kad Lietuva įgaus ekonominį 
suverenitetą yra tai , kad „eko
nomiškai rusams būsim naudin
gesni, būsim kaip suomiai... 
Mūsų zona gali būti tranzitinė". 

Užklaustas apie paskaitą 
„Politinė kultūra ir Lietuva" ir 
kas jį prie tokios paskaitos pri
vedė paaiškino, kad kai prieš 
pusantrų metų buvo pasityčio
t a iš Vasario 16-tos, tai jau 
buvo prieitas liepto galas. 
Reikėjo ką nors daryti. Skai
tydamas ta tema paskaitą su
rado būdą pasipriešinti. Reikėjo 
pasakyt i gars ia i , ne t ik 
parašyti. Vėliau jo paskaita 
buvusi išspausdinta. 

Vokiečių masinis egzodas per 
Vengriją, Austriją į Vakarų 
Vokietiją parodo, kiek yra 
desintegravusi visa Varšuvos su
tartis, pagal kurią Vengrija 
turėtų išduoti arba nepraleisti 
vokiečių į Austriją. Tačiau 
Vengrijos vyriausybė vienaša
liškai šią sutartį užblokavo ir 
užklausta, kodėl jos nesilaiko, 
atsakė: nesuprantam, kodėl 
tokia sutartis iš viso buvo pasi
rašyta, nes prieštarauja tarp
tautinėm normom. Juozaitis 
manąs, kad į sutarties laužymą 
Maskva reaguos, o Jeltsino pa
reiškimai „tegu vokiečiai bėga 
sau" nėra rimti ir yra tik jo as
meninė pozicija. 

Vytautas K u t k u s pagyrė 
mūsų vadus Lietuvoje, išreikš
damas, kad jif yra mūsų pasidi
džiavimas. Juozaitis juokau
damas atsakė: „iš principo esu 
prieš tautos vadus". Šiuo metu 
95% visos tautos nori nepri
klausomybės. Labai svarbu, kad 
būtų surastas asmuo, kuris 
sugebėtų tautos norus išreikšti, 
būtų moralinis autoritetas bei 
lemiamu momentu būtų tvirtas. 
Toks asmuo yra Landsbergis. 

Į klausimą,ar Lietuvoje neat
sitiks kaip Kinijoje atsakė: „Ga
rantijos nėra. Iš viso politika yra 
rizikos sritis". Lietuviai negali 
žiūrėti, ko nori Vakarai ar ko 
nori Maskva. Lietuva turi savo 
kelią ir jos situacijos kontrolia
vimas yra svarbiausias reikalas. 
„Mes stengiamės išbalansuoti 
Lietuvoje esančias visas poli
tines jėgas — ar tai būtų mums 
priešiškos ar mūsų". Procesą pa
verčia į legalų vidinį procesą. 
Veikia aukščiausioji taryba, 
kuri priima įstatymus. At
kreipiamas pasaulio dėmesys ir 
įrodoma, kad Lietuva yra civili
zuota tauta, nėra prievartos, 
nėra riaušių. Galima būtų dis
kutuoti, ar Lietuvos aukščiau
sioji taryba yra teisėta, nes 
neišrinkta, bet štai priimami 
įstatymai, kurie „baisiausiai 
supykdo Maskvą ir sukelia kon
stitucinį konfliktą". Toks yra 

politinis ėjimas ir dabar jau 
niekas neišaiškins, ar Lietuvos 
aukščiausioji taryba yra teisėta 
ar ne. Tuo labiau, jog ji išreiškia 
visų Lietuvos gyventojų valią. 
Taryba pateisina savo egzis
tenciją ne per rinkiminį procesą, 
o per savo veiksmus. Tai para
doksas. Tokiomis priemonėmis 
yra dirbama. „Lietuvos komu
nistų partija nori atsiskirti nuo 
Maskvos, ir tai mes turime 
palaikyti. Kiekviena politinė 
jėga, kuri nori žemę paversti 
valstybe, turi būti palaikoma, 
nes demokratinėj valstybėj bet 
kas turi teisę politiškai veikti, 
jeigu ta jėga nežlugdo pačios 
valstybės". Šių laikų Lietuvos 
komunistai yra iš reikalo, bet ne 
iš idėjos. Kad ir skaudu, bet 
„neturime moralinės teisės 
kelti klausimus, kurie trukdytų 
mums įsitvirtinti pasaulio opi
nijoj, įtvirtinti mūsų taikų 
žingsnį, tai svarbiausia". 

