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Po lietuvių pasitarimų 
Kremliuje 

Lygūs partneriai prekyboje 

Vilnius . 1990 spalio 2. (LIC) 
— Šiandien Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios tarybos in
formacijos b iu ras iš le ido 
spaudai pranešimą biuletenio 
formoje. Po pirmojo konsulta
cinio pasitarimo buvo išleistas 
bendras Sovietų ir Lietuvos 
delegaci jų, kurios sus i t iko 
Kremliuje, pareiškimas derybų 
klausimu. 

Jame pažymima, jog spalio 2 
d. susitikimas įvyko Kremliuje 
tarp delegacijų, kurios reprezen
tavo Sovietų Sąjungą ir Lietuvą 
pagal Sovietų Sąjungos prezi
dento išleistą įsakymą ir Lie
tuvos Respublikos Aukščiausio
sios tarybos nutarimą, pasitar
ti abipusių derybų vedimo klau
simu. Tarybų sąjungos delegaci
jai vadovavo TSRS Ministerių 
Tarybos pirmininkas N. Ryžko
vas, o Lietuvos Respublikos 
delegacijai Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Keturias valandas trukusia
me pokalbyje buvo pasikeista 
nuomonėmis apie būsimų dery
bų problematiką ir procedūri
nius derybų klausimus. 

Konkrečiai parengti šiems 
k l a u s i m a m s buvo n u t a r t a 
sudaryti bendrą darbo grupę. 

kuriai vadovaus TSRS Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduoto
jas V. Ch. Dogužijevas ir Lie
tuvos Ministro Pirmininko pa
vaduotojas R. Ozolas. Per dvi 
savaites ši darbo grupė parengs 
atit inkamus pasiūlymus. 

Delegacijos susitarė, kad tęs 
darbą dėl abišalių prekybi-
nių-ekonominių tarpusavio san
tykių 1991 metams. 

Ekspertų grupei pavesta pa
rengti pasiūlymus, kaip spręsti 
nea t idė l io t i nus p r a k t i n i u s 
klausimus, tarp jų — finan
sinius, aprūpinant pensijomis 
Didžiojo Tėvynės karo dalyvius, 
gyvenančius Lietuvoje, o taip 
pat ir kitus socialinio piliečių 
aprūpinimo klausimus. 

Ruošiantis deryboms, bus 
svarstoma kokiomis formomis 
turi būti atsižvelgta į įvairių 
gyventojų grupių nuomones. 

Bendros darbo grupės 
pasiūlymus dėl derybų pro
b l ema t ikos , procedūr in ių 
klausimu, o taip pat tolimesnio 
darbo eigos ir oficialių derybų 
pradžią , delegacijos t ik i s i 
i šnagr inė t i savo eil iniuose 
susitikimuose. 

Susitikimas vyko dalykiškai 
ir abiejų delegacijų vertinimu, 
buvo naudingas. 

Vokietijos vėliava pakilo prie Reichstago rūmų Berlyne vidurnakti, kai 
įvyko oficialus dviejų Vokietijų susijungimas spalio 3 d.. 12:01 :< )\ vai. ryto. 

Lietuvos 
delegacijų 

Ir Sovietų 
susitikimas 

Pabaltijo užsienio reikalų 
ministerių žodis 

M a s k v a . — Pasaulio didžio
sios spaudos agentūros pranešė, 
jog an t r ad i en į L ie tuva ir 
Sovietų Sąjunga susitarė, kad 
ekonomininia i ir prekybos 
ryšiai 1991 metams bus grin
džiami lygiu partnerystės prin
cipu. Tai reiškia, jog ateityje tie 
ryšiai bus vedami sutarčių 
pagrindu, bet ne padiktuoti iš 
Maskvos pagal centro nustatytą 
planą. 

Lietuvos ir Sovietų delegaci
jos sus i t iks vėl po dviejų 
savaičių ir tada galbūt bus 
susitarta, kada nepriklauso
mybės derybos prasidės. Lie
tuva paskelbė savo nepriklau
somybės atstatymą kovo 11 d., 
bet priėmė moratoriumą, kai 
Maskva įvedė ekonominę blo
kadą. 

