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Gorbačiovas šalina 
redaktorių 

Kremliuje renkami parašai 
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Maskva. — Pirmą kartą žino
mas atvejis, kai Sovietų Sąjun
gos prez. M. Gorbačiovas bando 
pašalinti laikraščio redaktorių, 
kuris glasnost laikais paskelbė 
viešosios nuomonės duomenis, 
nepalankius pačiam Gorbačio
vui. Redaktorius tuoj po išbari-
mo posėdžio turėjo prisistatyti į 
Komunistų Centro komiteto 
įstaigą ir ten jam buvo patarta 
atsisakyti iš redaktoriaus parei
gu-

Vakar buvo rašyta, kad to 
laikraščio „Argumenty i Fak-
ty", redaktorius yra Vladislovas 
A. Starkovas. Jam įsakymą per
davė Komunistų partijos ide
ologas Vadimas Medvedevas. 
„Glasnost ribos dabar aiškios". 
sako tos redakcijos nariai su 
doze humoro: „Tu gali kritikuo
ti kiekvieną, tik ne patį popie
žių", turėdami mintyje Gorba
čiovą. 

Be ideologo — nė žingsnio 

Tą pačią dieną buvo staiga 
pranešta tos komisijos nariams, 
kurie ruošia spaudos įstatymo 
projektą, atvykti pas partijos 
ideologą Medvedevą penktadie
nį, tai yra, šiandien, kuris duo
siąs instrukcijas, koks turėtų 
būti spaudos įstatymas. Komi
sija jau yra paruošusi įstatymą, 
kurio nuorašą gavo ir spaudos 
žmonės. Jame sakoma, jog kiek
viena žmonių grupė gali leisti 
laikraštį, kuris nebus cenzūruo
jamas. Šiuo metu Maskvoje spe
kuliuojama, kas bus daroma su 
paruoštu įstatymo projektu, ar 
jis bus ideologo taisomas ir tik 
tada pateiktas Aukščiausiai Ta
rybai priimti. 

Vienas iš pagrindinių to įsta
tymo autorių yra Georgi Šach-
nazarovas, vienas iš svarbiųjų 
Gorbačiovo patarėjų. Ideologas 
Medvedevas jau pasakė, kad 
paruoštasis spaudos įstatymo 
projektas „eina per daug toli". 
Šiuo metu dar nėra visai aiški 

paties Gorbačiovo nuomonė. Šią 
savaitę taip pat buvo jaučiama 
Gorbačiovo ranka ir žeminant 
Maskvos deputatą Jeltsiną vie
šuose pasisakymuose. 

Mažiau „Pravdos" skaitytojų 

Minėto laikraščio redaktorius 
Starkovas pranešė neatsisaky
siąs iš redaktoriaus pareigų be 
kovos, kuris tose pareigose yra 
dešimt metų. Laikraštyje būda
vo spausdinami straipsniai, ku
rie savo turiniu drąsiai pasisa
kydavo už reformas. „Argumen
ty i Fakty" skaitytojų skaičius 
padidėjo, kai tuo pačiu metu 
„Pravdos" — Komunistų parti
jos organo — skaitytojai sumažė
jo. Šiandien Starkovo redaguoja
mo laikraščio štabas, kuriame 
yra 65 žmonės, vienbalsiai nu
balsavo palaikyti savo redakto
rių, ir jei Kremlius nenusileis, 
streikuoti. Yra žinių, kad 
streikuotų ir kiti progresyvūs 
laikraščiai, nes jų redaktoriai 
mano, kad Starkovas yra pirmo
ji auka; ir kitiems bus taip pat 
įsakyta ką spausdinti. 

Renkami paraša i 

Kremliuje kai kurie deputatai 
pradėjo rinkti parašus ant peti
cijos, kad nebūtų pašalintas to 
laikraščio redaktorius. Jie sako, 
kad partija peržengė savo teisių 
ribas. „Argumenty i Fakty'* yra 
leidžiamas Znanije draugijos, 
kuri nepriklauso Komunistų 
partijai. „Jei mes būtume 
priėmę spaudos įstatymą, tai šio 
pobūdžio veiksmai būtų nusi
žengimas įstatymui", pasakė is
torikas ir deputatas Roy Medve
devas, kalbėdamas apie Gorba
čiovo reikalavimus. Roy Medve
devas neturi nieko bendro su 
partijos ideologu Vadimu Med
vedevu, kadaise studijavusiu 
New Yorke, paaiškina užsienio 
žurnalistai, perduodami šias 
žinias į Vakarus. 

Kauniečiai kaltina komunistų 
vyriausybę 

Kaunas. — SI A praneša, kad 
rugsėjo 30 d. įvyko konferencija 
ir paskelbė šiuos nutarimus. 

LPS Kauno krašto konferenci
ja pasisako prieš tautinę kon
frontaciją, už tautinių konflik
tų ir nesutarimų sprendimą 
tarpusavio susitarimų, abipusių 
kompromisų keliu. 

Konferencija mano, jog Lietu
vos vyriausybė nepakankamai 
dėmesio skiria įsakui dėl Lietu
vos TSR valstybinės kalbos 
įgyvendinimo, nesirūpina dera
mu lietuvių kalbos dėstymu 
t iek l ietuviškose, t iek 
nelietuviškose rytų Lietuvos 
mokyklose, likimo valiai 
pametė tautiečius, likusius už 
LTSR ribų. 

Nuo pat pokario metų rytų 
Lietuvoje nebuvo realios 
Lietuvos valdžios, o Vilniaus in
teligentija nusikalstamai igno
ravo savo krašto problemas. 
Todėl šiandien Sąjūdžio, o pir
miausia Seimo ir Vilniaus ta
rybų pareiga —• ginti nuo vieti
nės administracijos, skelbian
čios autonomijas, lietuvių bei 
kitų tautybių gyventojų teises. 
Kviečiame įvairiakalbius šio 
krašto gyventojus ryžtingai 
priešintis nesantaikos tarp 

tautų kurstymui. Pilsudskinės 
lenkų okupacinės valdžios poli
tikos tęsėjų skaldomoji veikla 
rytų Lietuvoje reikalauja iš lie
tuvių tautos ypatingo dėmesio 
ir neatidėliotinų priemonių. 

Apleisti Mažosios Lietuvos 
reikalai 

Atkreipiame dėmesį į tragiš
ką Mažosios Lietuvos lietuvių 
švietimo ir krašto kultūros 
paminklų būklę. Primename, 
kad Mažosios Lietuvos praeitis 
ir ateitis yra glaudžiai susiję su 
Lietuvos interesais. 

Tautiniai santykiai Respubli
koje turi būti grindžiami Lietu
vos pilietybės įstatymu, kuris 
garantuotų vienodas socialines, 
ekonomines, kultūrines teises ir 
laisves visiems Lietuvos pilie
čiams nepriklausomai nuo jų 
tautybės, kalbos, religijos ir 
papročių. 

Artėja visų Lietuvoje 
gyvenančių žmonių laisvo 
apsisprendimo metas. Lietuvai 
kaip niekada reikalinga tautinė 
santarvė ir visų tautybių žmo
nių parama, atkuriant nepri
klausomą demokratinę Lie
tuvos valstybę. 

Pasirašo K. Grinius, A. Abišalas 

Nikaragvos laisvės kovotojai Contras ir ju šeimos Hondūre klausosi tarptautinės komisijos 
narių raginimo sugrįžti į Nikaragva, įsijungti į kasdieninį gyvenimą ir sutikti su pasiūlymu 
daugiau nebekariauti prieš sandinistų marksistinę vyriausybe. 

Kongresas paskyrė 9 mil. 
rinkimams 

VVashingtonas. — Senatas, 
kaip AP žinių agentūra prane
ša, patvirtino prezidento Busho 
pasiūlymą išleisti 9 mil. dol. 
Nikaragvos politinei opozicijai, 
kad laimėtų vasario mėnesį rin
kimus. 

Šis įstatymas, kaip preziden
tas sako, duos kairiųjų sandi
nistų oponentams drąsos kovoti 
už demokratiją Nikaragvoje. Už 
jį balsavo 64, prieš 35 senato
riai. Atstovų rūmai tai patvir
tino 263 balsais prieš 156. Įsta
tymas jau ant prezidento stalo 
laukia jo parašo. Prieš tai prezi
dentas buvo susitikęs su respub
likonų senatoriais ir jiems įrodė, 
jog reikia remti Nikaragvos 
opoziciją, kad pralaimėtų san-
dinistai. Jis taip pat pasiuntė į 
Kongresą Valstybės departa
mento sekretorių James Bake-
rį III ir Baltųjų rūmų štabo vir
šininką John Sununu. kad ra
gintų asmeniškai balsuoti kong-
resmenus ir senatorius už pre
zidento prašymą. 

Demokratai vis priešinasi 

Pinigai bus duodami per Tau
tinį fondą remti demokratijai ki
tuose kraštuose, kuris yra pu
siau valstybinė agentūra Ypač 
jis padeda tiems kraštams, ku
riuose vyksta rinkimai už demo
kratinę valdžią. 

Nuo 1980 metų, kai CIA agen
tūra pradėjo remti prez. Reaga-
no suorganizuotą pasipriešini
mą prieš komunistus Nikarag
voje. JAV jau yra išleidusios 
maždaug 350 mil. dol. kari
niams tikslams to krašto išlais
vinimui. Tačiau kiekvienas 
prezidento prašymas padėti 
Nikaragvos laisvės kovotojams 
buvo surištas su didele kova, 
ypač iš demokratu pusės, kurie 
tam reikalui nenorėjo skirti pi
nigų. Todėl buvo ieškota būdų, 
kaip laisvės kovotojams padėti, 
ir dėl to jvyko ginklų pardavi
mas Iranui, kurių pelnas buvo 
perduotas Nikaragvos parti
zanams. 

Protestas prieš Valstybės 
departamentą 

Todėl nenuostabu, jog Contras 
vadai, protestuodami prieš Vals
tybės departamento vedamą li
niją tartis su komunistais-san-
dinistais. parinko iš savo tarpo 
griežčiausius žmones i komite

tą, kuris tariasi su jais dėl de
mobilizacijos Hondūre. Į Hon
dūrą atvyko Jungtinių Tautų 
komisija, kuri studijuoja Cont
ras išformavimą. Contrų komi
tetas visai nenori turėti pokal
bių su Jungtinių Tautų komisi
ja, kuri jau £rėjo parodyti pa
lankumą sandinistams. Dar turi 
atvykti ir kita tarptautinė ko
misija, kuri stebės Contrų pajė
gų demobilizaciją. Contras 
vadai pasisakė nenorį išformuo
ti savo dalinių iki vasario 25 d., 
kai įvyks Nikaragvos preziden
to rinkimai, pasakė tos komisi
jos vadas E. Bermudez. 

Part izanai be Ortegos 
Toks komisijos nutarimas yra 

prieš Centro Amerikos penkių 
prezidentų taikos planą, kurį jie 
pasirašė Hondūre. Pagal tai, 
Contras kariai turi savanoriš
kai išsisklaidyti. Tie Contrų 
kariai, kurie nenori grįžti į san
dinistų tebevaldomą Nikarag
vą, turėtų apsigyventi kuriame 
nors kitame krašte. Šalia Ber
mudez. kiti komisijos nariai yra 
vadovaujantys įvairių partizanų 
dalinių vadai. Valstybės depar
tamentas esąs nepatenkintas 
griežtaisiais Contrų vadais. „Jie 
norėjo pašalinti visus Contrų po
litikus ir tuos, kurie griežtai pa
sisako už laisvą Nikaragvą be 
sandinistų ir be jų prezidento 
Ortegos", informavo Bermudez 
užsienio žurnalistus. Tuo būdu 
Valstybės departamentas norėjo 
kaip nors išjungti kietosios lini
jos šalininkus, bet nepasisekė. 
E. Bermudez buvo Contrų karo 
lauko vadas ir kartu politinis 
reikalų tvarkytojas. 

Lietuvoje švęs 
Kalėdas 

Maskva. AP žinių agentūros 
pranešimu, Kalėdos oficialiai 
sugrįžta šiais metais į Lietuvą 
beveik po penkių dekadų, kai 
ateist inė vyriausybė buvo 
uždraudusi švęsti šią šventę. 

..Tassas" taip pat praneša, jog 
gruodžio 25-ji, Lietuvos parla
mento nutarimu, dabar bus 
valstybinė šventė. „Tai yra pir
mas kartas Sovietų Lietuvoje, 
kad religinė Šventė būtų lega
liai leista švęsti", kalbėjo „Tas-
sui" Liudvikas Sabutis, Aukš
čiausios Tarybos narys. 

Rytų Vokietijoje 
pakeistas vadas 

Honeckerio protege jo vietoje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— San Francisco apylinkė
se įvykęs žemės drebėjimas, 
kaip vakar skelbta, pareikala
vo 272 gyvybių, ypač Oaklando 
dviejų aukštų kelyje žuvo daug 
važiavusių mašinomis. Maždaug 
1,400 žmonių buvo sužeista. Gy
ventojų nuostoliai yra bilijoni-
niai. 

— Floridoje puikiai pavyko 
į erdves iškelti erdvėlaivį Atlan-
tis, kuris vėliau laimingai palei
do Galilėjaus misiją į Jupiterį, 
kuri jį pasieks po 6 metų. 
Mokslininkai džiaugiasi šiuo 
pasisekimu. 

— Baltieji rūmai praneša, 
kad užuojautos dėl žemės drebė
jimo gautos iš Vatikano, Sovietų 
Sąjungos, Kanados, Meksikos, 
Jungtinių Tautų, Britanijos, Ja
ponijos ir Graikijos vadų, net 
siūlant savo pagalbą, jei ji būtų 
reikalinga. 

— Prez. G. Bushas,Reuterio 
žinių agentūros pranešimu, pa
sisakė prieš senatorių siūlomą 
rezoliuciją, kad šio šimtmečio 
pradžioje nužudyti armėnai bū
tų pagerbti tautine gedulo die
na. Turkija pareiškė pasitenki
nimą prezidento nutarimu. 

— Kuba pirmą kartą buvo iš
rinkta Jungtinėse Tautose į 
Saugumo tarybą, kuri turi ir ne 
nuolatinius narius. 

— Kirujoje, šiaurinėje jos da
lyje, taip pat įvyko žemės drebė
jimas trečiadienį ir sugriovė 
8,000 namų. Žuvo 18 žmonių. 
Richterio skalėje tai pažymėta 
6.0. 

— Washingtone pranešta, 
jog šiemet Robert Kennedy 
Žmogaus teisių premija suteikta 
kinų disidentui Fang Lizhi, ku
ris Tiananmen aikštėje šį pava
sarį vadovavo studentų suki
limui prieš tironiją ir pasisakė 
už demokratiją. 

— Sovietų prez. Gorbačiovas 
dalyvavo amerikiečių prekybi
ninku surengtoje parodoje 
Maskvoje, kur buvo išstatytos 
tokios prekės, kaip kompiute
riai ir pirmosios pagalbos raikš-
teliai. 

Žinių agentūros primena, kad 
iš 3.6 milijonų gyventojų Lietu
voje trys milijonai yra Romos 
katalikai, o Kalėdos Lietuvoje 
nebuvo oficiali šventė nuo pat 
1940 metų, kai Lietuva buvo So
vietų Sąjungos okupuota. 

Berlynas. — Griežtasis komu
nistas, kuris pastatė Berlyno 
sieną ir valdė Rytų Vokietiją 18 
metų, Erich Honecker, masinio 
vokiečių egzodo ir milžiniškų 
demonstracijų priverstas, pasi
traukė iš pareigų. 