A. Juozaitis asmeniškai galvo
ja, kad vykstant pertvarkai, Lie
tuva turi žiūrėti daugiau į 
Europą, ypač ekonominiuose 
reikaluose, ne į JAV. Kai 1992 
m. Europa susivienys (330 mil. 
žmonių) konkurencija sustiprės, 
bus didelė jėga. „Tai, kas bus 
priimtina Europos ekonomikoj 
gali būti nepriimtina Amerikoj. 
Mums reikės rinktis Europą". 
Demokratijos tradicijose 
nemato skirtumo tarp Europos 
ir JAV. Europa išpuoselėjo 
demokratijos principus, o JAV 
parodė, kad tuos principus 
galima perkelti į svetimą 
kraštą. Konstitucija galėtų būti 
priimtiniausia kaip bazė vi
sam politiniam gyvenimui. 
Konstituciją kuria ir jai ieško 
demokratinio principo pamatų 
ir rūpinasi kaip reikės demok
ratiją įdiegti. Daug paima iš 
JAV konstitucijos, kurią per
spausdino dviejuose „Atgi
mimo" numeriuose. Suderinti 
įvairių tautybių kultūras Lietu
voje nėra taip komplikuota. Iš 
tikrųjų reikia derinti žemes
niąją su aukštesniąja kultūras. 
Rusams stinga tolerancijos, o ir 
iš lenkų pusės tolerancija mi
nimali. Šiuo metu mūsų Sąjūdį 
palaiko 36% Lietuvos rusų (va
saros pradžioj buvo tik 15%). Jie 
gir ias i : grei ta i gyvensim 
užsienyje. Su lenkais taip pat 
įmanoma susitarti, nors yra 
sunkumų. 

Samprotaudamas, kad jei Lie
tuva būtų nepriklausoma ir 
būtų demokratiniai rinkimai, 
tai valstybės santvarka tikriau
siai būtų parlamentarizmas 
Didž. Britanijos pavyzdžiu. 
Galėtų būti dvi vyraujančios 
partijos: krikščionys demokratai 
ir socialdemokratai. Krikščio
nys demokratai rūpintųsi krikš
čioniškos moralės principais, 
paremtų kultūriniu ir socialiniu 
gyvenimu, o socialdemokratai 
akcentuotų darbininkiją, 
kasdieninę gerovę, materialinį 
gyvenimą. Trečioji partija 
galėtų būti „Žalieji", nes ekolo
gijos situacija yra itin sunki ir 
gyventojams labai aktuali. Ko
munistų partija pasiliktų tik 
svajotojais. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

th« be«t way to save_regul»rly! 

X 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us f or 
financing. 

INSURIO 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO ILL 60608 
P«t«r Kazanauskas, Pr«. Ta i . : 847-7747 

Hours: Mon. Tur PML 9-4 Thur. »-• S«t. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

A.tA. 
ANDRUS SCHICKSHNUS 

Sibiro tremtinys 

Gyveno Palos Hills apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugsėjo 27 d., 3 vai. p.p., sulaukęs 70 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Kenkščių 

kaime. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bertha Lubar-

tytė, artimi giminės: Alma Reif su vyru Helmuth, Chris-
tel Mickey su vyru Richard; Ruth, Harold, Arvyd ir 
Erich Merknerai; svainės: Marta Šimkienė su šeima Lie
tuvoje ir Olga Petraitienė su šeima Vokietijoje bei kiti 
giminės. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 28 d. nuo 
4 iki 9 v.v. Lack (Lackawicz) ir Sūnūs koplyčioje 11028 
Southwest Hwy., Palos Hills, EL. Penktadienį, rugsėjo 
29 d. 4 v. p.p. kūnas bus perkeltas į Liet. Ev. Liuteronų 
Tėviškės bažnyčią, 6641 S. Troy, Chicago, kur 7 v.v. 
įvyks budėtuvės. Laidotuvių pamaldos bus šeštadienį, 
rugsėjo 30 d. Iš bažnyčios velionis bus nulydėtas į 
Bethania kapines. 