Žymus šuolis 
„Pirmasis žingsnis žengtas,ir 

tai didelis žingsnis,ir mes ne-

Valstybės sekretorius 
už stebėtojo statusą 

New Yorkas. — „Washington 
Times" rašo, jog į Jungtines 
Tautas suvažiavę valstybių 
užsienio reikalų ministeriai ap
tarti Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo klausimų, kurie 
bus svarstomi Paryžiuje, gavo 
trijų Pabaltijo valstybių — Lat
vijos, Lietuvos ir Est i jos 
prašymą priimti tuos kraštus 
bei suteikti j iems stebėtojų 
statusą toje konferencijoje, kas 
būtų preliudas į pilnų teisių pri 
pažinimą vėliau. 

Dienraštis rašo, jog Valstybės 
sekretorius James Bakeris po 
susitikimo su trimis Pabaltijo 
užsienio reikalų ministeriais 
pasakė: „Mes patarėme suteikti 
toms tautoms stebėtojo statusą, 
kaip žingsnį į pilną narystę", 
bet nėra užtikrinimo, kad tai 
bus padaryta. Vėliau sekreto
rius pasakė, jog neatrodo, kad 
tai galėtų būti kitą mėnesį. 

praradome savo pakantumo", — 
pasakė Vytautas Landsbergis, o 
kaip ,,New York Times" rašo. 
Lietuvos prezidentas spaudos 
konferencijoje po pasitarimo 
Kremliuje. Pasikalbėjimui iš 
Sovietų pusės vadovavo jų 
ministeris pirmininkas N. Ryž
kovas ir tai buvo pirmasis tokio 
aukšto rango delegacijų susiti
kimas, kai Lietuva paskelbė 
moratoriumą. Išleistame bend
r ame komunikate taip pat 
minima, jog ruošiamasi būsi
miems pasitarimams. Tai yra 
žymus pasikeitimas iš Sovietų 
pusės, nes anksčiau prez. Gor
bačiovas buvo pasakęs, kad 
pasitarimai gali vykti tik tarp 
dviejų kraštų, bet ne tarp Krem
liaus ir jo respublikos. 

Kitų a t s ik laus imas 
Žurnalis tų paklaustas , ar 

Kremlius pakeitė savo pažiūras 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
atveju ir dabar sutiks tartis. 
Landsberg i s a t sakė : ,.Mes 
manytume, kad taip yra. bet 
būsimieji psitarimai parodys, ar 
ta ip iš tikrųjų ir yra". 

Gi Lietuvos Ministerė pirmi
ninkė Kazimiera Prunskienė 
pasakė, jog susitikimas reiškia 
„tampresnį ekonominį bendra
darbiavimą" su Sovietu Są
junga. Išleistasis komunikatas 

- taip pat pažymi, jog bus disku
tuojama su įvairiomis Lietuvos 
žmonių grupėmis, o ypač su 
rusų tautybės žmonėmis, kurie 
priešinasi Lietuvos nepriklau 
somybei, ar jie su tuo sutinka. 

New Yorkas. 1990 spalio 2. 
(LIC i — Danija. Norvegija ir 
Islandija šiandien pietų metu 
suruošė spaudos konferenciją 
trijų Pabaltijo valstybių užsie
nio reikalu ministeriams, vizi
tuojantiems New Yorką. kuria
me tariasi užsienio valstybių 
ministeriai būsimosios Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos klausimais Pary
žiuje lapkričio mėnesį. Pabalti
jo ministeriai daro žygius, kad 
Lietuva. Latvija ir Estija būtų 
priimtos lygiateisiais nariais į 
35 tautų konferenciją. Spaudos 
konferencijoje minis te r ia i 
išleido bendrą pareiškimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— L i e t u v o s Respublikos 
devynių lietuvių delegacija, 
vadovaujama Aukščiausiosios 
tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio, spalio 2 d. atvyko 
į Kremlių, kad dešimtą valandą 
ryto susitiktų su 25 Sovietų 
delegacijos atstovais, kuriems 
vadovauja Ministerių tarybos 
pirmininkas N. Ryžkovas. 

— Kremliuje pirmasis Lietu
vos ir Sovietų delegacijų susiti
kimas užtruko daugiau kaip dvi 
valandas ir po to abi delegacijos 
turėjo priešpiečius tame pačia
me Kremliuje. Po to vėl prasi
dėjo pasitarimai. 

— L i e t u v i ų delegacija 
pažymėjo, jog pirmosios dienos 
diskusijos dar nereiškia oficialių 
derybų. Kremlius pirmiau turi 
pasirašyti protokolą, kuriame 
bus aptartos derybų sąlygos. 
Toks protokolo t e k s t a s iš 
lietuvių pusės buvo įteiktas 
rugpjūčio mėnesį, bet iki šiol vis 
nėra atsakymo iš Sovietų pusės. 