Centro Komitetas jį pakeitė 
52 metų Politbiuro nariu Egon 
Krenz, kuris iki šiol vadovavo 
saugumui ir jaunimo reikalams. 
Krenz buvo paskirtas iš karto 
visoms trims pozicijoms, kurias 
turėjo Honeckeris — partijos 
vadu, valstybės galva ir Gyny
bos tarybos viršininku. Hone
ckeris pasiūlė jį savo vieton, 
kuris buvojo protege. Nežiūrint, 
kad jis yra jauniausias Politbiu
ro narys, Krenz laikomas „gele
žinės rankos" komunistu — kar
jeristu bei valdžios troškėju. Jis 
neseniai grįžo iš Kinijos, kurią 
pagyrė už jėgos panaudojimą 
prieš studentus ir jų sušaudy
mą. Tuoj po jo paskyrimo vado
vauti Rytų Vokietijai jis pasa
kė, kad „be Komunistų partijos 
nėra Vokietijos demokratinės 
respublikos". 

Mėgsta televiziją 

Krenz tuoj pasirodė televizijo
je ir pasakė: „Mano motto yra 
dafbas, darbas, darbas ir dar 
kartą darbas, bet toks darbas, 
kuris yra malonus ir tarnautų 
visiems žmonėms". Trečiadienio 
vakare jis vėl kalbėjo valandą 
televizijoje ir savo kalboje 

Nauja evakuacija 
Černobylis. Praėjo trys su 

puse metų, kai įvyko didžioji 
branduolinė nelaimė šioje vieto
je. Tada buvo daug evakuota gy
ventojų, nes susidarė didelis pa
vojus gyvybei ir žmonių sveika
tai. Dabar vėl buvo pranešta 
tūkstančiams šeimų, kad jų 
sveikatai yra pavojus, ir bus vėl 
vykdomas jų iškeldinimas iš tų 
aplinkinių kaimelių. Tūkstan
čiai žmonių serga nepagydomo
mis ligomis. Dar 37 kaimeliai 
bus evakuoti. Žmonės ten negali 
valgyti savo užsiaugintų daržo
vių, nes jos yra nuodingos. Žu
vų esančios pilnos upės, bet jų 
negalima valgyti — visos yra už
krėstos. Valdžia turi uždaryti 
esančius kaimus aplink Go
melį ir Mogilevą. Sovietų vy
riausybei vėl kainuos evakua
cija kelis bilijonus rublių. 
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SOVIET 
UNION 

Pietų vėjai neša Černobylio radijaci 
ją į Gudiją. 

— A u s t r i j o s vyriausybė 
pranešė, kad dar 1,800 vokiečių 
per Vengriją šią savaitę išvyko 
į Vakarų Vokietiją. 

— Pasaul io Psichiatrų są
junga nutarė vėl priimti Sovie
tų Sąjungą nariu, kuri 1983 m. 
buvo iš jos pasitraukusi. 

pasakė, jog bus tęsiama ta pati 
politika, tik su nauju atsinau
jinimo požiūriu, atidarant duris 
garbingam poltiniam dialogui. 
„Yra a i šku , kad mes ne 
rea l i s t i ška i įver t inome 
paskutiniu metu savo krašte 
įvykius ir nedarėme greitai teis
ingo sprendimo". Krenz taip pat 
kalbėjo apie didįjį vokiečių 
egzodą, kuris esąs didžiausias 
nuostolis. 

Veikti su laiku 
Naujojo Forumo vokiečių va

dai apgailestavo, kad jis nepa
minėjo naujojo vokiečių sąjū
džio, su kuriuo teks ateityje jam 
skaitytis ir įvesti jų reikalauja
mas reformas. Jis nekritikavo 
Honeckerio, bet pasinaudojo 
Gorbačiovo prieš dvi savaites 
pasakymu, kad „Mes privalome 
atsižvelgti į laiko reikalavimus 
ir pagal tai veikti, priešingu 
atveju — laikas mus palaidos". 
Spauda ten rašo, jog dabar dar 
nežinoma, ar šie pasikeitimai 
Rytų Vokietijoje yra Gorbačiovo 
patarti padaryti. Dar du iš 21 
Politbiuro nario buvo atleisti iš 
pareigų — Giunter Mittag, ku
ris vadovavo ekonomijos reika
lams,^ Joachim Herrmann, ku
ris buvo spaudos ir propagandos 
viršininku. 

Vokiečių sąjūdis norėjo kito 
Vakarų politikai labai atsar

giai pasisako apie naująjį komu
nistų vadą Krenz, kuris nieka
da nėra pasisakęs už reformas. 
„Savaime aišku, mes norėjome, 
kad kitas būtų tose pareigose", 
kalbėjo protestantų pastorius 
Michael Turėk, vienas iš Nau
jojo Forumo vokiečių vadų. „Jis 
niekad nekalbėjo apie reformas 
ir jis turi artimus ryšius su 
visais senaisiais kietosios lini
jos komunistais Mes tik galime 
viltis, kad jis bus pakankamai 
protingas persitvarkyti". 

Nebegalima delsti 
New Yorkas . Izraelio Likud 

vadovybė visada suranda argu
mentų, kad išvengtų pasitarimų 
su Palestiniečių Išlaisvinimo 
organizacijos vadovybe, rašo 
New York Times savo editori-
jale. Dar praėjusią savaitę 
Izraelio kabinetas neturėjo vie
ningos nuomonės, kad atmestų 
tuos pasitarimus, kuriuos orga
nizavo Egiptas. Tai patinka kie
tosios linijos atstovams Izraelio 
ir palestiniečių tarpe. Bet ne
pabaigiami atidėliojimai pradė
ti taikos pasitarimams yra nebe-
pateisinami,ir ši pozicija pradės 
kenkti ir pačiam Izraeliui. Il
gesnis delsimas neatneš naudos 
Izraeliui iš amerikiečių pusės, 
nes čia visuomenė pradeda nusi
sukti nuo Izraelio. 

KALENDORIUS 
S p a l i o 20 d.: A r t e m a s , 

Adelina. Gedas, Gedainis, Gei-
mina. Saulė, Vandelinas. 

Spalio 21 d.: Hilaras, Uršulė, 
Rikontas, Gilanda, Raitvilas, 
Vilnė. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 7:07, leidžiasi 6:04. 
Temperatūra dieną 43 L, nak-

tj 32 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

SPORTO VADOVŲ 
PASITARIMAS 

Rugsėjo 25 dieną Vilniuje 
įvyko Lietuvos ir išeivijos spor
to darbuotojų pasitarimas. Jame 
d a l y v a v o L i e t u v o s Spo r to 
komiteto pirm. Z. Motiekaitis, 
Tautinio Olimpinio k-to prezi
dentas A. Poviliūnas, „Žalgirio" 
spo r to d r a u g i j o s p i r m . V. 
Nėnius, „Gintaro" sporto d-jos 
pirm. V. Strikaitis, Kauno spor
to k-to pirm. P. Majauskas, 
Australijos lietuvių sporto s-gos 
pirm. J. Jonavičius, ŠALFAS 
s-gos vicepirm. V. Grybauskas 
ir dar keletas kitų. 

Svars ty ta : a) IV-sios PLS 
žaidynės 1991 metais; b) Lie
tuvos ir išeivijos sportinis bend
ravimas. 

Z. Motiekaitis informavo, kad 
ž a i d y n i ų o r g a n i z a t o r i a m s 
paramą j au pažadėjo Lietuvos 
vyr iausybė, kad žaidynėmis 
susidomėjimą rodo LKP Centro 
k-to pirmasis sekretorius Algir
d a s B r a z a u s k a s ir k i t i 
Respub l i kos vadova i . 10-tį 
dienų truksiančios Žaidynės 
vyks 1991 metais liepos ar 
rugpjūčio mėn. A t ida rymas 
numatytas Kaune, o uždarymas 
Vilniuje, tač iau kai kur ios 
varžybos vyks ir kituose Lie
tuvos miestuose. 

Ar tū ras Poviliūnas nušvietė, 
kad pradiniuose darbuose Tau
t inis Olimpinis k-tas dirba kar
tu su Lietuvos sporto k-tu, „Žal
gir io" organizacija ir visomis 
a t s k i r ų sporto š a k ų fede
racijomis. Artimoje ateityje bus 
sudarytas atskiras rV-jų PLS 
žaidynių organizacinis komite
tas . 

Šis komitetas bus kontakte ir 
s p r ę s v i s u s k l a u s i m u s su 
Aust ra l i jos ir Š. Amer ikos 
sąjungų komitetais ar paskir
ta i s atstovais. 

Tol iau buvo svars tomi ir 
d iskutuojami V. Grybausko 
iškel t i kaus ima i , l iečiantys 
spor t in inkų i škv ie t imus , jų 
apgyvendinimą, atskiras sporto 
šakas , jų programas ir, paga
liau, tur is tų problemą. 

Visi sportininkai, vadovai ir 
t rener ia i gaus asmeniškus ar 

Š A L F A S S V I S U O T I N I S 
S U V A Ž I A V I M A S 

ŠALFASS-gos visuotinis meti
nis suvažiavimas šeštadienį, 
spalio 28 d., vyks Clevelande, 
Lietuvių namuose, 877 East 
185th St., Cleveland, Ohio 
44119. Telefonas (216) 531-2131. 
Pradžia 11 vai. ryto. Numaty ta 
d a r b i n g a ir a k t u a l i darbo
tvarkė. Visiems nar iams darbo
tvarkė pasiųsta asmeniškai. No
rintieji darbotvarkę papildyti, 
savo pageidavimus prašomi 
pranešt i sekr. A. Tamošiūnui, 
317 S. Cather ine Ave., La 
Grange, IL 60525. Tel. (312) 
354-2516. Galutinė darbotvarkė 
bus priimta suvažiavime. 

Praėjusią savaitę šiame sky
riuje atspausdintame praneši
me buvo paskelbta netiksli da
ta . Atsiprašome. 

Š A C H M A T Ų P I R M E N Y B Ė S 

ŠALFASS Šachmatų pirme
nybės planuojamos lapkričio 
18-19 dienomis Clevelande, 
Ohio. Daugiau informacijų pa
te iks ime ateinančio penkta
d i e n i o la idoje , je i š iomis 
rungtynėmis bus pakankamas 
susidomėjmas. 

grupinius iškvietimus. Su jais 
jiems nebereikės mokėti už 
v ie šbu t į ir mais tą , j i ems 
kainuos tik kelionė iki Vilniaus. 
Jie bus apgyvendinti bendra
bučiuose ir viešbučiuose nemo
kamai (ir gaus maistą), daugiau
sia pagal sporto šakas ir klu
bus. I sporto aikštes bus vežami 
autobusais. Panašiai gal bus 
daroma ir su turistais, kurių 
dalis greičiausiai bus apgyven
dinti pas žmones. Tam, žinoma, 
vykstančių sąrašai turės būti 
pa ruoš t i ir į te ik t i ben t 6 
mėnesius prieš žaidynes. 

Diskusijos apie atskiras spor
to šakas buvo ilgesnės. Nebus 
tokių sporto šakų, kur ios 
nekultyvuojamos išeivių tarpe, 
kaip aviacijos, dviračių, jojimo, 
bei rankinio. Golfo, nežiūrint di
džiulių pastangų, tikriausiai 
taip pat nebus, nes per maža 
laiko laukų įrengimui. Krepši-
nyje p r i i m t a s Grybausko 
pasiūlymas daryti vyrų A ir B 
k lasės ir j a u n i ų va ržybas 
(19-kos metų ir maž iau ) . 
Organizatoriai dar pageidavo 
senjorų komandų. 

Tinklinio varžybose bus mer-
į aičių klasė, o lauko ir gal stalo 
tenisui numatomos senjorų 
klasės (40 metų iki 55 metų 
ir nuo 55-kerių metų ir dau
giau). Ypatingas susidomėjimas 
parodytas ledo rutulio varžy
boms, kurios vyktų Elektrėnų ir 
Klaipėdos puikiuose dirbtinio 
ledo stadionuose. 

Po Lietuvos buriuotojų žygio 
per Atlantą, atrodo, entuziastų 
turėtų būti nemažai — varžybos, 
vyktų olimpinių klasių jach
tomis Kauno Mariose arba Pla
telių ežere. Neseniai atsiradusi 
Lietuvoje beisbolo federacija pa
geidauja, bent vienos komandos 
iš S. Amerikos. Priimtas J. Jo-
navičiaus pasiūlymas biliardo 
varžyboms. Visų pritarimas pa
rodytas lengvosios atletikos, 
plaukimo, šachmatų, kulkinio 
šaudymo ir futbolo varžyboms. 

„Žalgirio" draugijos pirm. V. 
Nėnius pranešė, kad ateinančių 
metų liepos mėn. bus ruošiama 
..Žalgiriada". kurios metu bus 
atrenkami sportininkai, daly
vavimui žaidynėse. Žaidynės 
bus šventė, kurios pirminė 
reikšmė bus dalyvavimas, o ne 
laimėjmas. Todėl Lietuvos spor
tininkai savo gerumu ir skaičiu
mi f dalyvauti nori visi) bandys 
prisitaikyt išeivijai. „Žalgiria
da" bus didžiulė šventė, nes tai 
bus Žalgirio mūšio minėjimas; 
ji sutaps su sporto darbuotojų 
suvažiavimu ir vyks tuoj po 
dainų šventės. 

Diskusijos toliau nukrypo į 
Lietuvos ir išeivijos sportininkų 
bendradarbiavimą. Konkrečių 
pasiūlymų pateikė „Gintaro" 
sporto draugijos pirm. V. Stri-
kaitytė, pabrėždama pirmoje 
eilėje mokyklinį jaunimą, kurio 
k o n t a k t a i ir b e n d r a v i m a s 
turėtų padėti lietuvybės išsau
gojimui ir stiprinimui išeivijoje. 
, .Žalgirio" draugijos pirmi 
ninkas pareiškė, kad daugelis 
šios draugijos kolektyvų pasi
ruošę užmegzt i r y š iu s su 
išeivijos sporto klubais ir pasi
rūpinti svečiais per 1991 m. 
žaidynes. Pradžia jau padaryta 
tarp Kauno „Pluošto" klubo ir 
N'ew Yorko LAK: „Pluoštas" 
priims New Yorko sportininkus 
per žaidynes, o keletas „Pluoš
to" sportinnkų ateinantį pa
vasarį da lyvaus ŠALFASS 

Vilniaus j a u n i ų krepšinio komanda liepos mėn . pradžioje dalyvavusi Milwaukee, Wisconsin. vyku
siose t a r p t a u t i n ė s e j a u n i ų k repš in io r u n g t y n ė s e . Iš k.: Tomas Rimkus, Mar iu s Vi lkontas , trene
ris E d m u n d a s N o r m a n t a s , G ied r ius G u d o n i s , Andr ius Andr i jūnas , t r ene r i s G i n t a u t a s Regina, 
Andr ius L a u m e n i s , t r e n e r i s J o n a s K a z l a u s k a s . G in ta ra s S tu lga ir Arvydas Kava l i auskas . 

Nuotr . J . R e g i n i e n ė s 

metinėse žaidynėse (New Yorko 
kvietimu). V. G r y b a u s k a s pri
dūrė, kad ši min t i s ga lė tų būti 
tęsiama kiekvieneriais metais 
ateityje. Jurgis Jonav ič ius tuoj 
pat pakvietė Lie tuvos spor
t i n i n k u s d a l y v a u t i 1990m. 
Austral i jos l i e t u v i ų spor to 
šventėje, k\ir' bus 40-ji jubilie
jinė šventė. Kvie t imas b u \ o su 
dėkingumu pr i imtas . 

Buvo iškelta min t i s sukur t i 
pasaulio l ie tuvių sporto or
ganizacijų koordinacinį komite
tą, kurį būtų ga l ima išr inkt i 
ateinančiais me ta i s vyksian
čiame sporto darbuotojų susi
tikime. 

Baigiant J u r g i s Jonavič ius 
pa re i škė , k a d A u s t r a l i j o j e 
numatoma a t idary t i specialią 
sąskaitą, kurion bus kaupiamos 
lėšos, skirtos Lietuvos Taut in io 
olimpinio k-to veiklai remti . J i s 
nuo Australijos l ie tuvių Sporto 
sąjungos įmonės įmokėjo pir
mąjį 100 dolerių. P a n a š i ą ban
ko sąskaitą LTOK-tas įgaliojo 
V. Grybauską a t i da ry t i Chica-
goje. J i jau a t ida ry ta ; galintieji 
paremti LTOK-tą, čekius gali 
rašyti LTOK-to v a r t ų i r siųsti 
„Kasai", Li thuanian FCU, 2615 
W. 71 Street, Chicago, IL 60629. 
Sąskaitos įgal iot iniai bus Vt. 
Grybauskas ir V. Adamkus . 