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

Nuliūdę žmona ir giminės. 
Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 974-4410. 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
1988 m. spalio 2 d. Amžinon Ramybėn iškeliavo brangi 

Mama, Sesuo, Senelė ir Prosenelė. 

A.tA. 
ONA KUNIGUNDA ORENTIENĖ 

Už jos sielą, vienerių metų mirties sukaktį atsimenant, 
šv. Mišios bus atnašaujamos; š.m. spalio 2 d., pirmadienį, 6:30 
vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, š.m. spalio 2 d. 
Tėvų Pranciškonų koplyčioje — Kennebunkport ir š.m. spalio 
8 d. sekmadienį, 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečiame dalyvauti šv. Mišių aukoje ir atsiminti brangią 
Velionę savo maldose. 

Nuliūdę: sūnus, seserys, anūkai ir proanūkai. 

A.tA. 
VIKTORUI 

PETRAVIČIUI 
mirus, jo dukrai IZIDAI ir sūnui 
LINUI su šeimomis reiškiu nuošir
džią užuojautą. 

Netekome didelio dailininko, vie
no iš mūsų grafikos meno pradinin
kų Nepriklausomoje Lietuvoje, o išei
vijoje aukštai vertinamo Dailės Insti
tuto nario, reprezentavusio mūsų 
dailę Vakarų Europos muziejuose. 

Adolfas Valeška, 
buv. Dailės Instituto organizatorius 

ir pirmininkas 

WeDo 
ITAL CONVERSION 

vaizdajuosčių iš IR Į 
PAL, SECAM, NTSC. 

Greitas patarnavimas, žemos kainos. 
Parduodame 110-120 video. 
TV ir elektrinius reikmenis 

> d ® ^ (312) 338-9033 
International Export House. 

15750 S HARLENf 
ORLAND PARK. IL 60462 

532-7799 

2321 W DEVON AVE 
CHICAGO. IL 60659 

312-338-9033 

A.tA. 
ANELĖ V. SAKALAUSKAS 

SUPRIKAITĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. rugsėjo 27 d., 5:40 vai. ryto, sulaukusi 76 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje iš

gyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros; Olesė Vilčinskas, 

Anelė Ruth, Aldona Statis, žentas Jonas, Janina Kiemaitis, 
žentas Jonas, Terese Gelumbauskas, žentas Vladas, Ona Hig-
gins, žentas John, Mary Mulconnery, žentas Larry, marti 
Mary Lou Sakalauskas; dvidešimt trys anūkai, dešimt 
proanūkų ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Jono, motina a.a. Juozo, a.a. 
Albino ir a.a. Zitos. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 28 d. nuo 4 iki 
9 v.v. ir penktadienį, rugsėjo 29 d. nuo 1 iki 9 v.v. Petkus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 30 d. Iš koplyčios 9 
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 dukros, anūkai , proanūkai i r kiti giminės. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - 476-2345 

1410 So. 50th A v „ C ice ro 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

Sally 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., C i c e r o I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE RKI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 

• 
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x LKB Kronikų dviejų kny
gų sutiktuvėse dalyvaus kun. 
Vaclovas Stakėnas, Vytautas 
Skuodis ir pianistė Virginija 
Zdanytė. Sutiktuvės bus spalio 
1 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Kronikas aptars 
kun. Antanas Saulaitis, jėzuitų 
provincijolas. Meninėj pro
gramoj dalyvaus jaunimas. Po 
programos bus vaišės kavinėje. 
Kviečiami visi dalyvauti. 