— P r o t o k o l a s , l ie tuvių 
paruoštas , y r a pagr indin is 
raktas derybų eigai, nes užtik
r i n a m a , k a d derybos bus 
vedamos tarp dviejų suverenių 
valstybių, o ne tarp Kremliaus 
ir vienos iš Sovietų respublikų. 

— J e i Sovietai pasirašys tokį 
protokolą, t a i reikštų, kad 
Lietuva yra de facto pripažįs
t ama nepriklausoma. Bet jei 
Sovietai atsisakys sutikti su 
protokolu, ta i derybos laikomos 
neprasidėjusiomis. 

— J u n g t i n ė s e T a u t o s e 
Sovietų Sąjunga paskelbė pra
dedanti diplomatinius ryšius 
su Pietų Korėja . Sovietų 
Užsienio reikalų ministeris E. 
Ševardnadze išleido k a r t u 
bendrą pareiškimą su Pietų 
Korėjos Užs ien io re ikalų 
ministerių Choi Ho Joong, kad 

Vokiečių tautos triumfas 
Prasideda nauja era Europoje 

— Izraelio vyriausybė pasakė 
laukianti iš Amerikos, kad bus 
panaikinta 4.5 bilijonų dolerių 
skola, kaip kad prez. Busbas 
pasiūlė nebereikalauti 7.1 bil. 
dol. skolos iš Egipto. 

— C'ambodijos min. pirm. 
Hun Sen paprašė Ameriką pra 
dėti tiesioginius pasitarimus, 
kad būtų pabaigtas karas tame 
krašte. 

Pabaltijo ministerių 
pare iškimas 

Šiuo metu vykstant svarbiems 
pasikeitimams, kai pokarinis 
Vokietijos padalinimas pasibai
gė susijungimu į vieną suvere
nia valstybę, mes pabaltiečiai 
jaučiame pareigą pr imint i 
pasauliui, kad šis susijungimas 
jokiu būdu nereiškia II Pasauli
nio karo pabaiga: mes estai, lat
viai ir lietuviai tebesame to 
karo aukos. Sovietų okupuotų 
Pabaltijo valstybių, to nena 
tūralaus padalinimo Europoje 
klausimas, tebėra dar neiš
spręstas 

Kai pasaulis šiandien de
monstruoja, jog agresija nebus 
daugiau toleruojama, mes irgi 
jungiamės su tarptautine ben
druomene, kaltindami Iraką 
Kuwaito invazija. Estijos, Lat 
vijos ir Lietuvos žmonės gali 
būti lengvai surišti su tragiška 
Kuwaito padėtimi, negali jam 
padėti, bet gali išvesti paralelę 
savo pačių padėčia i . Kai 
Kuwaitas verčiamas pakelti du 
mėnesius brutalią iš užsienio 
vergija, mūsų kraštų okupacija 
tęsiasi jau 50 metų. Dabar, kai 
švinta nauja diena Tarybų 
sąjungoje, mes žiūrime į ateitį, 
jog bus galima susitarti bei 

užtikrinti saugų sovietų dalinių 
pasi t raukimą iš mūsų kraštų. 

Surišti su tuo kontinentu savo 
bendrais kultūriniais praeities 
ir istoriniais ryšiais, mes norime 
užimti savo teigtą vietą jungti
nėje Europoje. Mes norime lygių diplomatiniai ryšiai pradedami, 
teisių europiečiu saugumui ir _ g ^ j ^ ų Užsienio reikalų 
bendravimui ir-nielai prisnm- m i n i s t e r i s E. Ševardnadze 
sime mums skirtą atsakomybę 
laisvų t au tų sandraugoje.kaip 
kadaise buvonv Tautų Lygoje. 

Mūsų vyri. i sybės y ra 
dėkingos tiem1- žygiams, kad 
Pabaltijis būtu paimtas nar iu i 
Europos Saugu "10 ir Bendra
da rb iav imo k iferenciją ir 
r a g i n a tuos 
n a r i u s , kuri 
apsisprendę, d 
Paba l t i j o 
Helsinkio proo 
Estijos, LatvijV 
respublikoms >ut>ėtojo statusą 
Paryžiaus viršūnių konferenci
joje lapkričii r nesį. 