Pasitarimai ir diskusijos buvo 
baigti, kai Lietuvos TOK vardu 
A. Poviliūnas pakv ie t ė Jurgį 
Jonavičių būti komiteto atstovu 
Australijoje, o V. Grybauskui 
į t e i kė s i m b o l i n ę L i e t u v o s 
rinktinės uniformą. 

V. G. 

LIETUVOS IRKLUOTOJAI JAV 
VARŽYBOSE 

Lie tuvos irkluotojai yra tarp
t au t in io pajėgumo, yra laimėję 
d a u g y b ę t i t u l ų Europos ir 
pasaulio pirmenybėse, o taip pat 
ir n e m a ž a i medalių olimpia
dose. Nenuos tabu , kad ameri
kiečiai juos pakvietė į savo 
d i d e s n e s v a r ž y b a s sezono 
uždarymui . Jos vyks spalio 28 ir 
29 d. Madison ir Milwaukee 
2,000m ir 3,000 m distancijoje, 
o lapkrič io 3 iki 12 d. Seatt le 
F remon t 4 mylių regatoje ir 
„F ros tb i t e " be; „Head of the 
L a k e " regatose. 

I rkluotojai čia dalyvaus Lie
tuvos v a r d u ir su trispalve. Tai 
b u s p i r m a s ž ingsnis ryš ių 
užmezgimo su tarptautine irkla
vimo federacija, kas padėtų ati
daryti kelią į tarptautinį olimpi
nį k o m i t e t ą . J ų a t v y k i m u 
rūp inas i LB Seatt le apylinkės 
pirm. I n a Bertulytė-Bray, o 
svarbiausia kelionės išlaidomis 
t a rp New Yorko ir Seattle. 
Aukas prašoma siųsti; Lithua
n i a n Amer ican Communi ty 
Inc., 3883 45th Ave. N.E., Seat
tle, WA. 98105. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių šiuo IRS No. 
36-3625439. 

Lietuvos irkluotojai po varžy
bų Madison ir Milwaukee bus 
Chicagoje lapkričio 1 ir 2 die
nomis. J iems re ikal inga nak
v y n ė — ga l in t i e j i p r i i m t i 
p r a š o m i s k a m b i n t i R imu i 
Dirvoniui , tel. 239-2179. 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICA" - „FICHTE - RAMS" 9:0 
Kai k o m a n d a p r a l a i m i 

rezultatu 9:0 sakoma , kad ji 
skandalingai pralaimėjo. Ką 
sakyti, kai „L i tuan ica" laimėjo 
9:0? Aš sakyčiau, kad nėra ko 
per daug t r i u m f u o t i , n e s 
„Fichte-Rams" k o m a n d a žaidė 
ne pilnos sudėt ies ir v ien dėl to 
skaudžiai pralaimėjo. Šiaip visą 
rungtynių la iką vyr i ška i kovo
jo ir, naudodama užnugarių (off-
side) taktiką, dažnai sėkmingai 
paraližuodavo „Lituanicos" ant
puolius. Nors „ L " komandoje 
irgi trūko kelių pagr indinių 
žaidėjų, bet per 90 minučių vis 
tiek sugebėjo įkirst i 9 įvarčius, 
kurių autor ia is buvo: Henry 
Jenigas 3, H. Kryge r i s 2, M. ir 
T. Jen iga i , J . C l a r k ir T. 
Maestre po vieną. 

Rungtynėms oras pas i ta ikė 
idealus, t a r tum koks mecenatas 
specialiai iš k u r a ts iuntė . . . 

Po šio l a i m ė j i m o m ū s ų 
komanda vienu t a šku ir tv i r tu 
įvarčių san tyk iu v iena prasi
veržė į pirmą vietą, nes jos 
k o n k u r e n t a s , u k r a i n i e č i ų 
„Lions", pralaimėjo pr ieš kitos 
sekcijos lyderį „ P e g a s u s " 5:0. 
Mūsiškiams dar yra l ikę žaisti 
dvejos r u n g t y n ė s sve t imose 
a i k š t ė s e ir p r i e s v e t i m o s 

publikos. Abejas laimėjus, tektų 
ž a i s t i p r i e š „ P e g a s u s ' * ar 
ukrainiečių „Wings" dėl pirmos 
divizijos čempiono t i tu lo ir 
perėjimo į major diviziją. 

Šį sekmadienį, spalio 22 d., po 
vertingiausio komandos žaidėjo 
P h i l Abed v e s t u v i ų , „Li
tuanicos" vyrai žais Wauconda, 
Illinois prieš vietos „Chiefs". 
K a s k a m į t e i k s v e s t u v i ų 
dovaną? f T 

o. o. 

S E Z O N O U Ž B A I G T U V Ė S 

U ž b a i g u s g a n a sėkmingą 
39-tą sezoną, „Lituanicos" fut
bolo k lubas ir šiais metais ruo
š i a t r ad ic inę v a k a r i e n ę su 
šokiais, kuri įvyks lapkričio 18. 
šeštadienio vakare , Lietuvių 
Taut in iuose namuose, 6422 S. 
Kedz ie Ave. Š o k i a m s gros 
p u i k u s „Gin ta ro" orkestras, 
kur i s dar neapvylė entuzias
t ingų šokių mėgėjų, o gardžia 
v a k a r i e n e sveč ius v a i š i n s 
Kupcikevičių Talman Deli. 

Bi l ie tus prašoma įsigyti iš 
anks to pas platintojus ir „Litu-
anica-Li ths" klube, 2614 West 
69 St., kasdien po 3 vai. po 
pietų, arba užsisakyti telefonu 

Vakarienė ir pabendravimas 
su Lietuvos irkluotojais bus 
lapkričio 1 d., trečiadienį, Lie
tuvių centre Lemonte, 7:30 vai. 
vak . Nor in t i e j i da lyvau t i 
prašomi skambint i Renatai 
Žilionienei, tel . 361-0285. 

V. G. 

ARV. JUOZAITIS 
ŠALFAS SĄJUNGOS 

C.V. POSĖDYJE 

Po kelių pranešimų Chicagos 
lietuvių visuomenei Arvydas 
Juozaitis dalyvavo posėdyje su 
ŠALFAS s-gos centro valdyba 
Lietuvių centre,Lemonte. 

Arvydas Juozaitis yra Lie
tuvos Sąjūdžio pradininkas, filo
sofas ir įdomus kalbėtojas, o 
sporto pasauliui jis yra Lietuvos 
Tautinio Olimpinio k-to narys ir 
1976 m. Montrealio olimpiadoje 
100 m krūt ine plaukimo varžy
bose laimėjęs bronzos medalį. 

Posėdis su juo lietė „Good Will 
Gamės" , ku r i e ateinančiais 
metais ruošiami Seattle mieste 
ir ku r iuose Lietuvos spor
tininkai stengiasi dalyvauti Lie
tuvos vardu. Taip pat trumpai 
buvo paliestas Lietuvos ir išei
vijos sportininkų bendravimas 
bei IV-sios PLS žaidynės, 1991 
m. ruošiamos Lietuvoje. 

A. Juozaitis ir V. Adamkus 
dalyvavo žaidynių Seattle orga
nizacinio k-to posėdyje ir ten iš
dėstė Lietuvos pageidavimus; su 
tais pageidavimais ten jau buvo 
susipažinusi Ina Bertulytė , 
LB Seattle apylinkės pirmi
ninkė. Šis klausimas, tikriau
siai, galutinai bus išspręstas 
ateinančiame to organizacinio 
komiteto posėdyje Maskvoje. 

V. G. 

476-9100. J . J . 

LIETUVOS KREPŠININKAI 
JAV-BĖSE 

Kauno „Žalgiris" ir Vilniaus 
„Statyba" lapkričio mėn. lanky
s i s JAV-ėse ir ža i s eilę 
r u n g t y n i ų su univers i te tų 
komandomis. Tikslus maršrutas 
dar nežinomas. Tuo pat laiku. 
atrodo, lankysis ir Sovietų 
Sąjungos krepšinio rinktinė, 
kurios treneris dabar yra (buvęs 
„Žalgirio" treneris) Vladas Ga
rastas. 

Atvyks ir A. Sabonis bei V. 
Chomičius, kuriems ispanų klu
bas tam davė leidimą. Vienas iš 
vadovų bus Zigmantas Mo
tiekaitis, Lietuvos Sporto komi
teto pirmininkas. Jis planuoja 
kelioms dienoms sustoti Chica
goje ir į teikti medalius V. 
Adamkui ir V. Bulotai už jų 
nuopelnus Lietuvos sportui. 
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VILNIAUS „ŽALGIRIS" 
E U R O P O S TAURĖS 

RUNGTYNĖSE 

Vilniaus „Žalgirio" futboli
ninkai pralaimėjo antrąsias 
Europos Taurės rungtynes prieš 
švedų komandą Goeteburge 0:1. 
Tačiau pirmosios rungtynės, 
vykusios Vilniaus stadione, ste-

, J 
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bint 20,000 žiūrovų, buvo laimė
tos 2:0. Tuo būdu „Žalgiris" 
kvalifikavosi sekančiam Euro
pos Taurės varžybų ra tui . Bur
tai lėmė, kad „Žalgirio" kitos 
rungtynės bus prieš Belgra
do „Raudonosios Žvaigždės" 
Komandą, vieną iš geresnių 
Europoje. Pirmos rungtynės 
Belgrade jau įvyko praėjusį 
trečiadienį, o antrosios vyks 
Vilniuje lapkričio 1 d. 
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Nechirurgmss išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoiu ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 VV 59th St . Chicago 'L 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hicko^y Hills. IL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medtcal Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Vaiandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasaien 1 ik: 3 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan Ave., Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168: 
Rezid. 385-4811 

Dr Tumasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434 2123 
Pirm 2 7 Antr 'r 

ketv 9-1? Penkt 2 7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

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

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.127th St. 

Palos Hgts . III Ketv vai 3-6 v v 
Tel. 448-1777 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 ik' 7 v.v Tik susitarus 

DR ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st St.. Chicago. III. 

Tel.: 436-0100 
11800 Souttmest Hlgmvay 
Palos Helghts, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880. rez. 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Lotynų Amerikoje kartojasi 

REFORMACIJA 
Lotynų Amerikoje Bažnyčia 

vėl pergyvena 16-to šimtm. Re
formaciją. Taip rašo kleve-
landietis kun. Richard Antall, 
misionierius, klebonas vienoje 
parapijoje EI Libertad mieste 
EI Salvadore. Straipsni pradeda 
trimis pavyzdžiais iš savo buvu
sių parapiečių. Viena pamaldi 
moteris, per visą amžių neaplei-
dusi jokių procesijų, liturginiu 
iškilmių ar sekmadienio Mišių, 
net ir savo krautuvėlę buvo pa
vadinusi Jėzaus Širdies vardu. 
Tačiau kai pažįstami ją pakvie 
tė į protestantų bažnyčią, kur ji 
buvo įtikinta, jog katalikybė iš 
tikrųjų yra stabmeldybė, ji 
perėjo pas juos ir pakeitė savo 
krautuvėlės vardą. 

Vienas berniukas, kuris ne
buvo labai populiarus parapijos 
jaunimo organizacijoje, buvo 
pakviestas įsijungti į Šv. Rašto 
būrelį. Bet kai ten iš pat pradžių 
buvo spaudžiamas pripažinti 
besąlyginį išganymą, kai buvo 
įrodinėjama kūdikių krikš
tijimo klaidingumas ir Marijos 
garbinimo problematika, jis ne
trukus su visu tuo mokymu su
tiko, nes ten jis buvo vaikų pri
imamas ir mėgiamas. 

Pagaliau, vienas 84 metų 
senelis, beveik visą gyvenimą 
buvęs kataliku, išskyrus 17 
metų, kai buvo adventistu, iš jų 
vėl sugrįžo katalikų Bažnyčion. 
Netrukus į jo namus prisistatė 
jo buvęs pastorius, kuris 
nesisekant argumentams, pra
dėjo senelį kolioti, jog šis pražu
dęs savo sielą, pasidavęs žmones 
apgaudinėjantiems kunigams. 

Tokių pavyzdžių kun. Antall 
mato kasdien ir tai būdinga 
paskutiniame dešimtmetyje, 
ypač sustiprėjus protestantų 
sektoms, pasinešusioms „evan
gelizuoti" katalikus. Rezultate, 
iš ispanų paveldėtoji katalikybė 
dabar pergyvena panašų per
versmą, kaip viduramžių Euro
pa. Šeimos, visuomeniniai ry
šiai suardomi. Klausimai, kurie 
rūpėjo 16-to šimtm. reformato
riams — k.t. Senojo Testamento 
įstatymų pritaikymas, perkrikš-
tijimas, Popiežius kaip Anti
kristas, pasaulio pabaiga, pre
destinacija — įgijo naują ak
tualumą Lotynų Amerikoje. 

Yra ir kitų panašumų su Re
formacijos laikotarpiu šiuose 
kraštuose, anot kun. Antall. Pir
mas panašumas — tai apgailė
tinas stovis pastoracinio dėme
sio žmonėms. Kadangi žiauriai 
trūksta kunigų, vienuolių, 
katekizatorių ir pasauliečių 
evangelizatorių, yra iškilusi ne
paprasto dydžio tikėjimo paži
nimo krizė. Yra žinomi sakra
mentai, be ne jų prasmė. Yra 
pripažįstama Bažnyčios or
ganizacinė struktūra, bet ne
suprantamas jos sąryšis su iš
ganymu. Katalikų tarpe yra 
įvairiausių sampratų ir įsitiki
nimų maišalynė — nuo grynų 
prietarų iki savotiško „ka
talikiško neo-protestantizmo". 

Žmonių tikybinis tamsumas 
kunigui Antall primena Liute
rio žodžius, parašytus jo ka
tekizmo įvade: „Apgailėtinos są
lygos, kurias patyriau besilan
kydamas, mane privertė paruoš
ti šį trumpą ir paprastą katekiz
mą arba krikščioniško mokymo 
santrauką. Viešpatie! Kokį 
tamsumą mačiau. Paprasti žmo
nės, ypač, kaimuose gyvenan
tieji, visiškai nežino krikščio
niško mokymo ir deja, daugelis 
kunigų nepasiruošę ir nekompe
tentingi juos mokyti". Tik 
paskutinį sakinį kun. Antall 
taikytų pasauliečiams katekiz
mo mokytojams ir vadovams. 
Net geriausiųjų tarpe yra ti
kinčių, jog reikia kūdikius sau
goti nuo „piktosios akies", jog 
reikia laukus šlakstyti švęstu 
vandeniu, norint juos apsaugoti 
nuo amaro, ir kai kuriems išky
la klausimas, ar nekrikštytas 

PILIETINIS KARAS 
AFGANISTANE NESIBAIGIA 

Sovietų S-ga atitraukė kariuomenę, bet Kabulas nekrito 
žmogus gali priimti Komuniją. 

Kitas panašumas su Reforma
cijos era yra populiarus reli
gingumas, neturint is sąmo
ningo pagrindo Evangelijoje. 
Žiauriai varginančios procesijos 
ir kiti liaudies papročiai, apskir
ti nuo savo dogminio-evangeli-
nio prado,yra puikūs taikiniai 
protestantams, norintiems pa
rodyti ka ta l ikybės klai
dingumą. 