x Arvydas Juozaitis, jaunas 
lietuvis mokslininkas, filosofas, 
dirbąs Lietuvos Mokslo aka
demijoje, Sąjūdžio steigėjas, 
laikraščio redaktorius, yra taip 
pat ir geras sportininkas. 1976 
m. Montrealio Olimpiadoje 100 
m distancijos krūtinės plaukime 
laimėjo bronzos medalį. Ar
vydas spalio 6 d., penktadienį, 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
padarys pranešimą apie Lie
tuvos žmonių pastangas ir dar
bus, kovojant šiandien dėl Lie
tuvos laisvės. Visi Chicagos ir 
apylinkių lietuviai kviečiami. 

x Vilniaus universiteto dai
nų ir šokių ansamblis koncer
tuose naudoja 36 instrumentus. 
Jų tarpe — ožragį, plunksninę 
birbynę, džingulį, bruzgulį, dūd
maišį, kubiliuką, žvangulį, 
keramikinius varpus, kankles ir 
1.1. Ansamblio koncertai 
Jaunimo centre rengiami spalio 
7, 8,9 dienomis. Dėl informacijų 
kreiptis į „Margučio" raštinę. 

x Vaikų namelių ir „Žibu
rė l io" Montessori mokyklos 
energingai ruošiasi metiniam 
rudens baliui. Šių metų baliaus 
tema — nuotaikinga Oktober-
fest. Balius bus spalio 21 d., šeš
tadienį, nuo 7 iki 12 vai. vak. 
Lietuvių centre Lemonte. Gros 
smagus orkestras „Alpiners". 
Kviečiami visi rezervuotis bilie
tus ir stalus per abi mokyklas 
arba pas Lilę Stelmokienę tel. 
835-3998. 

x Į Amerikos Lietuvių kon
gresą Los Angeles mieste vyks
tantieji, jei nori užsisakyti vieš
butį, turi užsisakyti iki spalio 6 
d. Informaciją teikia Amerikos 
Lietuvių Taryba tel . 
312-778-6900. 

x J u o z a s Šu l a i t i s , La 
Grange Park, 111., F. Mikuckis, 
Davis, Cal., Rūta Daukus, 
Chicago, 111., Julius Staniškis, 
Cleveland, Ohio, Rita Bureika, 
Glendale, Cal., S. Rutkauskas, 
Lakewood, Ohio, atsiuntė po 20 
dol. auką ir kartu grąžino 
laimėjimų šakneles. Labai 
dėkojame. 

x Transpak siuntinių į Lie
tuvą įstaiga persikelia į naujas 
patalpas nuo spalio 2 d. (4 
namai į rytus, kitoj gatvės 
pusėj), 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Išnuomojamas 5 kamb. 
butas Marųuette Parko apylin
kėje. Antrame aukšte, šviesus, 
apšildomas. Tel. 434-2655. 

(sk) 
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, 
2638 W. 69th St., Chicago, IL 
60629. Darbo valandos: 10-6 v. 
p.p. kasdien, a rba susitarus. 
Tel . 312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

A 

x Bernardas Brazdžionis 
atskrenda iš Los Angeles ir 
dalyvaus „Ateities" žurnalo 
vakaro programoj šeštadienį, 
spalio 28 d., Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

x Vaidotas Daunys yra poe
tas ir kultūros žurnalo „Kran
tai" redaktorius. Jis atskrenda 
iš Lietuvos dalyvauti „Ateities" 
akademiniam savaitgalyje, 
kuris įvyksta spalio 27-29 Jau
nimo centre ir Ateitininkų 
namuose Lemonte. Daunys 
dalyvaus Akademinio savait
galio literatūros vakare ir skai
tys paskaitą „Lietuvos kultūros 
vizija". 

x Amerikos Lietuvių kon
gresui Los Angeles sudaryta 
transporto komisija, kuriai va
dovauja Simas Kvečas, jam 
pažadėjo padėti Jonas Petronis, 
Ramūnas Bužėnas, Pranas 
Dovydaitis ir Juozas Pažėra. 

x J aun imo centro Moterų 
klubo narės pavaišins visus 
skaniais blynais šį sekmadienį, 
spalio 1 d., nuo 9 vai. ryto. Po 
kiekvienerių šv. Mišių visi kvie
čiami blynų pusryčiams į 
kavinę. 