Šio t a r in i pa re i šk imą 
pasirašė L e n n " t Meri, Estijos 
Respublikos '«' -įenio reikalų 
ministeris , J a n i s J u r k a n s , 
Latvijos Resput ikos Užsienio 

Ber lynas . 1990 spalio 3. 
Nuo Baltijos jūros iki Alpių, nuo 
Oderio iki Reino krašto, milijo
nai vokiečių po 45 metų baisių 
išgyvenimų, pažeminimo ir 
kančių vėl tapo viena Vokieti
ja, kai vidurnaktį pradėjo gausti 
varpai ir skambėti tautinis him 
nas, o Vakarų Vokietijos vė
liava, dabar j au Vokietijos 
vėl iava, kilti pamažu prie 
Reichstago rūmų Berlyne. 
Kai v idu rnak t į pasigirdo 
Amerikos padovanoto Laisvės 
varpo dūžiai iš Berlyno rotušės 
ir ka i juodos, raudonos ir 
auksinės spalvos milžiniškas 
plakatas su užrašu „Vokietijos 
Federalinė Respublika" pakilo 
prie Reichs tago, prasidėjo 
vokiečių tautos triumfo šventė. 
Miestai, miesteliai ir kaimai 
kartu pradėjo švęsti šį naujos 
Vokietijos gimimą. Valstybes 
prezidentas Richard von Weiz-
saeke r pareiškė: „La i sva i 
apsisprendė, mes įvykdėme Vo
kietijos sujungimą. Mes norime 
tarnaut i pasaulio taikai vie
ningoje Europoje". Po šios 
dviejų sakinių Vokietijos pre
zidento kalbos pasipylė fejer
verkai prie Brandenburgo var 
tų, netoli buvusios gėdingosios 
komunistų Berlyno sienos, lie
josi šampanas ir džiaugsmingi 
pasisveikinimai. Šalia preziden 
to buvo kancleris Helmut Kohl 
ir buvęs kancleris Willy Brandt. 

Rytai t a p o v a k a r a i s 
Susijungimas tapo tikrove, 

kai Rytų Vokietijos 16 milijonų 
žmonių įsijungė į Vakarų Vo
kietiją. Naujoji Vokietija dabar 

Vokietija 

onferenci jos 
dar n ė r a 

šiai pri tart i 
da lyvav imui 
-e ir suteikti 
- ir Lietuvos 

reikalų minis: 
S a u d a r g a s Ii 
likos Užsienio 
teris. 

-is, A lg i rdas 
uvos Respub-
eikalų minis-

_ V a k . Vok 
Helmut K«n: 
Marvin Hierlai 
ko s u p r a n t a / 
sujungta Voku 

tijos kancleris 
arašė rabinui 
<ą. kuriame sa-
dų baimę, kad 
ija galinti būti 

pavojinga, tačiau ta baimė esan 
ti be pagrind 
jie ir visas pa-
komunizmo 
Vokietijos vi 
universitetu1 -
kursas, kuri-
kiną tuos žia1 i 
žala žmonija 
— Nikarag1-

krantu daug n 
lietaus netek 
liūs ta ip pat : 

es šiais laikais 
lis yra atsisakę 
nacizmo idėjų, 
e mokyklose ir 

yra dėstomas 
identams išaiš-
mus ir padarytą 

je prie Atlanto 
•niųdėl didelio 
amų ir jų der-
o sunaikintas. 

pravedė pasitarimus Jungtinės 
Tautose su Izraelio Užsienio 
reikalų ministerių David Levy 
ir po to abu paskelbė, kad 
atidaromi generaliniai konsu
latai abiejų kraštų sostinėse. 
Liko dar vienas žingsnis iki 
pilnų diplomatinių ryšių atnau
jinimo. 

— Buvus ios Rytų Vokietijos 
ministeris pirmininkas Lothar 
de Maiziere tapo pirmasis ir 
paskutinis Rytų Vokietijos de
mokratiškai išrinktas minis
teris pirmininkas. Jo dėdė yra 
Vak. Vokietijos generolas, 
a u k š č i a u s i a s savo kar i šku 
rangu karininkas. 

— P a k i s t a n o nauja vyriau
sybė bus renkama spalio 24 d. 
Amerika y r a susirūpinusi Pa
kistano branduolinės energijos 
programa, nes nesiliauja pra
nešimai, kad ji ruošiasi turėti 
savo atominę bombą. 