Lotynų Amerikos politinės 
įtampos turi daug panašumo su 
Reformacijas laikų politiniu kli
matu, anot kun. Antall. Vyks
tanti revoliucija iššaukia kon
frontacijas ir netikrumą žmonių 
tarpe, nuo kurių dauguma nori 
pabėgti. Sektos, kurios rūpes
tingai vengia kelti socialinio tei
singumo klausimus ir kurios 
Šventraštį vartoja nurodyti 
civilinės valdžios betarpišką 
ryšį su Dievu, virsta aiškumo ir 
tikrumo prieplauka įtampos ir 
nežinios jūroje. 

Bažnytinę organizaciją puo
lančios sektos dažnai puola 
kunigus ir vyskupus, kam jie 
kišasi į politiką, ir tai randa 
nemažą pritarimą plačiojoje vi
suomenėje. Jėzuitų universiteto 
pravestame apklausinėjime 
56% visų gyventojų mano, kad 
Bažnyčia neturėtų rūpintis so
cialiniais klausimais. 

Ketvirtas panašumas su Re
formacijos la iko tarp iu yra 
šiuose kraštuose kylanti kultū
rinė įtampa. Senoji kultūra ne
bėra gerbiama, importuotos 
naujos mados priimama su „bet 
kas galima" nuotaika. Prie to 
prisideda ir komunikacijos 
revoliucija. Kiekvienos lūšnos 
stogą dab inan t i televizijos 
antena kelia žmonių nepasi
tenkinimus, o radijas, kuris yra 
pigesnis ir veikia baterijomis, 
dar paveikiau pasiekia pačius 
neturtingiausius. Tačiau nors 
EI Salvadore katalikų Bažnyčia 
pavyzdingai naudoja mediją, bet 
ir šioje srityje sektos neatsi
lieka. 

Kur anksčiau Lotynų Ameri
koje buvo tik prieš-Reformacinis 
klausimas: ar t iki , ar ne, šian
dien jau keliamas klausimas: 
Kurį tikėjimą (iš daugelio) turi? 
Tikėjimo vienumas, kaip bend
ruomenę jungiantis elementas, 
jau yra išnykęs. Tad jei arti 
pusės pasaulio katalikų (gyve
nančių Lotynų Amerikoje) 
šiandien pergyvena Reforma
cijos krizę, kas darytina? 

Kunigo Antall manymu, ši 
.,Reformacijos krizė", kaip ir 
pirmoji, nėra tik lokalinio pobū
džio ir tad reikalauja, kaip ir 
pirmoji, trijų dalykų: 1. Šiai kri
zei atsispirti neužteks vien tik 
Pietų Amerikos vyskupų konfe
rencijų veiklos, nes turi būti mo
bilizuojamos ne tik tos geografi
nės srities pajėgos. Reikalingas 
paties Šv. Tėvo dalyvavimas. 2. 
Neužteks ir ligšiolinio pa
ruošimo seminarijose. Kunigai 
ir vienuoliai tur i būti specialiai 
paruošiami šiam darbui, o, be 
to, k r i t i ška i svarbu daug 
aukščiau pakelti pasauliečių ka
tekizatorių lygį, jiems jų pa
ruošimui prie seminarijų įstei
giant specialius centrus. Gali 
reikti ir naujų, specialiai tam 
darbui užsiangažavusių vie
nuolijų. 3. Katalikų mokyklos 
nebegali būti nuo gyvenamosios 
realybės atskirtos oazės, „gėlių 
sodai", o turi duoti gyvenama
jai realybei atliepiantį tikėjimo 
supratimą, kuris pasiektų ir 
pačius netur t ingiausius vi
suomenės sluoksnius. 

Jei katalikybė nesugebės Lo
tynų amerikiečiams parodyti 
gyvenimo realybei atliepiančios 
krikščionybės, krikščionybei žus 
ir tų sektų pasekėjai, kurie kol 
kas mėgaujasi pabėgimu nuo 
laikmečio metamų iššūkių. 

a.j.z. 

Pasaulinė ir JAV spauda 
spėliojo, kad po š.m. vasario 
vidurio, kai Sovietų S-ga 
atšauks savo aktyvios kariuo
menės divizijas iš Afganistano, 
po kelerių mėnesių sugrius 
komunisto Najib vyriausybė 
Kabule. Visi sostinės komunis
tai, kurie tik suspės, skubės į 
aerodromą surasti kampą 
kuriame nors Antonovo tipo 
lėktuve. Mat, keli šios paskir
ties lėktuvai visą laiką budi 
šiame aerodrome išvežti į 
„saugų rojų" savo ištikimus 
afganų tautos išdavikus. 

Iš prabėgusio šimtmečio isto
rijos žinoma apie kruviną britų 
tragediją, įvykusią Afganistane. 
Šiuo metu tie aidai tebeskamba 
Kremliaus salėse. Padėties ver
tintojai tiki, kad už dabartines 
bolševikų nesėkmes Afganis
tane didžiąja dalimi esanti at
sakinga sovietinė žvalgyba: ji 
nesugebėjo įvertinti afganų 
žmonių ryžto kovoti prieš j 
okupantus ligi galutinės 
pergalės. 

Savaitraštis „Insight" rugsėjo 
11d., labai plačiai apžvelgia da

bartinę būklę Afganistane. 
Tuose istoriniuose faktuose 

prisimenama, kad britų trage
dija Afganistane prasidėjo, kai 
gen. John Keane iš Indijos su 
16,000 vyrų armija 1837 m. 
rudenį užėmė Afganistano sos
tinę Kabulą. Kai po dvejų metų 
tos armijos likučiai bandė 
sugrįžti į Indiją, tai prie Gan-
damack vietovės visi britų ka
riai buvo nužudyti. Teigiama, 
kad vos vienas britas pasiekė 
Ja la labad, prie dabartinio 
Pakistano sienos. 

Jau nuo Aleksandro Didžiojo 
laikų (356-326 pr. Kristų) am
žių bėgyje buvusios didžiosios 
galybės ne vieną kartą žiauriai 
suklydo, stengdamosios pa
vergti laisvas Afganistano plo
tuose gyvenančias gentis. 

Užpuolimas 

Kaip žinoma, Sov. S-ga, pasi
ryžusi Kabule įsteigti Kremliui 
palankią vyriausybę, 1979 m. 
gruody, per pačias Kalėdas įsi
veržė į Afganistaną. Ypa
tingiems uždaviniams parengti 
daliniai pirmiausia užėmė Ka
bulo aerodromą, o kiti „su
tvarkė" ne per daug komunis
tams palankią vyriausybę. Į 
Afganistaną buvo atsiųsta apie 
110,000 gerai paruoštos ka
riuomenės. Jos uždavinys buvo 
likviduoti krašte įsigalintį 

antikomunistinį partizaninį 
pilietinį karą. 

Po 9 metų nesėkmingų kovų 
prieš menkai ginkluotus 
mujahideen, Kremlius vasario 
15 d. tariamai pasitraukė iš 
Afganistano. Tam tikri šaltiniai 
teigia, kad Maskva savo iš
tikimam režimui remti palikusi 
10,000 gerai apmokytų dalinių. 
J ie taip pat sudaro dabartinės 
Najib vyriausybės ginkluotą 
nugarkaulį. 

Per šį laikotarpį Sovietų 
kariuomenė nužudė mažiausia 
vieną milijoną Afganistano 
piliečių, išgriovė pakelėse esan
čių daug miestelių ir kaimų. 
Teroro operacijų, nukreiptų 
prieš taikingus krašto gyven
tojus išdavoje, iš krašto 
turėjo pasitraukti apie 5 mili
jonai afganų. Iš jų, apie 3.5 
milijono rado prieglobstį Pakis
tano pabėgėlių stovyklose, kiti 
1.5 mil. stovyklauja šiaurės 
Irano pasieniuose. 

Prieš palikdami Afganistaną^ 
bolševikai aprūpino savo 
iškamšą moderniškais ginklais 
kaip Scudd-B tolimo skridimo 
raketomis, tankais ir lėktuvais. 

Spėliojama, kad šių ginklų 
vertė galinti siekti ligi 
300,000,000 dol. vertės. 

J A V parama 
Amerikos vyriausybė pakeitė 

savo pažiūrą į ne vieningus, 
susiskaldžiusius į daugelį 
partijų mujahideen kovotojus 
tik tada, kai sovietai po pirmųjų 
okupacijos metų patyrė gana 
sunkius nuostolius. 

Iš JAV pusės yra buvęs sena
torius Gordon J. Humphrey, 
N.H. respublikonas, kuris 
vienas daugiausia prisidėjo, kad 
ginklai Afganistano parti
zanams patektų į kovotojų 
rankas . Jų tiekimą ir 
administracinę kontrolę iš JAV 
prižiūrėjo CIA vadovybė. Šiam 
sudėtingam reikalui koordinuo
t i buvo sudarytas maždaug 
šimto asmenų CIA pareigūnų 
štabas. 

Šias visas paruošos ir tiekimo 
operacijas dar ir šiandien te
begaubia paslapčių tinklas. 
Tačiau apytikriai yra žinoma, 
kad JAV, Pakistanas ir Saudi 
Arabija sukilėlių ginklavimui ir 
aprūpinimui išleisdavo apie 600 
milijonnų dol. per metus. Iš 
sukilėliams teikiamų ginklų 
ypač pasižymėjo JAV Stinger 
raketa: pastaroji dideliuose 
aukščiuose ir atstumuose 

sėkmingai nušaudavusi sovie
tinius lėktuvus ir helikopterius. 
Būk tai šie sunkūs Sovietų karo 
aviacijos nuostoliai privertę 
bolševikus ieškoti „garbingos" 
taikos, kaip kuo greičiau išsi
nešdinti iš „sovietinio Viet
namo". 

Vertinant šį komunistų — 
imperialistų pralaimėjimą 
plačiu mastų,gal ir būtų galima 
sutikti su kai kurių analizuo
tojų pažiūra, kad „JAV Afganis
tane pasistengė Kremliui at
silyginti už prieš 15 metų 
patirtą sunkų smūgį Viet
name". Supran tama , kad 
Amerika Vietname turėjo dau
giau materialių nuostolių, bet ir 
komunistų pralaimėjimas 
Afganistane šiandien atsiliepia 
visoje Sovietų S-goje, panašiai, 
kaip tai palietė ir JAV. 

Komunistai tebesilaiko 

Komunistų atsparumas Afga
nistane remiasi dvejopa 

parama: pirmoji materialinė 
nepaliaujamai plaukia iš šiau
rės, iš komunizmo tvirtovės 
Kremliaus ir antroji iš mujahi
deen susiskaldymo. 

Sovietams pasitraukus, už 
savo oficialių sienų kovojančių 
genčių-partijų vadovai buvo 
susirinkę Pešavare, Pakistane, 
netoli nuo Afganistano sienos, ir 
bandė sudaryti laikiną vyriau
sybę. Tie jų bandymai tepavyko 
po savaitės laiko ir tokia 
vyriausybė buvo sudaryta. 

Teigiama, kad šiame susi
rinkime daug įtakos turėjusi ISI 
(Pakistano centrinė žvalgybos 
įstaiga — aut.). Šio susirinkimo 
metu naujoje vyriausybėje buvo 
numatytos 7 ministerijos iš 7 
suvažiavime dalyvavusių 
grupių. Tautinio išsilaisvinimo 
vadas Sibgatullah Mojadidi 
buvo išrinktas laikinuoju pre
zidentu. Hezb-i-Islami partijos 
radikaliausias narys Galbuddin 
Hekmatyar turėjo pasitenkinti 
užsienio reikalų ministerio 
kėde. Tačiau žinoma, kad ISI 
daug stengėsi, kad Hekmatyar 
būtų išrinktas atsikuriančio 
Afganistano prezidentu. 

Iš tos pat partijos Junus 
Khalis (Hezb-i-Islami), vienas iš 

partizanų vadų, sutiko perimti 
vidaus reik. ministeriją. Tei
giama, kad Khalis esąs t ikras 
krašto patriotas, ku r i am 
Afganistano ateitis svarbesnė 
už asmeniškas ambicijas. Po 
vyriausybės sudarymo Khalis 
pareiškė: „tai esanti laimin
giausia diena jo gyvenime". 
(Past. J. Khalis yra jau daugiau 
60 metų amžiaus — aut.) 

Nėra abejonės, kad po sėkmin
gos propagandos laisvės kovo
tojų naudai buvo laukiama, kad 
sovietams pasi t raukus iš 
Afganistano, krašte l ikusi 
komunistinė vyriausybė greit 
subyrėsianti. Tačiau JAV sen. 
Gordon J. Humphrey teigia, kad 
, jis niekuomet netikėjęs šiuo 
mitu". Senatoriaus nuomone, 
sovietams pasitraukus iš Af
ganistano, CIA vadovybė per 
ilgai puotavusi, ilsėjosi ant per
galės laurų, užmiršdama siųsti 
reikalingus ginklus kovo
jantiems Afganistano kalnuose. 

Tuoj sovietams pasitraukus, 
mujahideen mėginusi užimti 
Jalalabad, antrą didumu mies
tą Afganistane. Tačiau susi-
skaldžiusieji afganistano kovo
tojai ne vienu laiku vykdę 
puolimą: iš didžiulės ofenzyvos 
partizanų rankose telikęs tik 
vienas Summarkhail fortas. 
Dėl šios nesėkmės afganai net 
kaltinę amerikiečius, bet pa
starieji šios kaltės neprisiima. 

Visokiu atveju, kaip iš spau
dos pranešimų žinoma, tepasi
tenkinama raketų bombarda
vimu į Kabulą ir jo aerodromą. 
Dabar net sunku spėlioti, kada 
sugrius Najib vadovaujamas 
komunistinis režimas Afganis
tane, nes kaip moko senų 
žmonių išmintis, „ten kur dvi 
auklės, vaikas be nosies". 

a.b. 

MOTERYS 
EVANGELIZATORĖS 

MODERNIAJAME 
PASAULY 

Chicagoje lapkričio 9 d. nuo 
10:30 v.r. iki 4:30 po pietų 
Domininkonų vienuolyne River 
Forest bus vienos dienos semi
naras, vadinamas Teologinis 
forumas, parapijose dirbantiems 
kunigams. Seminarą or
ganizuoja Opus Dei sąjūdis. 
Jame bus svarstoma, kaip sėk
mingiau moteris įtraukti į 
evangelizacijos darbą. Paskaiti
ninke bus Jutta Burggraf, kon
vertite laikraštininke Dale 
O'Leary, Šv. Pranciškaus vie
nuolijos provinciolė Ingeborg 
Rohner. Jos kalbės apie 
Vatikano ir vyskupų sinodų nu
tarimus apie moterų vaidmenį 
sielovadoje, apie moteris 
šeimoje ir visuomenėje. 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 
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Zoologijos sodo augmenija labai nuskurdusi, kali-

forniška palmė nususi ir labai lapai sukritę, parudavę, 
medžiai maži, kiti man nepažįstami lapuočiai medžiai. 
Visas zoologijos sodas labai netvarkingas ir apleistas, 
visai nebuvo įdomu po jį vaikštinėti ir į suvargusius 
gyvulius, paukščius, gyvates žiūrėti. Jie visi yra karių 
sugaudyti Amazonės džiunglėse, upėje, bet nešvarūs, 
purvini vargsta narvuose,pasivaikščiojimo takai apleis
ti. 

Per savo visas keliones pirmą tokį apleistą zoologi
jos sodą mačiau. Su bloga nuotaika išėjome iš zoologi
jos sodo, važiuojame atgal į Manaus miestą. Vadovas 
parodė istorines vietas ir visur gerai aiškino portugalų, 
anglų ir kitomis kalbomis. Nors jis labai jaunas, bet 
gerai žino miesto atsiradimą, istoriją ir tuolaikinį kolo
nistų gyvenimą. Jis sustodavo prie istorinių vietų ir 
pasakojo turistams senovės padavimus. Galų gale atsi
rado anglų kolonistai ir įsikūrė Manaus mieste. 

Autobusas sustoja prie miesto valstybinio teatro. 
Tai didelis, aukštas, senoviškas pastatas. Prieš teatro 
rūmus kairėje pusėje ant kalniuko plokštumos stovi 
didelė, žymiai aukštesnė už teatrą meniška statula. 
Akmeniniais laiptais žengiame prie teatro rūmų. Dar 
pastebėjau, kad ant teatro rūmų yra iškilęs apvalus 
pastatas su gražia bokšto viršūne. 