x „ S o u t h w e s t News-He-
rald" rugsėjo 28 dienos laidoje 
plačiai aprašo blogoje būklėje 
gatves prie Jaunimo centro. 
Gatvės nuo amžių netaisytos, iš
muštos, duobėtos, kai lyja, balos 
neišbrendamos. Miestas, kuris 
turėtų rūpintis gatvėmis, nesi
rūpina. Dar padarė 56 gatvę 
vienos krypties, kad žmonės 
turėtų bloga Claremont gatve 
važiuoti nuo 59 gatvės. 

x Inž. Stasys ir sol. Pru-
dencija Jokubauska i , Palos 
Hills, UI., „Draugo'" nuoširdūs 
rėmėjai, v isuomenininkai 
gražino laimėjimų šakneles, pri
dėjo 35 dol. auką ir palinkėjo 
geros sėkmės. Nuoširdus ačiū už 
auką ir linkėjimus. 

x Antanas Valavičius, Chi
cago, 111., lietuviškos veiklos ir 
gerų darbų rėmėjas, „Draugo" 
renginių komisijos talkininkas, 
nuoširdus ir dosnus dienraščio 
palaikytojas, grąžino laimėjimų 
šakneles su 50 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Antro 
gastrolėms 
programos 

kaimo pirmosios 
Lietuvoje skirtos 

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
ta i Gifts Internat ional , 2501 
W. 71 St., 471-1424. 

(sk) 
x Esu 162 cm ūgio juod

b r u v ė r u d a a k ė l ie tuvai tė . 
Baigiau lituanistikos studijas 
pedagoge, bet dabar dirbu 
bibliotekoje. Norėčiau susi
rašinėti su branginančiu Lietu
vą Amerikos lietuvaičiu, besido
minčiu l i t e ra tū ra , menu, 
muzika. Politika nesidomiu, pa
tinka žmogaus psichologijos pro
blemos, vertinu knygas. Siek 
tiek moku angliškai. Mano 
adresas: Lithuania, Šiauliai — 
235400, Ežero 63-4, J ū r a t ė 
Sir tautai tė . 

(sk) 
x Albinas Kurkulis , akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7916. (sk.) 

Pedagoginio Lituanistikos Instituto studentai ir lektoriai džiaugėsi, kad juos aplankė ilgus metus 
sovietiniuose kalėjimuose kentęs Balys Gajauskas ir jo žmona Irena. Studentai yra parašę nemažai 
laiškų ir rinkę parašus po peticijomis dėl B. Gajausko išlaisvinimo. 

CHICAGO JE IR APYLINKĖSE 

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

(sk) 

x Ieškoma lietuvė prižiūrėti 
vaikutį 5 dienas savaitėje ir kar
tu gyventi. Kreiptis: te l . 
871-7510 nuo ryto iki 4 v. p.p. 
ir palikti savo tel. numerį. 

(sk) 
x Greit parduodu vienus ir. 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E M A X F I R S T , R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

PEDAGOGINIS LIT. 
INSTITUTAS - MOKYKLA 

MOKYTOJAMS 

Nepriklausomos Lietuvos 
mokytojų nedaug belikę mūsų 
l i tuanistinėse mokyklose. 

Bronius Genzelis, Vilniaus 
universiteto profesorius, Lietu
vos persitvarkymo sąjūdžio 
tarybos narys, spalio 6-11 
dienomis lankysis Chicagoje. Jis 
atvyksta drauge su Vilniaus 
universiteto dainų ir šokių an
sambliu, kuris spalio 7, 8,9 die
nomis koncertuos Jaunimo cen
tre. Koncertus rengia „Margu
tis". 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo tarybos ir 
rengimo komiteto posėdis kvie
čiamas spalio 2 d., pirmadienį, 
7:30 v.v. Lietuvių Bendruome
nės raštinėje. Bus svarstomi 
svarbūs klausimai. 

x Dr . Laimutė Griniūtė, 
Chicago, 111., grąžindama 
laimėjimų šakneles, pridėjo ir 
30 dol. auką. Agnės Malela, 
Melrose Park, 111., atsiuntė 12 
dol. ir 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. J. Petkūnas, 
Union Pier, Mich.. atsiuntė 20 
dol. Visiems nuoširdus ačiū. 