— K u b o s k o m u n i s t i n ė 
vyriausybė pratęsė korteles 
maistui, drabužiams, namų 
apyvokos pirkiniams ir žymiai 
suvaržė e l e k t r i n e s prekes . 
Pradėjo t rūk t i daug reikalingų 
prekių. 

~ v <*, 
S* GERMANY 

(AUSTWAf HUNGARY / 

V CZeCHOSCOVAKIA . 

turi 78 milijonus gyventojų ir 
apima 137,900 kvadratinių my
lių plotą ir yra turtingiausias 
kraštas Europoje. Susijungimas 
reiškia, kad pavadinimas, him
nas, konstitucija ir vyriausybės 
struktūra yra Vokietijos Fede
ralinės Respublikos sąvarta, o 
kancleris Helmut Kohl yra pir
masis sujungtos valstybės kanc
leris ir von Weizsaeker pirmasis 
prezidentas. 

Berlynas vėl tapo Vokietijos 
politiniu centru, sostine. Pirmą 
kartą savo istorijoje Vokietija 
buvo sujungta Otto von Bis-
marck 1871 metais. Po to per 
119 metų buvo kelios Vokietijos 
santvarkos. Istorikai sutinka, 
jog Vokietija prieš tai neturėjo 
nustatytos teritorijos ir vienin
gos politikos. Naujoji Vokietija 
bus visai skirtinga nuo tos 
Vokietijos, kuri buvo prieš 1945 
metus, kalba dabartiniai vokie
čių vadai. 

Atsisveikinimas be aša rų 
Buvęs Rytų Vokietijos minis

teris pirmininkas Lothar de 
Maiziere savo paskutiniame 
, ,valstybiniame a k t e " , kai 
didžiojoje Schauspielhaus kon
certinėje salėje susirinko tautos 
politinis ir kultūrinis elitas, 
tarė: „Už kelių minučių Rytų 
Vokietija įsijungia į Vakarų 
Vokietija. Tuo mes. vokiečiai, 
pasiekėme vienybės laisvėje. 
Tai didelio džiaugsmo metas. 
Tai atsisveikinimas be ašarų". 
Ir tada dirigentas Kurt Mazur 
iš Leipcigo, vienas iš taikingos 
vokiečių revoliucijos vadų, 
pradėjo diriguoti Beethoveno 
Devintąja simfoniją, kurios 
finale choras išreiškė visų 
vokiečių dvasinę nuotaiką su 
..Ode džiaugsmui". 

Šioje iškilmėje dalyvavęs iš 
Augsburgo 27 metų karininkas 
Ludwig Klein sutiktam AP 
žurnalistui, išeinant iš salės, 
kalbėjo, kad , .nuos tabus 
džiaugsmas širdyje", bet tuoj 
pridėjo: ..Per didelė garbė 
mums, vokiečiams, yra blogai". 

— JTA — žydų žinių agentu 
r a , p raneša , jog neo nacių 
organizacija yra daug stipresnė 
Rytu Berlyne, negu visoje Va
karų Vokietijoje. 

— I r a k o diktatorius Hussei-
nas pasakė sekmadieni, jog jis 
pritaria Prancūzijos pasiūlymui 
baigti krizę, tačiau atsisakė 
pasitraukti iš Kuwaito. 

OSI ruošiasi atimti 
pilietybę 

New Yorkas. 1 JTA) - Teisin
gumo departamentas pradėjo 
pi l ie tybės a t šaukimo bylą 
vienam New Jersey valstijoje 
gyvenančiam žmogui, kuris 
kaltinamas karo metu nacių nu
sikaltimais, jog nužudęs kelis 
koncentracijos stovyklos kali 
nius ir vadovavęs kitų nužudy
mui Sergis Hutyrczyk buvęs 
pagalbinės policijos na r iu 
Baranovičiuose. Gudijoje. Jis 
buvęs vadinamas .juoduoju ko
mendantu" stovykloje. OSI 
kaltina jį nužudžius kelis žydus. 
Ta sritis iki 1939 m priklausė 
Lenkijai , o dabar Sovietų 
Sąjungai. Bet Hutyrczyk visus 
tuos naciškus kaltinimus pa
neigė ir pasakė, jog niekada 
nėra buvęs sargybin iu 
stovy k loję 

KALENDORIUS 

Spalio 4 d.: Šv. Pranciškus. 
Asyžietis. Edvinas , Aura . 
Eivyde. Gailius, Mąstautas. 