Einame pro plačias duris į teatro vidų. Visur vyrau-
* 5a raudona spalva. Teatro vidų aplinkui ratu apsupa 

gražiai dekoruoti 4 aukštų raudoni balkonai. Prie sienų 
prikabinta visa eilė lempų. Sienos meniškai dekoruo
tos. Prieš sceną matyti didelis aukštas stalas, kuriame 
įrašyta šio pastato sumanytojų, statytojų ir menininkų 
vardai ir pavardės. Visa eilė meniškai dekoruotų ap
valių kolonų siekia lubas. Lubose aliejiniais dažais 
išpieštos žmonių ir angelų figūros. Eilėmis 
lanku sustatytos raudonai dengtos minkštos sėdimos 
kėdės. Viskas apšviesta gražiomis kristalinėmis lem
pomis. Taip baigėme apžiūrėti miesto teatrą ir išėjome. 
Išeidamas iš teatro susidomėjau ir aikštės grindiniu. 
Jis buvo išmargintas. 

Pravažiavome miesto savivaldybės rūmus. Tai 
gražus senoviškas pastatas, bet mes nesustojome jo 
apiūrėti. Sustojome prie vieno vienuolyno bažnyčios ir 
muziejaus. Pastatas dviejų aukštų, paprastas.lygiomis 
sienomis namas. Lipame į antrą aukštą ir pradedame 
iš eilės apžiūrinėti visus kambarius: senovės indėnų 
dirbinius, paveikslus, indus, kurie surinkti iš senųjų 
Amazonės gyventojų. Apžiūrėjome pirmąjį didoką 
kambarį, kur ant sienų sukabinti jų rūbai, strėlės, kar
dai ir kitokie įrankiai, buvę jiems reikalingi jų gyve
nimui ir maistui apsirūpinti. Viskas labai sena ir 
primityvu. 

Dar matėme gyvulių, smauglių, krokodilų, fazanų, 
įvairių paukščių ir žuvų iškamšas. Eksponatai parodė 
senovės indėnų sunkų ir vargingą gyvenimą Amazonės 
džiunglėse ir jų primityvią civilizaciją. Apėjome ir kitus 
kambarius, bet ir ten nieko įdomaus nepastebėjau. 
Pasirašiau turistų knygoje, kad esu lietuvis iš Kali
fornijos. Su turistais dar užėjome \ muziejaus 
suvenyrinę krautuvę. Ten pamačiau tris vienuoles, 
apsirengusias gražiais baltais ilgais rūbais. Jos čia irgi 
svečiavosi. Užkalbinau angliškai. Dvi puikiai kalba 

angliškai. Paklausiau, iš kur jos yra kilusios, nes 
aiškiai mačiau, kad yra tikrai europiečių kilmės. 

Viena seselė nusišypsojusi man atsakė: 
— Esu gimusi ir augusi Argentinoje, bet mano 

tėvai yra europiečiai, kurie prieš daugelį metų atvyko 
ir apsigyveno Buenos Aires. Dabar dirbame Manaus 
mieste, kur turime vienuolyno mokyklas. Anglų kalbą 
pramokau mokydamasi universitete. Amerikoje 
niekados nesu buvusi, nors labai norėčiau apsilanky
ti, nes ten turiu ir pažįstamų. Kai kada tenka nuvažiuo
ti į Centrinę Ameriką ir Meksiką, ten turime reikalų. 
Iš kur jūs esate kilęs ir kur dabar gyvenate? 

— Esu gimęs Škotijoje, o užaugau Lietuvoje. Bet 
kilus II pasauliniam karui, pasitraukiau į Vakarų 
Vokietiją su šeima nuo bolševikų ir vėliau emigravau 
į JAV ir apsigyvenau Kalifornijoje, kur yra graži šalis 
ir amžina vasara. 

— I Kaliforniją norėčiau nuvažiuoti. Žinau, kad 
graži šalis. Antra, ten turiu ir pažįstamų seselių, bet 
vis nėra sąlygų aplankyti... 

Turistai jau skuba iš suvenyrų krautuvės laukan. 
Atsisveikinu seselę, ir ji tokia linksmutė, graži, gražiai 
nuaugusi ir liekna, kaip nendrė. Rodos, jai būtų geriau 
būti pasauliete, negu vienuole. 

Sėdame į autobusą ir vėl važiuojame į patį Manaus 
centrą. Vadovas paleidžia visus turistus dviems valan
doms laiko pasižiūrėti po krautuves ir nusipirkti. 

Einame su Aleksandru siauromis brukuotomis ir 
plačiomis asfaltuotomis gatvėmis. Žmonių minia 
maišosi. Prekyba vyksta krautuvėse, o ant gatvių ir 
šaligatvių prekiauja senesni žmonės, vaikai, prisika
binę visokių rūbų ant virvių, prisidėję ant stalų.dengtų 
įvairių spalvų skėčiais, apsaugoti prekes nuo lietaus ir 
karštos saulės. 

(Bus daugiau) 
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ATSIVĖRĖ 
BERIBIAI B ALFO 
VEIKLOS LAUKAI 

BRONIUS VAŠKAITIS 

Revoliuciniais metais ko
munistai plačia burna šaukė: 
sukilkite vergai nužemintieji, 
sunaikinkime senąjį pasaulį, 
sukurkime komunistinę sis
temą ir žemėje turėsime rojų. 
Šio gražaus šūkio sužavėti, su
kilo tik, žinoma, ne vergai, nes 
tokių Europoje jau nebebuvo, 
o vargo žmonės, kurių tada gal 
buvo kiek daugiau negu dabar. 
Ir aistringai naikino per ilgą 
laiką daugelio labai sunkiai 
sukurtas gėrybes, jų savi
ninkams nesigailint nei kulkos 
į pakaušį, nei įvairiausių sadis
tinių kankinimų. Naikinti 
sekėsi gerai, bet per septynias
dešimt metų taip ir nepavyko 
sukurti žadėtojo rojaus. Vietoje 
jo milijonams atsivėrė baisus 
pragaras, nuožmi vergija. Kar
tu atsirado ir aibės fiziškai ir 
dvasiškai suluošintų: palie
gusių, vienišų senelių, tėvų 
apleistų alkanų vaikų, be 
duonos kąsnio iš darbų išvarytų 
sąžinės kalinių šeimos narių. 

Jų aimanas po karo labai 
jautriai ir per plačiuosius van
denynus išgirdo visų nuskriaus
tųjų globėjas Balfas ir užsimojo 
jiems tiesti pagalbos ranką. 
Tačiau tų, kurie per daugelį 
metų kūrė melagingus mitus, 
sakydami, kad pas juos huma
niškiausias bei laimingiausias 
gyvenimas, dėl gėdos, o gal dėl 
pavydo ta geroji ranka brutaliai 
buvo atstumta. Balfas savo var
du negalėjo pasiųsti nė men
kiausio siuntinėlio. Jų šiek tiek 
prasmukdavo slaptais keliais. 
Tačiau iššifruoti gavėjai būdavo 
įvairiais būdais persekiojami 
bei terorizuojami. Pati Balfo or
ganizacija, o ypač jos vadovai, 
pradėti drabstyti purvais, įvai
riais būdais šmeižti. Jų kone
veikimui buvo išleista net spe
ciali knyga. Tais laikais rusiš
kojo komunizmo sistema ir pas 
save buvo uždraudusi bet kokią 
karitatyvinę veiklą. Komunis
tai pasauliui vis įkyriai triū-
bino, kad pas juos vargo žmonių 
nėra. Tai buvo dar vienas šlykš
tus melas. 

Paskutiniais laikais, gūs-
telėjus laisvės ir humaniškumo 
vėjeliams, Sovietų imperijoj pra
dėtos draskyti kaukės, slėpusios 
įvairias blogybes. Įsidrąsinus, 
imta kalbėti ir apie našlai-
tynus, senelių, invalidų prie
glaudas. Pasakojama, kad vien 
Vilniuje yra net trys pames
tinukų namai. 

Nors įstatymai, draudžiantys 
labdaros darbus, ir dabar tebe
veikia, tačiau valdžia, žmonėms 
spaudžiant, jų nebetrukdo. Kaip 
ir visada bei visur, į šią veiklą 
Lietuvoje pradėjo jungtis įvai
rios religinės grupės bei tam 
reikalui suorganizuotos drau
gijos. Jų rankų tokiems 
dideliems darbams neužtenka, 

ypač žinant, kad ir už skurdo ri
bos žmonių skaičius vis didėja. 
Tokiu būdu ir Balfui, per 45 m. 
nuoširdžiai besirūpinusiam veik 
visuose kontinentuose vargų 
spaudžiamais tėvynainais , 
veiklos ribos labai padidėjo. 
Neseniai jo įstaiga, esanti 
Chicagoje, daug vaistų pasiuntė 
„Tremtinio" klubui, besirūpi
nančiam iš Sibiro grįžusiais. Po 
jų buvo įvairių kitų gėrybių 
siuntiniai. Visos dovanos gavėjų 
buvo priimtos su dideliu 
džiaugsmu. Be abejo, Balfas 
pagal išgales pradės rūpintis ir 
kitais, einančiais vargo keliais. 

Didėjant šelpiamųjų skaičiui, 
didėja ir Balfo išlaidos. Kaip jau 
visi gerai žinome, jo vienintelis 
pajamų šaltinis yra geraširdžių 
žmonių aukos, gaunamos tik 
vieną kartą per metus, t.y. pini
ginio vajaus proga. Todėl Balfo 
darbuotojai, vienokiu ar kitokiu 
būdu, apeliuodami į jautrios 
sielos žmones, vargšų vardu 
maloniai prašo šiais metais 
auką pagal išgales padidinti. Jei 
valandėlę stabtelėsime ir 
pagalvosime, kad komunistinės 
sistemos sukeltų vargų yra 
spaudžiami ne jie, o mes, tai 
Balfo prašymą gal bus ir nesun
ku patenkinti. Juk galėjome 
būti ir Sibiro kankiniai, ir in
validai, ir sąžinės kaliniai. Tik 
įsivaizduokime, kokį džiaugsmą 
išgyventume, jei kas nors tokio
je padėtyje ištiestų mums ar
timo meilės ranką. 

Niekas neužginčys, kad didelį 
dvasinį pasitenkinimą patiria 
ne tik dovanos gavėjas, bet ir jos 
davėjas. Be to, mes tikintieji 
tikimės, jog kiekvienas, kad ir 
nedidelis darbelis, susijęs su ar
timo meile, bus įrašytas į 
pasaulio Kūrėjo, kurio gailestin
goji ranka mus išvedė iš bai
saus komunistinio košmaro bei 
karo audrų, knygas. Tai 
nenykstančios, mūsų amžinybę 
lemiančios vertybės. 

Dosnia auka Balfui pasiek
sime net kelis tikslus: padi
dinsime entuziazmą tos or
ganizacijos darbuotojarrs, su
teiksime džiaugsmo ant be
dugnės krašto atsidūrusiems, 
įvykdysime svarbiausią Dievo 
įsakymą: mylėk savo artimą 
kaip pats save. 

Norisi baigti daug pasakan
čiais, Lorimero žodžiais: „Gera 
turėti pinigų ir tų dalykų, kurie 
nuperkami už pinigus, tačiau 
nereikia pamiršti patikrinti 
save, kad neprarastum verty
bių, kurių už jokius pinigus 
negalima nupirkti". 

Geriausi dalykai gyvenime 
nukryžiuojami ir dedami į 
karstą, bet jie visada turi tre
čiąją dieną (kad prisikelia). 

W.H. Taft 

Šio straipsnio autorė su arch. Nasvyčiu Vilniaus Pilies bokšte. 

VILNIUS, VILNIUS! 
RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

Ne vien todėl, kad jame kaž
kada gyventa jauniausiose die
nose, gal net nesuvokiant šio 
miesto reikšmės ir įtakos, o vien 
džiaugiantisjo grožiu ir jo atga
vimu. 

Dabar užaugo medžiai milži
nai, apgriuvo prieš šimtmečius 
statyti namai, širdin ir atmin
tin sminga į senoviškus kiemus 
vedą lenktu ratu vartai. Išdi
džiai viešpatauja Katedros aikš
tės bokštas, toks senas ir nepa
laužiamai galingas. Prie jo mi
nia klausosi Blaivybės draugi
jos kalbų, skaito plakatų užra
šus, spaudą. O jos tiek daug ir 
įvairios. Daugiausia vyresnieji, 
gal apie blaivybę tik dabar rim
čiau pagalvoję, bet nemaža mi
nia ir jaunų entuziastų, kažkaip 
skirtinga nuo nieko neveikian
čio, susivėlusio ir pergarsaus 
jaunimo, kokį matome šių dienų 
pasaulio ekranuose. 

Toliau badaujančių palapinė, 
dabar tuščia, šalia lėkštė skati
kams, katedros šonų priestatų 
tarpuose tremtinių nuotraukos 
su pavardėmis ir datomis, kada 
gimė, kada mirė ar grįžo. Šalia 
kariškų vadų nuotraukų į mus 
žiūri visai niekuo nenusikaltu
sių kaimo žmonių šeimos, išsi
gandę vaikai, ryžtingai žvelgia 
tokio tyro lietuviško gymio jau
nuoliai. 

Įeini katedros vidun ir didžiu
lė rimtis apima žmogų. Pasijun
ti tokia nereikšminga dulke, bet 
šalia priklaupia šeima su jau
nais, pamaldžiai besižegnojan-
čiais vaikais, ir širdis palengvė
ja. Kiek šimtmečiu taip klaupė 
kartų kartos, turtingi ir vargšai, 
naujai į gyvenimą žengiančios 
rankomis susiėmusios šeimos! Ir 
tada pasijunti esąs ne dulkė, o 
dalis grandinės su paskirtimi, ir 
akyse pasidaro šviesiau. 

Bažnyčia tokia didinga, sidab
ru šviečia Šv. Kazimiero 
karstas , kad beveik girdi 
tolumoje grojančius vargonus. 
Sunku, oi, visad buvo sunku 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 
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visai palaužti lietuvį, nebent jis 
pats taip pasirinktų. 

Pakeliame akis į freskas. Jos 
atnaujinamos gabių dailininkų 
rankų, po barbarų — senų ir 
naujų — antplūdžių. Jų pilna 
lubose, sienose, nišose, grau
džiai gražios, tikinčia ranka 
dažytos, mokančiai atremontuo
jamos. 

Mane vedžiojo Sąjūdžio žurna
listas Aleksandras Juozapaitis, 
„Žurnalistų Žinių" redaktorius. 
Malonus vyras, fotografas, — iš 
kur toks tiesus, natūralus užau
go! Ėjome tomis nelygiais akme
nimis grįstomis gatvelėmis, 
saugoj ausi idiotiškai lekiančių 
automobilių, būriais einančių 
su maišais spekuliančių bobų, 
mandrų, per daug išsidažiusių 
jaunų mergelių. Mandagumas 
— negirdėtas da lykas . 
Krautuvėse nusipirkti, pvz. ra
diją, reikia talonų,' itaip viską 
išpirktų per sieną a^ėję lenkai 
ir išsivežtų parduoti kitur. 
Auksą pirkti ir parduoti tiesiog 
ant laiptelių siūlo čigonės. Žmo
nių minios, atrodė, niekas nedir
ba, visi vaikštinėja. Parašas — 
Lietuvos Baras, — taigi sušilę 
užėjome alaus. Čia alų gerti 
negarbinga, restoranai jo net 
nelaiko, tik aludės. Baras pilnas 
jaunų, nedirbančių vyrų. Belau
kiant, alumi tuoj pavaišino iš 
savo didoko ąsočio šypsodama
sis jaunas vyrukas. Susidrauga
vome, šalia alų gėrė „senis pen

sininkas", 56 m. amžiaus, skun
dėsi išėjęs į pensiją dėl blogo 
skilvio... bet alus, atrodė, jam vi
sai nekenkė. 