x Vladas Plečkait is , To
ronto, Kanada, buvo atvykęs į 
Chicagą, lankė draugus ir pažįs
tamus, ta proga aplankė „Drau
gą", įsigijo naujausių leidinių, 
pratęsė prenumeratą, o jo 
palaikymui paaukojo 80 dol. 
kanadiškų. VI. Plečkaitį 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už auką labai 
dėkojame. 

x Už a. a. Stefanijos Abra-
mikienės sielą, ketverių metų 
mirties sukakties šv. Mišios bus 
aukojamos spalio 4 d. 8 vai. ryto 
St. Agnės bažnyčioje, Spring-
field, 111. Velionės šeima prašo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti ją savo maldose. Šei
ma. 

(sk) 
x Jeigu jūsų giminės Lie

tuvoje negali gauti bilietų, 
galite užmokėti per mūsų 
įstaigą. Kaina į abi puses 
(Maskva — Čikaga — Maskva) 
iki spalio 30 d. $1,226.00, o nuo 
lapkričio 1 d. $1,176.00. 
Informacija ir rezervacijos pas 
Birutę Zalatorienę, Travel 
Advisers Inc., 1515 N. Harlem 
#110, Oak Park, IL 60302, tel.: 
312-524-2244. 

(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 i kitus 
miestus — lėktuvais, Lauki
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

Didelį įnašą palikę lietuvybės vienintelė JAV-ėse lietuviško 
tęstinumui išeivijoje, jie vienas .švietimo įstaiga, ruošianti 
po kito traukiasi užtarnautam 
poilsiui ar iškeliauja amžiny
bėn. Juos pakeičia j au už 
tėvynės ribų gimusi mokytojų 
karta šiam darbui pasiruošimą 
įgijusi lituanistinėse mokyk
lose. Pedagoginis lituanistikos 
institutas Chicagoje yra bene 

x R a m u n ė K u b i l i ū t ė , 
Evans ton , 111., „ D r a u g o " 
bendradarbė, Merie Poška, 
Rockford, 111. J. Janušauskas, 
Chicago, 111., A. Žilėnas, To
ronto, Ont., Kanada, Jonas ir 
Stasė Kubiliūnai, New Smyrna 
Beach, Fla., O Kindurienė, 
Gulfport, Fla. grąžino laimė
jimų šakneles ir kiekvienas pa
aukojo po 15 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x J . Derenčius , Palos Hills, 
UI., Vacys Mitkus, Chicago, UI., 
S. Karpavičius, Etobicoke, Ont., 
Kanada, Ona Norkūnas, Hart
ford, Conn., J. Tamašauskas, 
Teąuesta, Fla., Joseph Kučins
kas, Rovvagiac, Mich., D. Stan-
kienė, Winnipeg, Kanada , 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
pridėjo po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Ak to rė Z i ta Visockis , 
Chicago, 111., Jadvyga ir Ed
vardas Biskiai, Evanston, 111., 
A. Smilgys. Vancouver, B. C. 
Kanada, Marcelė Mackienė, 
Cicero, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles su 25 dol. auka dien
raščio p a r a m a i . Labai 
dėkojame. 

mokytojus išeivijos lituanis
tinėms mokykloms. Kad ilgai
niui nepristigtume mokytojų, 
tėvai, seneliai ir mokytojai pra
šomi aukštesnes mokyklas be
baigiančius mokinius įtaigoti 
lankyti Pedagoginį lituanistikos 
institutą, o lietuvybės išlai
kymu besirūpinanti visuomenė 
kviečiama remti šios mokykos 
institucijos darbą ir egzistenciją. 

Pedagoginis lituanistikos ins
titutas yra trimetė mokykla, 
kurią baigusiems studentams 
Illinois valstijos kolegijose 
pripažįstami svetimos kalbos 
kreditai. Tad šį institutą baigu
sieji turi trejopą naudą — 
praplečia savo lituanistines ži
nias, gauna svetimos kalbos 
užskaitas kolegijose ir įgyja 
teisę dėstyti pradinėse ar aukš
tesnėse lituanistinėse mokyklo
se. 