Spalio r> d.: Placidas. Flavija. 
Donata, Gildą, Gale. Pale
monas. 

ORAS ( HI( AGOJE 

Saulė teka 6:49. leidžiasi 6:29. 
Temperatūra dieną 65 1., 

naktį 45 1 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. spalio men. 4 d. 

XIUJI L B TARYBOS 
S E S I J A 

Spalio 5-7 dienomis Airport 
Hilton Inn viešbutyje vyks 
XII-tosios LB Tarybos trečioji 
sesija, kurios tema — „Pasikei
timai Lietuvoje ir veiklos deri
nimas". Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Sesijos ati
darymas bus penktadienį 9:30 
vai. ryto. Prez. Stulginskio pa
rodos uždarymas — 7 vai. vak. 
Sekmadienį ši paroda bus per
kelta į Dievo Apvaizdos Kultū
ros centrą. Šeštadienį banketas 
su Detroito visuomene. Meninę 
programą atliks Kauno Muziki
nio teat ro solistas Egidijus 
Mažintas. I sesiją atvyksta Lie
tuvos Užsienio Reikalų minis-
t e r i s A lg i rdas Saudargas , 
Vytautas Skuodis, PLB pirm. 
dr . V y t a u t a s Bie l i auskas , 
Krašto valdybos pirm. dr. An
tanas Razma, Tarybos pirm. 
Angelė Nelsienė ir kiti tarybos 
nariai. Smulkesnes informacijas 
teikia Michigano apygardos 
pirm. Vytautas Kutkus, tel. 
313-846-3280. Norintieji daly
vauti bankete iš anksto re
gistruojasi pas Jurgį Ribinską, 
tel. 421-8133. 

SVEIKINAM NAUJĄ 
KRIKŠČIONE 

Rugsėjo 30 d. Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius suteikė krikšto 
sakramentą Aleksai Kristinai 
Miškinytei. 

SVEČIAS IŠ LIETUVOS 

Detroite rugsėjo 26-27 dieno
mis lankėsi Lietuvos Skautų 
sąjungos Tarybos pirm. vs 
Feliksas Šakalys. Susitiko su 
,,Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 
vadovais ir nariais. 

ŠAULIŲ S Ą J U N G O S 
SUKAKTIS 

Šaulių sąjungos 70 metų 
gyvavimo ir 1 metų Lietuvoje 
atkūrimo sukakčių minėjimas 
spalio 6-7 dienomis vyks šia 
tvarka: šeštadienį, spalio 6 d., 
7:00 vai. vak. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre banketas ir 
šokiai. Kalbės Vaidevutis Man-
tautas. Koncertinę programą 
atliks Šv. Antano parapijos 
moterų vokalinis vienetas, 
vadovaujamas muz. St. Sližio. 
Šokiams gros muz. Rimo 
Kaspučio orkestras. Visi kvie
čiami ir laukiami. Sekmadienį, 
spalio 7 d., 10:30 Šv. Antano 
bažnyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
šaulius ir šaules. Mišiose šauliai 
dalyvauja organizuotai su savo 
vėliavomis. 

PRASMINGAS 
A.A. BROLIO 

PRISIMINIMAS 

Rugsėjo 30 d. Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje šv. Mišių metu 
buvo pašventintas menininko 
Jurgio Daugvilos sukur tas 
sieninis Pa l a imin to arkiv. 
Matulaičio bareljefas, dovana 
Vinco Br idgeva i t i s , prisi
minimui jo brolio a.a. Juliaus 
Bridgevaitis. 

BALFO SUSIRINKIMAS 

Metinis Balfo 76-to skyriaus 
narių susirinkimas rugsėjo 30 
d. vyko Sv. Antano parapijos 
patalpose. Susirinkimas išrinko 
pirm. Alfonso Juškos vado
vaujamą valdybą ir ateinančiai 
kadencijai. Spalio mėn. 
vykdomas Balfo metinis vajus 
pagalbos reikalingiems tau
tiečiams. Aukas prašoma įteikti 
sekmadieniais po Mišių Balfo 
rinkėjams. 

KONCERTUOS „ŠVIESA" 
Šeštadienį, spalio 13 d., 7 vai. 

vak. Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre vyks Vilniaus Pedago
ginio instituto ansamblio „švie
sa" koncertas. Įsigyjant bilietus 
iš anksto — 12 dol., o prie įėjimo 
— 15 dol. Jaunimui — 10 dol. 
Bilietai gaunami prie parapijų. 