Kopiame į pilį. Mus prisiveja 
arch. Nasvytis, čia Vilniuje įdė
jęs tiek širdies ir pastangų. Vir
šun' % pilies aikštėje, jis mums 
rodo ir vardina tokias bažny
čias, kokių reta Europos šalis 
teįstengė pasistatyti. Visos 
atnaujinamos, vėl visos tampa 
švyturiu žmonėms. Ar pajėgs jos 
išjudinti ir tą jaunimą, kuris 
buvo tegirdėjęs apie nuostabų 
Lenino mokslą ir šventai įtikė
jęs jo aiškiaregiškumu? Lėtas ir 
sunkus bus tas kelias, nes juk 
nebuvo Lietuvos istorijos 
minimas net vardas, o ir dabar 
einant gatvėmis visi pastatai 
tebenešioja svetimomis raidė
mis užrašytus svetimos galvose
nos ir mūsiškių prisiplakėlių 
iškilmingų įstaigų parašus. 0 į 
miestą vėl baltai spindėdami 
žvelgia nuo aukšto kalno Trys 
Kryžiai, laukdami sugrįžtant ne 
tik katedroje baigiamų įstatyti 
atgal į pjedestalus šventų statu
lų, bet ir naujai atgimstančios 
valstybės. 

Kelias Didžiąja gatve į Aušros 
Vartus jaudina kiekviename 
žingsnyje ten praleistų dienų at
siminimais ir savo nepakarto
jamu grožiu. Stabteliame prie 
Šv. Jono bažnyčios, universiteto 
rūmų, praeiname pro cerkves, 
Šv. Steponą, atstatomus Filhar
monijos rūmus, kur dar beveik 
vaikas grojau kanklėmis ir dai
navau Jono Švedo ansamblyje. 
Aušros Vartai remontuojami iš 
lauko, bet į viršų pavyksta už
kopti siaurais, suktais laipte
liais. Nemaniau, kad ten,vos pa
žvelgus į Marijos veidą, taip 
spontaniškai pasipils ašaros, bet 
taip įvyko. Vos galėjau kartoti 
padėką, kad pavyko gyvenime 
ten dar kartą suklupti. 

Dabar gal vėl grįžkim prie te
atro. Dramos sambūrio oficialio
ji premjera Vilniuje ir būsimas 
spektaklis susilaukė didelio 
publikos pritarimo. Veikalo 
lyriškas tempas buvo kiek lėtas, 
bet gal jau toks mūsų tautos bū
das, mes nelinkę į tuštokus špo
sus. Žmonės atsiliepė labai tei
giamai, sakydami, kad šie akto
riai be reikalo save vadina ne-
profesionalais, taip sakė ir reži
sierius Miltinis. O vietos spau
dos vertinimų dar nespėjome 
prieš išvažiavimą paskaityti. 0 
būtų buvę įdomu! 

CLASSIFIED GUIDE 

Daug išmokau pas savo moky
tojus, dar daugiau pas savo 
draugus, daugių daugiausia pas 
savo mokinius. 

Talmudas 

WeDo 
DIGITAL CONVERSION 

vaizdajuosčių iŠ IR Į 
PAL, SECAM, NTSC. 

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

/fi&L\ (312) 338-9133 
International Export House. 

15750 S. HARLEM 
ORLAND PARK. IL 60462 

532-7799 

2321 W DEVON AVE. 
CHICAGO, IL 60659 

312-338-9033 

Muzika • sveikata 

Pradedant 19«« m. į tapo* 2 d. , kaa t a t a d l a n Į 
8:40 Iki 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotie) 1490 A M 

Žemė L 
.Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
• motenti ' sportas • RteretOra - kinas • satyra' 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

S:20 v.v . m 0:40 v.v. 

Afflanca Communications, Inc. 
400 South Oak Parfc Avonuo, Oak Porte, IL 60302 

tol. nt. S4S-S880 

REAL ESTATE REALESTATE 

LB mLs, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELLBACE REALTORS 

INCOME TAI — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

B MLS, 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ono stop Roal Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GRBtT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 8 1 - 5 9 5 0 636 -6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašomo 
paminėti, kad esate arbaoorite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik toras Š ima i t i s , Reg Brokeris 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 
59S3 S. Kedzle Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai . 436-7878 

FOR SALE 
Brick ranch on woodod V i aere 
i n rural Lemont, fireplace, f am. rm. 
$149,900. Re/Max, 403-6000, 
Sandra Cumminga. 

OLSICK & CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 CjTTtŲfy, 
(312) 257-7100 21 

Gražus, 3 mlog. kamb. „aplit - laver 
Pleasantdale. Toks namas — tikras 
džiaugsmas! Medžiais apaugęs sklypas. 
Didžiulis, nuo grindų iki lubų. mūrinis 
židinys, šeimos kamb. su baru; 12 x 12 atvi
ra veranda, 16 x 16 valg. kamb. Turite 
pamatyti! $190,000. 

Pulkus mūrinis „ranch" stiliaus namas 
Lemonte. 1-1/3 akro sklypas apaugęs me
džiais; netoli upelis; 3 mieg. kamb. 1 % 
prausyklos, židinys, 2 auto. garažas. Ir nuo
savybė, ir aplinkos vaizdas — žavingi! 
Kaina neaukšta. $162,500. 

Namaa atviras apžiūrėj imui , 
sekmad. , spalio 22 d-, 1 - 4 v. p.p. 

6751 W. 59 St. — 3 mieg. mūrinis nams 
25 metų senumo; gražus, įrengtas rūsys; 
2 auto garažas; daug įvairių priedų. Graži 
aplinka. Geras pirkinys už žemą kainą. 
Skambinkite dabar. 

No. 548 — 7 1 &Lawndal« — 4 mieg. mū
rinis namas, 30 metų; 1 % prausyklos; 
;rengtas rūsys; naujas stogas ir šild. sis
tema; centr. šaldymas; aluminio apdaila; 
puikiai išlaikytas: daug priedų. Skubėkite. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binki te te le fonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui ^ambinki te skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai. — 434-7100 & 436-8600 
>•* _ 

HELP WANTED 

English speaking lady who drives her own 
car needed for handicapped lady Mušt 
help with daily living, Refs. Req. VVill 
relieve regular helper. $40 per day. Mušt 
work Saturday night from 5 PM tto 5 PM 
on Sunday. (Totai of 24 hrs.) 

495-7535 

OnMfc 
21 

KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo-
| savybę per Amerikos populiariausią 

agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Šcarbaltoi Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ;r veltui jūsų namų įkainavimo 

O M ^ OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont, Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

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

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

100/0—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Straet 

Tai. — GA 4-8654 

r"~" E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A N D E R S O N FORD 
795-7900 

6 5 3 9 W. O G D E N 
B E R W Y N , IL 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 susitarti. Skambinkite 
šiandien! 

FOR R E N T 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Marquette Parko apyl. Antrame 
aukšte, su šiluma; yra virykla ir 
šaldytuvas. 

Skambinti 639-9153 

FOR RENT 
6 rms. unfurnishad bungalow 
in Willow Springs; $600 a month. 

Tai. 458-0638 or 839-5691 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suradagavo 

Juzė Oaužvardlanė 

šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.80 
Illinois gyventojai moka $6.84 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS. 
4848 W. S3rd St., 
Chlcago, IL 80828 



Kas sako, kad Sunny Hills nėra jaunimo?. 

LIETUVIAI FLORIDOJE [ 
Sunny Hills, FL 

P R A D Ė J O VEIKTI 
P A N A M A CITY TEATRAI 

Praėjo vasara. Ilga, karšta. 
Bet daug blėdžių Carolinose pri
daręs uraganas Hugo čia nebu
vo net pajustas, lygiai taip, kaip 
Chicagoj ar Detroite. Nebent jo 
įtakoj gal kiek sodriau palijo... 

Pradėjo naujo sezono veiklą 
P a n a m a City teatrai : vieninte
lis dramos — Kaleidoscope: 
importuotų muzikinių pasta
tymų — Panama City Music 
Association (PCMA); ir įvairaus 
žanro pasirodymų, atliekamų iš 
da l ies dramos s tudentų, iš 
dalies kviestų profesionalų — 
Gulf Coast Community College 
(GCCC) scena . Pas taros ios 
programos tuo tarpu neturiu po 
r anka . Gal kad sunk ; au pasie
k iamas Sunny Hills lietuvių 
GCCC tea t ras retai lankomas. 
Mūsų dėmesio centre du pir
mieji. 

Kaleidoscope teatras sezoną 
pradėjo Jack Heifner'io pjese 
„Vanit ies" . Tai trijų moterų 
gyvenimų reikšmingi fragmen
ta i : 1963 m. jos — paskutinės 
k l a s ė s g i m n a z i s t ė s , buto 
draugės, pilnos gražiausių sva
jonių; 1968 m. mokslus užbaigę, 
bepradedą „gyventi"; 1974 m. — 
amer ik ie t i škai subrendusios, 
amerikiet iškai daug išgyvenu
sios. Gerai surežisavo Barry 
Brunetti. Vaidino Rita Bracken, 

Laiškas 
B R A N G Ū S TAUTIEČIAI , 

Sugrįžus į Lietuvą, pasinėrus 
į kasdieninių darbų verpetą, 
dienos ir naktys bėga nepaste
bimai. Kai kas suspėjo ir gro-
m a t ė l e s pa r a šy t i , padėkoti 
J u m s už svetingumą. Tačiau 
mes jaučiame, kad sunku žo
džiais išreikšti tą jausmą, kuris 
pripildė mūsų širdis,būnant pas 
jus . 

Mes ne tokie dideli ir garbūs. 
kaip kar ta is atrodo, o dar ma
žesniais pasijutome, kai buvome 
šalia Jūsų. Bendraudami su Ju 
mis mes labai praturtėjom Jūsų 
tikėjimu, Jūsų lietuviškumu. 
Visur, kur mes lankėmės — Pe-
tersburge, Chicagoje. Detroite. 
Clevelende, Baltimorėie, New 
Yorke, Motrealyje. Toronte, 
Hamiltone mes jautėm bičiuliš
ką globą. Tolstant nuo tų nepa
kartojamų dienų, nublanksta 
nuovargio ar abejonių akimir
kos. Jei kažkas buvo truputi ne 
taip, tai norim visiems pasakyti 
— „Armonika" j Ameriką va
žiavo pakviesta Pranės ir Tolio 
Siutų, Alekso Lauraičio pa
viešėti, be jokių sutarčių ar įsi
pareigojimų. 

Mes dėkingi visiems, kurie 
aukojo ir organizavo sėkmingą 
mūsų kelionę po Amerikos 
žemę. 

Visuomet būsim laimingi^su-
t ikę Ju s Lietuvoje, tegul užsi-
mezgusioje mūsų bičiulystėje 
g i m s t a nauj i bendrav imo 
džiaugsmai. 
„ A r m o n i k o s " a n s a m b l i s 

Vilnius, 1989 rugsėjo 30 d. 

Jennifer Linn ir Annabel Lee 
Deramo. Profesionliai. 

Numatyt i kiti 1989-90 m . 
sezono p a s t a t y m a i y r a š ie : 
„Paint ing Churches" lapkričio 
mėn., „A Kaleidoscope Christ-
m a s " gruodžio mėn. ,,The Bes t 
Little Whorehouse in Texas" , 
Broadway Bound", „Pack of 
Lies" ir „Steel Magnolias" — 
1990 žiemą bei ankstyvą pava
sarį, bet datos dar nepaskelbtos. 

Ta i 19- tas K a l e i d o s c o p e 
sezonas. Ilgai r inkusi aukas ir 
pere i tą v a s a r ą iš F lo r i dos 
valdžios gavusi 75,000 dol. do
vaną, Kaleidoscope vadovybė 
spalio 4 iškilmingai p rakasė 
žemę teatro rūmų statybai. Pas-
ku t in ius sezono p a s t a t y m u s 
numatyta suruošti j a u t i k r a m e 
teatre, 1990 m. pradžioj. 

PCMA sezonas bus buvęs a t i 
darytas solistės d a i n i n i n k ė s 
Shirley Jonės koncertu, spalio 
16 (sakau „bus buvęs", nes rašau 
porą dienų prieš datą). Antras is 
koncertas, gruodžio 6, p ianis tų 
Jose Cocarelli ir Van Cl iburn. 
1990 m. sausio 14 koncer tuos 
Mantovani orkestras, vasario 26 
— operetė „West Side Story" , 
kovo 15 — Vengrų l iaudies 
ansamblis, kovo 26 — opera „La 
Boheme" (atlieka NYC Opera 
Co.). Visi PCMA pas ta tymai — 
didžiojoje Marina auditorijoje. 

Nemažas būrelis Sunny Hi l l s 
lietuvių mmėtų tea t rų pastaty
mams tur i nuolat inius sezoni
nius b i l ie tus , o k i t i p e r k a 
pavienius. 

L ie tuv ių p a r a p i j o s 
k o m i t e t a s 

Nors m a n šuteiktoj infor
macijoj jis pavadintas „Lietuvių 
bažnytiniu komitetu", vis dėl to 
drįstu jį vadinti kaip an t raš tė j . 
Tiesa, lietuvių grupė S u n n y 
Hil ls Šv. Teresės parapi joj 
nedominuoja, o tik sudaro laba i 
ryškią mažumą: iš 100 kel ių 
užsiregistravusių šeimų, m ū s ų 
užsiregistravę 47 šeimos, t a d 
esame apie 459c parapijos. Iš 
kitų skir iamės tuo, kad lenka i , 
airiai, i talai , vokiečiai ir k i t i 
kar tu t u r i pamaldas a n g l ų 
kalba, o mūsų pamaldos kiek
vieną sekmadienį laikomos lie
tuviškai. Tad ir jauskimės, ben t 
tarp savęs, kad esame S u n n y 

Hills lietuviškoji parapija. O 
jeigu už pavadinimą gausiu 
pylos — pakeisiu. 

Iki šių metų S. Hills l ietuviai 
teturėjo vienintelę savą orga
nizaciją, Lietuvių Bendruome
nės skyrių. Iški lus visokiems 
parapijos re ika lams , LB valdy
bai reikėdavo ir ja i s rūpint is . 
Tokia padėtis negalėjo visą 
laiką tęstis, t iek LB reikaluose, 
t iek parapijoj darbams nuolat 
gausėjant . 

Į detales nesigilinant, pereitą 
vasarą, t iksl iai 1989 m. liepos 
14, Parapijos komite tas buvo 
į s t e i g t a s . J i s u d a r o : k u n . 
L e o n a r d a s Mus te ik i s , Genė 
Beleckienė, Viktorija Dėdinie-
nė, Marija Derenčienė ir Elena 
Lukienė . 

P a g e r b ė k u n i g u s 
P i r m u t i k ką a p r a š y t o 

komite to didesniu darbu buvo 
parapijos kunigų pagerbimas. 
J ų tu r ime ketur is : kleboną, len
kų tautybės, Frances Szczykuto-
wicz ir t r is į pensiją išėjusius, 
Sunny Hills įs ikūrusius lietu
v i u s a l t a r i s t a s — Iz idor ių 
Gedvilą, Praną Jarašką bei Leo
nardą Musteikį. Kiti du, An
t a n a s Kardas ir Antanas Rač
k a u s k a s , 1988 m. pasimirė. 

Kunigus pagerbti greičiausia 
paska t ino L. Musteikio bei T. 
Gedvilo dviejų mėnesių iš\ yka 
į Lietuvą. P . J a r a ška i nuo al
tor iaus dėl t rumpesnės kelionės 
porai savaičių irgi pasi t raukus, 
du sekmadienius l i e tuv i ška i 
Mišias laikyti net buvo privers
t a s lenkas klebonas, maldinin
k a m s šį t ą iš k l a u p k ų 
p a k o r e g u o j a n t . . . T o k i a i s 
m o m e n t a i s m a l d i n i n k a i 
l a b i a u s i a i p a j u t o l i e t u v i ų 
kun igų , ir kun igų aplamai , 
ver tę . Tai t u r b ū t ir buvo pa ts 
svarbiaus ias aks t inas jų, visų 
ke tu r ių pagerbimui. 