Šiais metais, išleidęs gražų 
buri absolventų, Pedagoginis 
lituanistikos institutas di
džiuojasi, kad 1989-90 mokslo 
metus pradedant, daugiau negu 
10 jų buvo pakviesti dėstyti 
Chicagos ir apylinkės lituanis
tinėse mokyklose, kurios savo 
ruožtu institutui davė daugiau 
negu tuziną naujų studentų. 

Naujuosius mokslo metus (jau 
31-sius) inst i tutas pradėjo 
rugsėjo 9 d. Nuo pat ankstyvo 
ryto instituto patalpcse Jau
nimo centre rinkosi lektoriai, 
skambėjo džiaugsmingi pasi
sveikinimai mokslą tęsti grįž

tančių studentų, o aplink 
registracijos stalą spietėsi 
nedrąsūs naujokai, atidžiai ste
bėdami vykdomus pasiruošimus 
tradiciniam jų įvesdinimui ir 
„kriktšui". Pasiruošimams va
dovaujantis priėmimo komi
te tas — an t rakursės Ri ta 
Račkauskaitė, Gitą Gilvydytė ir 
trečio kurso studentas Dainius 
Brazaitis ruošėsi naujokų tinka
mumo patikrinimo egzami
nams. Kiti puošė patalpas, 
rikiavo kėdes, ruošė užkandžius 
— klegesys kaip mugėje. O viso 
to šurmulio viduryje — drau
giškai besišypsanti instituto 
direktorė Stasė Petersonienė, 
visus ir viską pastebinti — 
vienus paraginanti, kitus pa
drąsinanti, ateinančius malo
niai pasveikinanti, informacijas 
teikianti, be balso pakėlimo ar 
įsakymų viskam vadovaujanti. 

10 vai. ryto visi pakviečiami 
užimti vietas instituto korido
riuje įruoštoje bibliotekoje. 
Vienoje pusėje susėda lektoriai 
ir svečiai, kitoje — nedrąsūs 
naujieji studentai, pasieniuose 
būreliais susispietę aukštesnių 
kursų studentai. 

Oficialiu direktorės pasveiki
nimu pradedami nauji mokslo 
metai. Tikybos dėstymo meto
dikos lektorius kun. Jonas 
Duoba, MIC, iš Lietuvoje išleis-

naujųjų studentų apklausi
nėjimą, o jų inteligentiškumą 
patikrina įdomiu žaidimu. Pa
galiau, pripažinus visus esant 
tinkamais mokytis institute, 
svečias iš Lietuvos kun. Vaclo
vas Stakėnas pakviečiamas „pa
krikštyti" naujuosius studen
tus kiekvieną apš laks tan t 
vandenyje pamirkytu eglišakių 
ir pasveikinant individualiu lin
kėjimu. 

Kun. V. Stakėnas trumpu 
sveikinimo žodžiu ragino 
studentus ugdytis sąmoningais 
Lietuvos patriotais, žinoti savo 
kilmę ir tautos istoriją, kad 
būtų pajėgūs paremti visus besi
stengiančius išlaikyti lietuvybę. 

Instituto direktorė, nuošir
džiai pasveikinusi naujuosius 
studentus, padėkojo naujokų 
įvesdinimą organizavusiems ir 
jį praveduriems. Supažindino su 
ten dalyvavusiais lektoriais ir 
visus pakvietė rimtam darbui. 
Kiekvienam naujam studentui 
susipažinimui įteikė instituto 
1984 m. išleistą knygelę apie 
šios mokslo institucijos gyva
vimo ir veiklos raidą. 

Visiems sugiedojus „Gaudea-
mus", studentai, susirinkę erd
viausioje klasėje, išklausė is
torijos l ek to r i aus Jono 
Dainausko paskaitėlę apie 
pedagogiką, pedagogą ir Peda-

Šeštojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo darbuotojai: organizacinio komiteto 
pirmininkas Leonas Maskeliūnas, parodų organizatorius Emilius Holenderis 
ir simpoziumo leidinio redaktorius Ramojus Vaitys. 

tos maldaknygės perskaito labai 
šiam momentui tinkančią mal
dą — kreipimąsi į Didijį Moky
toją. Prabyla ir instituto rekto
rius dr. Jonas Račkauskas. Pa
sveikinęs visus, paaiškina 
mokyklos drausmės ir tvarkos 
nuostatus. Ragina visus nuošir
džiai ir sąžiningai mokytis, pri
mindamas, kad už gerai baigtą 
mokyklos kursą galima pelny
ti šešių valandų kreditus-už-
skaitas vietinėse kolegijose. 