VYČIŲ VEIKLA 

L I E T U V O S VYČIŲ 
V E I K L O S KALENDORIUS 

Spa l io 5 d. — Vidurio centro 
apygardos suvažiavimas South-
field, MI. 

Spa l io 7 d. — 112 kuopos 
šampano pusryčiai Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 
Chicagoje. 

Spalio 14 d. — 29-tos Lietuvos 
Vyčių kuopos Newark, NJ. 75 
metų jubiliejinė šventė 

L a p k r i č i o 4 d. — 79-tos 
kuopos metinis rudens festivalis 
Dievo Apvaizdos parapijoje. 
Southfield, MI. 

Lapk r i č io 10 d. — 17-ta 
Vyčių kuopa Bostone rengia fes
tivalį South Bostono Piliečių 
klube. 

Lapkr ič io 11 d. - 112 tos 
kuopos Bingo vakaras Švč. M 
Marijos Gimimo parapijos salėje 
Marquette Parke. Pradžia 2 vai. 
P P 

ĮSPŪDŽIAI IŠ SEMINARO 

Jonas Urbonas dalyvavęs Wa-
shingtone JAV LB Krašto 
valdybos Visuomeninių reikalų 
tarybos ruoštuose seminaruose 
„Darbas Lietuvai" pranešė, kad 
seminaras buvo sėkmingas, 
gerai suorganizuotas, sugebėjęs 
įtraukti daug naujų žmonių, 
kurie lankė savo vietinius 
kongresmenus. Seminare daly
vavo State Departamento ir 
Baltųjų Rūmų atstovai, kurie 
pranešė, kad atvykus Landsber
giui į JAV. bus sudaryta jam 
proga susitikti su prezidentu 
Bush. Organizatorių tarpe buvo 
Asta Banionyte, buvusi detroi-
tietė. 

Detroito lietuviai buvo gausiai susirinkę į Tautos šventės minėjimą rugsėjo 9 dieną vykusį Lie
tuvių Kultūros centre. I-je eil iš k.: D. Petronienė, E. Bulotienė, L. Rugienienė, A. Lukoševičius, 
A. Rugienius ir S. Garliauskas. 

Nuotr Jono Urbono 

Jugoslaviją, Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Serbiją, Kroat i ją , 
Ukrainą ir Sovietų Sąjungą. 
Ta rp daugel io k l aus imų , 
Lietuvos ir aplamai Pabaltijo 
va l s tyb ių re ika la i užėmė 
didžiausią pokalbio laiką. Tarp 
klausimų tenka paminėti Jono 
Urbono paklausimą, ar prezi
dentas šiuo metų galėtų pa
d a r y t i s t ipresnį viešą 
pareiškimą remiantį Lietuvos 
išsilaisvinimo pastangas. Prezi
d e n t a s , po sus imąs tymo, 
pareiškė, kad gal jis ir galėtų 
žengti vieną žingsnį pirmyn. 
Vėliau vienas iš dalyvių paklau
sė, kodėl prezidentas taip bičiu
liaujasi su prezidentu Gorbačio
vu. Prezidentas Bush t rumpai 
atsakė: ..Todėl, kad Gorbačiovas 
yra vienintelis asmuo iškilęs 
komunistinėje hierarchijoje ne 
kumščiu, bet protu. J i s yra 
naudingas Amerikos vedamai 
politikai". Prezidentas taip pat 
pareiškė, kad Amerikai būtų 
lengviau paremti Lietuvos aspi
racijas, jei t a rp t au t in iuose 
sluoksniuose Lietuvos reikalą 
pristatytų kitos valstybės. Pre
zidentas žinojo, kad Prunskienė 
susitiko su Gorbačiovu ir kad 
konsultaciniai pasitarimai pra
sidės spalio 2 d. Maskvoje. 
Sekre to r ius Dervvinski pa
reiškė, kad be jokios abejonės jis 
pranašauja, kad Pabaltijo vals 
tybės gaus savo nepriklausomy
bes dvejų metų laikotarpyje. 
Dervvinski priminė dalyviams, 
kad daug padeda privati ir tyli 
diplomatija. Jonas Urbonas 
jteikė JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Antano Razmos specialiai 
rašytą laišką šia proga. Laiške 
prašoma, kad prezidentas susi
t iktų su Landsbergiu, suteiktų 
humanitarinę paramą Lietuvai, 
remtų Lietuvos norą įstoti į Eu 
ropos Saugumo ir Bendradar 
biavimo konferenciją ir suteiktų 
kultūrinę, techninę ir politinę 
paramą Lietuvai. P a n a š i u s 
laiškus įteikė estų ir latvių 
atstovai. Algis Zaparackas taip 
pat įteikė laišką, k u r i a m e 
informavo Prezidentą, kad pa-
baltiečiai, ypač lietuviai, yra 
nusivylę prezidento dabartine 
laikysena Lietuvos reikalu 