Pagerbimo vaišės įvyko^ spalio 
7 kun . L. Musteikio name. 
Dalyvavo apie 40 parapijiečių, 
nes t ik tiek tetilpo. Vienintelė 
k a l b ė t o j a b u v o V i k t o r i j a 
Dėdinienė, t a rus i keletą žodžių 
visų keturių k-to narių, pobūvio 
rengėjų, vardu, Pasidžiaugė ir 
la imingai sugrįžusiais išvykė-
liais, ir j iems nesant Dievo 
t a rnybą ėjusiais pasilikėliais. 
P i r m a l i e t u v i š k a i , p a s k u i 
angl iškai baigė žodžiais „mes 
J u s mylime ir esame J u m s 
dėkingi!" Visi dalyviai sugiedo
jo „Ilgiausių metų". 

N u o vaišių visiems apsunkus 
ir „sur imtėjus" , pirma kun. I. 
Gedvilą, o po pusvalandžio ir 
kun . L. Musteikis papasakojo 
įdomių viešnagės Lietuvoje įs
pūdžių. Klausytojų vardu j iems 
l a b a i e n e r g i n g a i padėko jo 
Klemensas Žukauskas . Paskui 
j au suklego l inksmi balsai, lie
josi l ietuviškos dainos. 

L B g e g u ž i n ė a t i d ė t a 

Tradicinė LB S. Hills apyl. 
gegužinė, turėjusi įvykti spalio 
mėnesį, dėl keleto svarbių prie
žasčių at idėta į lapkričio galą, 
veikiausia į Padėkos dieną, nes 
t iksl i data dar nepaskelbta. 

A l fonsa s N a k a s 

PENKIŲ PASAKŲ 
VAIZDAJUOSTĖ 

VAIKAMS TAMPA 
REALYBE 

Šis projektas pradėtas pla
nuoti prieš metus. Vaizdajuos
t ė j e bus šeš ios pasakos : 
R a u d o n k e p u r ė , Pagy rūnas 
Baravykas , Trys Paršiukai , 
Katinėl is ir Gaidelis, Katė, 
Vėtyklė ir Karnų pundelis. 

Pasakos atliekamos rankinių 
lėlių pagalba. Šį projektą pa
ruošė, režisuoja ir vykdo Viktė 
Jankutė-Moss iš Detroito su 
gausiu būriu pagalbininkų iš 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly 

4' 
Paid and 

Cornpounded 
Ouarterly 

see us for 
financing. 

AT OUR LOVV RATES 
VKilft 

T O f T vOO»> I N C O M I 

INSURCO 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAO CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tu«. Frl. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

įvairių kartų. Tai įdomi vaiz
dinė medžiaga lietuvių kalba 
jaunų vaikų laisvalaikio pratur
tinimui. Smagu, kad tuo pačiu 
bus pozityviai panaudotas mūsų 
jaunų žmonių profesinis pasi
ruošimas, gabumai ir talentai 
lietuvių kultūrinių lobių praplė
timui. 

Vaizdajuostės leidėjai: Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Buvo gauta Amerikos 
L ie tuv ių fondo 2000 dol. 
parama. Vaizdajuostės reali
zavimu ir platinimu rūpinasi 
PLB valdybos K u l t ū r o s 
komisija. 

Tai džiugi ir laukta naujiena 

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. spalio mėn. 20 d. 

j a u n u s v a i k u s t u r i n č i o m 
šeimom. Tikėkim, kad tai bus 
neeilinė dovana Kalėdoms. 
Smulkesnę informaciją prašoma 
žiūrėti skelbime. 

I r e n a L u k o š e v i č i e n ė 

Krikščionybė nėra filosofija. 
Tai t ik Dievo meilės istorija, su
r iš ta su Kris taus žodžiu ir 
asmeniu. 

Rom. Guardini 

KETURIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Motina ir sūnus 
Negailestinga mirtis 1975 m. spalio 18 d. nutraukė 

Dantų Gydytojos 

A.tA. 
Rožės Tijūnienės-Paurytės 

šj žemišką gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje 
vyrą JONĄ ir kitus artimuosius. 

Labai greitai bėga laikas, rodos, taip neseniai buvo mūsų 
tarpe, o štai jau keturiolika metų, kai iškeliavo amžinybėn, 
kur susitiko sūnų Vytautą, tėvus, brolius, seseri ir kitus 
anksčiau iškeliavusius. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Gi mes, likusieji, siunčiame savo maldas prašydami mi
rusiai Dievo gailestingumo, o ji, apturėjusi dangaus malonę, 
užtars mus pas Viešpatį, kad numirę galėtumėm susitikti ir 
gyventi amžinuoju gyvenimu Viešpatyje. 

Tėvų Jėzuitų koplyčioje spalio 22 d., sekmadienį, 12 vai. 
dienos bus atnašaujamos šv. Mišios už mirusios sielą. Pra
šau artimųjų ir pažįstamų prisiminti ir bendroje maldoje 
dalyvauti. Po pamaldų ivyks agapė — pabendravimas. 

Jonas Tijūnas 

„Aš priglaudžiau prie žemės širdi 
Ir ji tėvynės balsą girdi 
Ir amžinybėje žvalgaus 
Tėvynės Lietuvos dangaus". 

B. Brazdžionis 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS 

PALILIŪNAS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas. Uošvis ir Senelis, buvęs Lie

tuvos finansų ministerijos tarnautojas ekonomistas, užbaigė 
tremtinio dalios kelionę 1988 metų spalio mėn. 18 dieną. 

Skausmo iškankinta širdis nutilo mylimųjų ir artimųjų 
apsupta. Velionis pravėrė Amžinybės duris ramiai ir kilniai. 
Anapus visatos ribų šiandien regi tėvynės dangų. Tesuteikia 
Viešpats jam amžiną ramybę. 

Už a.a. Jono sielą šio mėn. 22 dieną 9 vai. ryto Tėvų Jė
zuitu koplyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios. Velionio 
giminės, draugai ir pažįstmai maloniai prašomi jį prisiminti 
maldose. 

Su meile ir liūdsiu: 

Žmona, duktė, sūnus ir jų šeimos. 

A.tA. 
ONAI ALEKSIŪNIENEI 

m i r u s , jos s ū n ų , savo mie lą bičiulį , JUOZĄ 
ALEKSIUKĄ, neseniai skaudžiai išgyvenusį brangios 
sesers L IUDOS BARTAŠIENĖS netekimą, giliai 
užjaučiame liūdesiu besidalindami su Amžinybėn iš
keliavusiųjų šeimomis, giminėmis ir ar t imaisiais . 

Antras Kaimas 

A.tA. 
ANTANAS P. ZUMARAS 
Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė 1989 m. spalio 18 d., 7:30 vai. vakaro, sulaukęs 86 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kauno apskrityje. Amerikoje išgyveno 40 

m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbara Vengelytė, 

sūnus Roland, marti Lisa, anūkai Anthony ir Nicholas; keturi 
broliai ir dvi seserys Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvos Vyčiams, kuopa 14, Lietuvių Saulių 
sąjungai, ALT'ui, Reg. Liet. Bendruomenei. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, spalio 20 d. nuo 2:30 iki 
9 v.v. Vance koplyčioje, 1424 S. 50th Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 21 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos ui velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus, anūka i ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Vance Funeral Home. Tel. 652-5245. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 7 1 St . , Ch icago 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

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

STEPONAI C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Sally 
L ' 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Don aid M. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 
l'.VI A R V U M A <HIC.U;o.IK BKl PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

> » ** 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. spalio mėn. 20 d. 

x Beverly Shores, Ind., šv. 
Mišios bus šį sekmadienį, 
spalio 22 d., 12 vai. dienos Šv. 
Onos parapijos bažnyčioje. Visi 
Beverly Shores ir apylinkių lie
tuviai kviečiami dalyvauti. 
Pamaldos bus lietuviškai. 

x Sol. Jonas Jocys giedos 
lietuviškų pamaldų metu Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje spalio 22 d., 
sekmadienį, 9 vai. ryto. 

x Lietuviai Respublikonai 
dalyvaus Tautinių grupių res
publikonų tarybos metiniame 
suvažiavime spalio 27-29 die
nomis vyksiančiame Ramada 
Renaissance viešbutyje, Wa-
shington, D.C. Spalio 27 d. va
kare delegatai susitiks su JAV 
viceprezidentu Dan Quayle. Su
važiavime bus renkama nauja 
Amerikos Tautinių grupių tary
bos valdyba. Į pirmininkus 
kandidatuoja iš Chicagos 
Kazimieras Oksas. Kitoms pa
reigoms kandidatuoja ir keli 
kiti lietuviai. 

x Žurn. „Kariui" paremti 
metinė kavutė rengiama spalio 
22 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės salėje. Meninę pro
gramos dalį atliks rinktinės Mo
terų sekstetas, vadovaujamas 
muz. J. Sodaičio. Kavutės metu 
bus laimėjimai, kurių fantus 
siųsti paskambinant tel. 
471-2239 arba atnešti ateinant 
į salę. Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti 
kavutėje ir paremti žurnalą 
„Karį". 

x Naujosios mados bus mo
deliuojamos Kristijono Done
laičio lituanistinių mokyklų 
madų parodoje. Madų paroda 
įvyks lapkričio 5 d., sekmadienį. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Visi yra kviečiami dalyvauti. 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 Bronė Ko-
vienė, po $200 Laima Jurkū-
nienė, Stase Prialgauskienė, po 
$100 Kazimieras Bandzevičius, 
Adomas Jasas, Elena Jukne
vičienė, Vaclovas ir Vanda Ma
žeikai, kun. Antanas Rubšys, 
Lietuvių Fondas visiems dėkoja 
ir prašo aukas siųsti Fondo būs-
tmėn - 3001 W. 59th St., Chica-
go, IL 60629. 

(sk) 

x lietuvių fotografijos kas
metinės parodos atidarymas 
bus šį penktadienį, spalio 20 d. 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje. 
Parodos konkursinė tema — 
eksperimentinė-surrealistinė 
fotografija. Visi kviečiami at
silankyti. 

(sk) 

x Š.m. spalio 14 d. „Drau
ge" užuojautoje a.a. R. Bulotai 
mirus, viena pavardė buvo klai
dingai išspausdinta. Turi būti: 
Elena Stančikienė-Filek, o ne 
Filak. Atsiprašome. 

(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, iškaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen
tūra „VYTIS" 718-769-3300. 

(akį 

x Spalio 22 d., sekmadienį, 
12 vai., po šv. Mišių, Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte 
,,Pasaulio lietuvio" red. B. Nai
nys skaitys paskaitą ..Lietuvos 
laisvėjimo atgarsiai Ameri
koje". 

(sk) 
x Kazimiero Lyguto, Juze-

fos Jasevičiūtes ir Kazimie-
ros Jasevičiūtes ieško Ona 
Večerskienė (Lygutaitė), Jauni 
mo kvartalas 3-61, Šilutė, 
Lietuva. Šiuo reikalu rašyti: R. 
Vaičaitis, 14 Mallard Dr„ 
West Nyack, N.Y. 10994 

(sk) 

x Vanda Zaborskaitė at
skrenda iš Lietuvos ir skaitys 
paskaitą .Vaižgantas ir Lie
tuvos atgimimas" Ateities aka
deminiam savaitgalyje. Paskai
ta bus 1:30 v.v. sekmadienį, 
spalio 29 d., Ateitininkų na
muose Lemonte. Ji taip pat 
dalyvaus svarstybose apie Lie
tuvos kultūros ateit}. Svarsty-
bos bus šeštadienį, spalio 28 d.. 
2:30 v.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. 

x Prof. dr. Jonas Genys iš 
Washingtono. D.C. vyksta į 
Amerikos Lietuvių kongresą ir 
padarys pranešimą apie lie
tuvių, latvių ir estų jungtinio 
komiteto veiklą Washingtone. 

x J a u n i m o taut in is an
samblis „Grandis" rengia 
madų parodą, kurioje bus mo
deliuojami parodiniai Lietuvoje 
siūti ir megzti drabužiai. Paroda 
bus Jaunimo centro didžiojoje 
salėje gruodžio 10 d 

x Sol. Audronė Simonaity-
tė-Gaižiūnienė atliks meninę 
programą „Lietuvių Balso" 
laikraščio metinėje vakarienėje. 
Jai akompanuos muz. Robertas 
Mockus. Vakariene bus spalio 
28 d., šeštadienį. 6 vai. vak. Lie
tuvių Tautiniuose namuose. 
Vietas reikja rezervuotis tel. 
776-3399. 

x Marytė Gaižutienė rodys, 
kaip puodai yra žiedžiami, 
Vytautas Rūbas dirbs odines 
sages tautiniams drabužiams ir 
Dalia Varankaitė verps vilną 
spalio 28 ir 29 dienomis Balzeko 
muziejuje Chicagos Lietuvių 
Tautodailės instituto ruošia
mame „Gyvoji tautodailė" 

x Inž . R imas Mi lūnas , 
Royal Oak, Michigan. gavo pra
nešimą iš JAV Patentų įstaigos, 
kad patvirtintas antras jo pa
tentas. Jaunasis ižinierius jau 
ketvirti metai dirba General 
Motors, Saturn divizijoje, prie 
projektavimo naujo automa
šinos modelio. 

x Rožė Kazimieras, gimęs 
Mažeikių apskr.. Viekšnių 
valsč., Svirkončių kaime. 1908 
m., iš Rygos miesto išvykęs i 
Čikagą. Vedė Amerikoje ir 
turėjo 6 dukteris. Jų ieško pus
brolio sūnus Rožė Antanas s. 
Alberto, šiuo metu gyvenąs Lie
tuvoje, Kaune, Žeimenos g-vė 
80-1, tel. 72-51-64. 

'sk) 

x A n t r a s ka imas savo 
antrąją Lietuvai skirtą pro
gramą ..Leguminiscum tuti fru-
ti" Playhouse, 2515 W. 69 St., 
vaidins tik 2 k.: spalio 21 d. 8 
v.v. ir spalio 22 d. 6 v.v. Bilie
tai J. Vaznelio krautuvėje, 2501 
W. 71. tel. 471 1424. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir. 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Šliumpu-pumpu. šlium-
pu-pumpu į tradicinį „Atei
ties" žurnalo vakarą šeštadienį, 
spalio 28 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Vakare — jau
ni-:o kūrybos premijos, puiki 
roko dainų programa, kurią 
išpildo Dariaus Polikaičio 
grupė, bufeto vaišes ir šokiai. 
Vietas rezervuoti dabar: 
434-2243. 

(sk) 

Smuikininke Linda Veleckytė koncertuos šį sekmadienį, spalio 22 d., 3 v. 
p.p. Balzdbo iietuviu muziejuj?. Jai akompanuos pianistas Aivydas Vasaitis. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

x Ieškau pirkti dviejų, ar 
daugiau butų namą Brighton 
Parko ar Marquette Parko apy
linkėje Tel. 425-7160. 