Po to naujokų priėmimo komi
tetas pravedė smagaus juoko 
sukėlusius egzaminus — 

x Lietuvių 
proga aukojo 

Fondu i vajaus 
$1,524 Stasys 

Karalevičius, $200 Vytautas ir 
Ona Baltučiai, po $100 Pranas 
Janulis, dr. Petras ir Ona Jo
nikai, Marcelė Matulionis, 
Vytenis ir Saulė Radzevičiai, 
Raphael Sealey, Anthony ir 
Mary Sirtaut, Valerijonas Vit
kus. Lietuvių Fondas visiems 
dėkoja ir prašo aukas siųsti ir 
spalio 21 d. vajaus pokyliui 
bilietus įsigyti LF būstinėje — 
3001 VV. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x Praėjusį šeštadienį, rug
sėjo 23 d. Pasaulio Lietuvių 
centre įvyko Derliaus šventė. 
Jos metu surengtoje loterijoj 
laimingus bilietus ištraukė: R. 
Kilius, Palos Hts, IL (500 
dolerių), J. Mikulis, Westches-
ter, IL (200 doleirų), V. Glio-
sienė, Petersburg Beach, FL 
(150 dolerių), V. Skotte, Bel-
levue, WA (100 dolerių), L. 
Maskaliūnas, Palos Park, IL (50 
dolerių). Sveikiname laimė
tojus! PLC va ldyba . 

(sk) 
x Rugsėjo 30 d., šeštadienį, 

PLAYHOUSE, 2515 W. 69 St., 
gros Leonardo Bičiūno grupė 
„Tbe Nameless" . Kviečiame 
visus. 

(sk) 

goginį lituanistikos institutą. 
Po paskaitos, lektorių kambary
je visi pasivaišino užkandėliais 
ir draugiškai pasidalino praėju
sios vasaros patyrimais, įspū
džiais bei mintimis apie juos 
šiais mokslo metais laukiančius 
darbus. 

Rugsėjis baigiasi. Pedagogi
niam lituanistikos institute 
vyksta rimtas darbas. Lektoriai 
nuoširdžiai ruošia ne tik moky
tojus lituanistinėms mokyk
loms, bet ir sau asistentus, ku
rie eventualiai ir Šioje mokslo 
įstaigoje turės pavaduoti savo 
mokytojus. 

Visi aukštesniąsias mokyklas 
baigusieji yra kviečiami įsi
jungti į Pedagoginį lituanistikos 
institutą ir praturtinti savo li-
tuanistir ų žinių lobyną, pa
gerinti k« lbą, kuri dabar, Lie
tuvai lai ėjant ir atsiveriant 
galimybe artimiau bendrauti 
su brolia tėvynėje, darosi dar 
aktuales j . Dar tik pati mokslo 
metų pr? žia, dar nevėlu regist
ruotis. \ i laukiami. Negalin
tiems nu lat instituto lankyti, 
susitarv u lektoriais, sudaro
mos sa • os neakivaizdinėms 
studijor Susidomėkite. 

IR 

,,ij<iirncs s raugo administratorius kun. Petras Cibulskis ir Stasys Diiugas „Draugo" jubilie
jiniam bankete rugsėjo 24 d. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

GAUSĖJA NARKOMANŲ 

Cook apskrity šiemet areš
tuotų skaičius dėl narkotikų pa
gausėjo 77% palyginti su pernai 
metais. Iš viso šiemet iki vidu
rio rugsėjo susekta narkotikų 
vartotojų ar spekuliantų ir areš
tuota Cook apskrity 8,250. Dėl 
to kalėjimai perpildyti. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

» 