(sk) 

NAUJI LEIDINIAI 
MOKYKLOMS 

Lituanistinių mokyklų moky
tojai pastebėjo, jog skaitiniu va
dovėliai, .šieisti prieš daugelį 
metų, dabartiniu metu vaikams 
dėl skurdaus jų lietuvių kalbos 
žodyno yra per sunkūs. Švie
timo tarybos pirmininkės inicia
tyva, atsižvelgus} mokvtojų pa
reikštas šiuo klausimu pasta
bas, pagalbai besimokantiems 

x „Viltis", folkloro ir tau
tinių šokių žurnalas, gruodžio 
Nr. 4, išėjo iš spaudos. Numery
je rašoma apie Izraelį. Egiptą, 
Uzbekus. Yra informacijų apie 
lietuvius, kretieČius ir kt. Lei
džia ir redaguoja Vytautas F. 
Beiiajus Denvery. Colo. 

x Michael Kavolius, Wil-
lovv Springs, 111., F. Zubinas, 
Westchester, 111., V. Neve-
rauskas, Novi, Micb.. Jonas 
Kutra. Santa Monica, Cal., pra
tęsė prenumeratą ir kiekvienas 
paaukojo po 25 dol. lietuviškos 
spaudos stiprinimui. Labai 
dėkojame. 

x Brighton Parko Liet. Na
mų sav. draugija ruošia 28-tąjį 
jubiliejini balių, kuris įvyks š.m. 
spalio 21 d., šeštadienį, 7 v.v. 
Saulio salėje, 2417 W. 43 St. 
Šiame bankete bus pagerbta 
Standard Federal Savings vice
prezidentė Rūta Juška. Pro
gramą atliks Vilniaus operos 
solistas Jonas Jocys. Bus šal-
ta-šilta vakarienė, veiks baras. 
Šokiams gros Kostas Rama 
nauskas. Kviečiame visus gau
siai dalyvauti. Rezervacijoms 
skambinti V. Utarai, 847-0664 
a r b a A. Raštienei, 778-3025. 

(sk; 

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

(sk) 

x Video, stereo, siuvimo 
mašinas ir vaistus siunčiame 
į Lietuvą. Prekei pristatome per 
UPS ) kitus JAV miestus. Per
vedame pinigus. Sudaromi iš
kvietimai, siunčiame karge. 
Romas Pukštvs, Transpak, 
2638 W. 6»tb St., Chicago, IL 
60629. Darbo valandos: 10-6 v. 
p.p. kasdien, arba susitarus. 
Te l . 312-436-7772, n a m ų 
312 430-4145. 

'sk) 

yra išleisti trys leidinukai, 
kuriu tikslas sudominti ir pra
turtinti vaikų žodyną. 

Tai jaunosios mokytojos Vidos 
Brazaitytės paga' Juozo Plačo 
vadovei; ..Tėviškės sodyba" 
trečiajam skyriui paruošta dar
bo knygelė. Joje įdomiai, 
vaikams lengvai suprantamų 
klausimų, piešinių, kryžiažo
džių forma bei sunkesnių žodžių 
sąvokų platesniu paaiškinimu 
nagrinėjami atskiri J. Plačo va
dovėlio skaitiniai. Pratimus 
pagal Nijolės Jankutės vaikų 
knygą „Šamo ežero sekliai" ir 
Danutės Bindokienės „Ketur
kojį ugniagesį" paruošė kita 
jauna mokytoja Rima Polikai-
tytė. Pratimai pateikti žaidimų, 
galvosūkių bei kita patrauklia 
vaikams forma. Švietimo taryba 
siūlo šią papildomą metodinę 
medžiagą panaudoti mokyklų 
darbe. Po vieną egzempliorių 
kiekvieno mir.ėto leidinio yra iš
siųsta visom? lituanistinėms 

x Dr. Emilija Gasiūnaitė, 
South Pasad^na, Fla., Tadas 
Bukaveckas. Chicago, 111., Liu
das Kulnys. Sudbury, Ont., 
Kanada, F. Černus, Chicago, 
111., Edvardas Ziavsys, Amster-
dam, N.Y.. V. Adomaitis, Wis-
consin Delis, Wisc., grąžino 
laimėjimų šakneles su 15 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Dr. A. Belickas, Ever-
green Park, iii., Edvvard Lirga-
meris. Lockport, 111., Iza. Rama
nauskas. Daytona Beach 
Shores. Fla., Julia Vailokaitis, 
Beverly Shores, Ind., Liudas 
Avižonis, Albuquerque, N.M., 
gražino laimėjimų šakneles su 
15 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x M. Vilutis, Beverly Shores, 
Ind., Sisters of St. Casimir — 
Loretto Hospital, Petras 
Abromaitis, Lemont, 111., K. 
Daunys, Toronto, Kanada, 
Aleksas Sadauskas. Hot 
Springs Ark.. Antanas Jam-
dolis, Chicago. 111., K. Gudins-
kas, Hamiiton, Kanada, kiek
vienas grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Jonas Guobužis, Chicago, 
m., Vytautai Dailidė, Crete, 111., 
Pranas Neverauskas, Toledo, 
Ohio, St. Šiliauskas, Lachine, 
Kanada, Leokadija Paškauskas, 
Union Pier, Mich., grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
paaukojo po 15 dol. lietuviškos 
spaudos palaikymui. Labai 
dėkojame. 

mokykloms. Išaiškėjus išleistų 
leidinukų teigiamam poreikiui, 
Švietimo t a r y b a a te i ty je 
numato tęsti darbą ta linkme. 
Užsakymus siųsti Švietimo 
tarybos pirmininkei Reginai 
Kučienei adresu: 2711 West 
71st Street, Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-0358. 

AB 

APLANKOME TYLŲJĮ 
KULTŪRININKĄ 

Spalio penktoji — šaltoka 
rudens diena. Stiprokas šiaurės 
rytų vėjas purto nuo medžių 
gelstančius lapus. Nuo pat ryto 
lynoja. Tad atkilusiems į lie
tuvių sostinę floridiečiams 
darosi kiek nejauku. Bet nuo 
suplanuotos dienos neats i
sakome. 

Paslaugus žurnalistas, Brigh
ton Parko LB darbščioji bitelė 
Juozas Šlajus punktualiai sutar
tu laiku pasibeldžia į duris. 

— Na, nežiūrint nepalankaus 
keliavimui oro, vis tik keliau
kime senojo Bridgeporto link. 

— Šios dienos kelionės tikslas 
— aplankyti tylųjį kultūrininką, 
pedagogą, spaudos bendradarbį, 
lietuviškųjų darbų darbininką 
Vincą Urboną. j 

Jį randame jau patogiame 
bute , L i tuan icos gatvėje , 
pačiame Bridgeporto centre 
įsikūrusį. Mudu su Juozu 
Šlajum pasitinka beisišypso-
damas, eidamas pasiremdamas 
lazdele. 

— Mielas Vinca i , k a m 
gi Tau tas ramstis , tvirtai 
ženk, kaip kitados, nesirams-
tydamas lazdele. Gerai atrodai, 
sveikai, atrodo,jautiesi... — pa-
beriu kompl imentų , t v i r t a i 
spausdamas senojo bičiulio 
ranką. 

Šis tylusis kultūrininkas jau 
atšventė 87-tuosius me tus . 
Skundžiasi šiokiomis tokiomis 
negaliomis. Šviesus galvojimas, 
puiki atmintis. Tad nedelsdami 
ir skubame nuskubėjusių dienų 
takais. Prisimename pokario 
metus, gyvenimą garsioje Ha-
nau a. M. Vokietijoje, stovyklinį 
gyvenimą. O kiek t a d a 
krutėjome drauge su Vincu. Jis 
redagavo „Gimtinės Žiburėlius"" 
ir Hanau lietuvių savaitinį 
sieninį, bet labai įdomų laikraš
tį, o aš buvau jo „reporteris". 
Vincas tada dėstė, berods, gim
nazijoje matematiką. 

Amerikoje dirbęs įmonėse, bet 
didžiąją dalį savo gyvenimo pa
šventė LB, Balfo, filatelijos dar
bams. Gabus filatelistas ir 
dabar tebesidomi pašto ženklų 
rinkiniais ir dalyvauja Lietuvių 
filatelistų draugijos veikloje ir 
ruošiamose parodose. 

Prenumeruoja ir ska i to 
nemaža lietuvių laikraščių. 
Domisi visokeriopa kultūrine ir 
visuomenine veikla. Nepra
leidžia d idesnių , geresnių 
kultūrinių renginių, koncertų, 
meno parodų. Dar rašo ir spau
doje. O lentynose mūsų rašytojų 
beletristikos tomai ir nemaža 
literatūros ir iš tėvynės. 

— Knygas ir spaudą skaitau 
iki trečios valandos ryto... — 
sako Vincas. — Na, dar skaitau 
bažnyčioje šv. Mišiose skai
tymus, o netrukus pradėsiu 
rinkti Balfui aukas , eidamas 
nuo namo iki namo, ieškodamas 
lietuvių aukotojų. Reikia dirb

ti, pažymi savąjį ryžtą Vincas. 
A n t s ienų kabo gražių 

meniškų paveikslų. Parodo lie
t u v i ų iš le is tus įvairiom 
sukakt im pažymėti gražius 
medal ius , pažymėjimus už | 
aukas. 

— Vincai , vis dar Tave 
užtinku aukotojų sąrašuose... — 
įsiterpiu į pokalbį. 

— Sveikata menkėja. Gydyto
jai , vaistai tuština kišenę. Bet | 
juk ir „ubago" skatikas pra
vartus mūsų darbams. Juk tam 
gyvename, kad lietuviškas žodis 
nemirtų, kad tautinė gyvybė 
išliktų, kad tėvynei pradėjus 
tęsti laisvės kovą... — kiek 
susijaudinęs dėstė Vincas. O 
stambiomis sumomis juk yra 
įstojęs į Lietuvių fondą, Lietu-
vo operos mecenatas, Lituanis
tikos katedros aukotojas. 

Senasis Bridgeportas, kadaise 
t irštai buvęs apgyventas lie
tuvių, irgi keičia savo veidą. 
Dar veikia lietuvių restoranas, 
užeiga, bet judrioji lietuviškoji 
veikla juda tik prie parapijos, 
kurią judina daugiausia jau 
Amerikoje gimę l ietuviai . 
Sakoma, kad nuosavybės čia la
bai ėmė brangti. 

Po nuoširdaus pokalbio pasie
kiame Marąuette Parką, pa
valgome „Tulpėje" gero skonio 
lietuviškų patiekalų pietus ir su 
tyliuoju kultūrininku Vincu Ur
bonu atsisveikiname vėl gal ir 
ilgesniam laikai. Tokių, kaip 
Vincas Urbonas, lietuvių mums 
reikia daug. Tada ir lietu
viškasis pasaulis būtų švie
sesnis. Tau, Vincai, sveikatos ir 
sėkmingo žygio šalpos aukų 
rinkimo darbe. 

Ju rg i s Janušai t i s 

L B SOC. REIK. TARYBOS ; 
METINIAM VAJUI 

P R A Ė J U S 

Socialinių reikalų tarybos me
tinis vajus sutelkti reikiamų 
lėšų vyresniųjų lietuvių centrui 
paremti vyko spalio 4 d. Atsi
lankė daug svečių, skambėjo 
linksmas juokas ir dvelkė gera 
nuotaika. Salė buvo papuošta 
gė lėmis , kur ias paaukojo 
„Baltic Blossoms" savininkė K. 
Kuraitytė. 

Popietės programą pradėjo 
Socialinių reikalų tarybos 
Danguolė Valentinaitė. Savo 
kalboje ji pasidžiaugė gausiu 
svečių atsilankymu, paminėjo 
šio vajaus tikslą ir būtinumą. 
Apgailestavo, kad šių metų va
jaus rėmėjai neparodė didesnio 
susidomėjimo vyresniųjų lie
tuvių centro ateities darbams ir 
planams. 

Svečius pasveikino Socialinių 
reikalų tarybos narys Vytautas 
Jasinevičius. Pasidžiaugė, kad 
Vyresniųjų lietuvių centras yra 
ta ip gausiai lankomas, bei turi 
tiek daug nuoširdžių tautiečių, 
kurie lanko čia ruošiamus įvai
r ius renginius ir prisideda 
prie bendros veiklos. Kalbėti 
visada galima, bet visi darbai 
yra nuveikiami tik planingai ir 
vieningai dirbant. Nuo spalio 4 
d. V. Jasinevičius laikinai eina 
vykdomojo di rektor iaus 
pareigas. 

„Pensininko" admin. Elena 
Sirutienė perdavė visus vasaros 
įvykius ir išvykas bei nuotykius 
keliaujant. Po programos buvo 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvių dienų rengėjų 
ir talkininkų vakaras įvyks 
penktadienį, lapkričio 17 d., 
7:30 vai. vak. Liet. Taut. 
namuose. Visi, kurie bet kaip 
prisidėjo per Lietuvių dienas, 
kviečiami dalyvauti. Bus fi
nansų pranešimas, nuotraukos 
ir vaizdajuostės. Turėsite progą 
pasidalinti įspūdžiais bei minti
mis, kaip galime pagerinti 
ateinančius metų Lietuvių 
dienas. 

— Kryžių kalnas Dainavos 
stovykloje — Manchester, M3, 
padaugėjo dar vienu nauju 
kryžiumi, kurį pastatė šią 
vasarą, rugpjūčio 25 d., studen
tai ateitininkai (centrinis, ski
riasi nuo kitų savo forma). I šį 
Kryžių kalną jau išpiltas ir as
falto kelelis, kuris liepos 23 d., 
ALRKF-J08 J. stovyklos 
rėmėjų-šimtininkų suvažiavimo 
metu buvo pavadintas „Kun. 
Viktoro Dabušio kelelis į Kryžių 
Kalną" vardu. Jo rūpesčiu 
Kryžių kalno idėja tapo realybe. 
Jo didelė finansinė parama 
Dainavai ir nuolatinis rūpestis 
jos egzistencija buvo įrašyti 
Dainavos žemėje — jo vardo 
keleliu į Kryžių kalną. 

— Denverio lietuviai pra
turtėjo naujais nariais. Laima ir 
Arvydas Jarašiai susilaukė 
dukrelės Laimos Birutės. Dalia 
Pliuškonytė ir Kevin O'Hara 
susilaukė sūnelio 

Dainavos stovyklavietės Kryžių kalnas, vidury ateitininku kryžius (skirtingos 
formos). 

Nuotr. Jdv. Damuftienės 

ob loliniai blynai, kavutė ir 
bilietų platinimas. Laimėtojų 
buvo daug, kadangi mūsų gera
širdžiai aukotojai nepagailėjo 
suaukoti daug vertingų fantų. 

Atvyko visų laukiamas muz. 
Faustas Strolia. Pasigirdo akor
deono balsai ir dainos plaukė 
viena už kitą garsesnės. 
Vyresnieji tikrai mėgsta dainas. 
Faustas jau žada mūsų daini
ninkus net į savo chorą vilioti. 
Jis yra dažnas svečias vyres
niųjų liet. centre, savo daly
vavimu praskaidr indamas 
dienos įvykius ir atnešdamas 
daugiau šypsnių ir giedrios nuo
taikos kasdienybėje. Vajaus pro
ga atsisakė bet kokio atlygi
nimo, savo laiką paaukodamas 
vyresniųjų gerovei. Laimingie
ji buvo J. ir L Kocolowski iš 
Tinley Pk., Irena Vaitkienė iš 
Chicagos, Jadvyga Gruodienė iš 
Chicagos ir Vytautas Jankus iš 
Lemonto. 

Socialinių reikalų taryba 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
vienu ar kitu būdu prisidėju
siems prie metinio vajaus. 

LB Socialinių reikalų taryba 
su vyresniųjų lietuvių centru 
yra viena iš didžiausių 
institucijų Chicagoje. Čia atlikti 
darbai praeityje ir planai atei
ties darbams yra vertinami ne 
tik lietuvių, bet ir Amerikos 
socialinės gerovės įstaigų. LB 
Socialinių reikalų tarybos 
paskirtis yra panaudoti šio 
krašto socialinės gerovės teikia
mas lengvatas saviems, infor
muojant vyresniuosius apie 
šiame krašte sudaromas sąlygas 
šių dienų technikai, medicinai, 
sveikatingumo priemonėm, kad 
jie galėtų tomis gerovėmis pasi
naudoti. Vyresniųjų lietuvių 
centras teikia visokeriopą 
pagalbą savo tautiečiams. Čia 
ne tik atliekami socialinės gero
vės patarnavimai, bet telkiami 
savieji į vieną prieglobstį kur 
vyresnieji ir jaunimas randa lie
tuvišką aplinką, bendrą kalbą 
bei draugystę. 

Elena Sirutienė 

"Advokatas Jona9 Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . — 776-8700 

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