Verte 
A l e k s a n d r a s PakaJniskiK..Jr 

LANKĖSI JAV 
PREZIDENTAS 

Rugsėjo 27 d. Detroite lankėsi 
prez. George Bush, kuris buvo 
atvykęs padėti sutelkti 300.000 
dol. respublikonų kandidatui į 
Senatą Bill Schuette Prieš 
vakarienę Westin viešbutyje 
prezidento kabineto na rys . 
Veteranų reikalų sekretorius 
Edward Dervvinski suor
ganizavo tau tybių atstovų 
pasikalbėjimą su prezidentu. 
Dalyvavo 28 kviesti Detroito 
apylinkės tautybių veikėjai, jų 
tarpe lietuviai Albertas Misiū
nas, Jonas Urbonas ir Algis 
Zaparackas Arti puses valan 
dos pokalbis su prezidentu buvo 
privataus pobūdžio, uždaras 
spaudos a t s tovams. Buvo 
kalbėta apie Iraką. Albaniją. 

SĖKMINGA L B 
GEGUŽINĖ 

LB Detroito a p y l i n k ė s 
gegužinė, rugsėjo 30 d. rengta 
Dievo Apvaizdos kultūros cen 
tre . buvo sėkminga. Skanus 
maistas ir gražus oras sutraukė 
gerą būrį dalyvių, kurie savo at
silankymu parėmė LB veiklos 
iždą. 

A.A. JULIA RATKE 

Spalio 1 dieną Lincoln Park 
ligoninėje. Lincoln Park. Michi 
gan. mirė a.a. Julija Ratke. 86 
m. amžiaus. Pašarvota Vai S. 
Bauža laidotuvių namuose . 
Detroito Laidotuvės ir šv Mi 
šios už veliones vėlę bus auko
jamos spalio 4 d. Šv. Antano 
bažnyčioje. 

lm 

VEDYBŲ SUKAKTIS 

Alfonsas ir Elena Kaspučiai 
rugsėjo 9 d. šventė savo vedybų 
keturiasdešimties metų sukaktį 
sūnaus Rimo ir Rusnės sodybo
je , Canton, Mich. Šeimos 
šventėje da lyvavo visa 
Kaspučių še:ma: Edmundas ir jo 
šeima, Rimas ir jo šeima, dukra 
Audronė, sūnus Virgilijus ir jo 
žmona Daina. Alfonso dideliam 
džiaugsmui dalyvavo 87 metų 
motina, brolis Pranas ir jo šeima 
bei brolis Jonas iš Bristol, Conn. 
Elenos 90-ties metų motina dėl 
amžiaus negalėjo dalyvauti, 
tačiau sesuo Bronė, brolis 
Stasys ir sesuo Julija dalyvavo 
su šeimomis. Erdviame sodybos 
kieme susirinko giminių, beveik 
penkios dešimtys artimųjų ir 
pažįstamų. Erdvioje palapinėje 
stovėjo skoningai paruošti ir 
papuošti vaišių stalai. Jauki 
palapinė vaišių metu svečiams 
teikė malonią atgaivą nuo karš
tų saulės spindulių. 

Prieš vaišes žodį tarė namų 
šeimininką^ Rimas, kviesdamas 
visus jaustis kaip namie. Ed
mundas gražia i apibūdino 
šeimos šventę, o Virgilijus 
sukalbėjo invokaciją. Visus su
jaudino, kai keturi vaikaičiai 
choru l i e tuv i ška i kalbėjo 
maldelę. Vaišių metu buo iš
vengta kalbų, tik dukra Aud
ronė trumpai, jautriais žodžiais, 
išreiškė Tėvams padėką už 
parodytą meilę ir kantrybę 
auginant vaikus lietuviškoj dva
sioj ir padedant visiems baigti 
aukštuosius mokslus. Po vaišių, 
visiems dar tebesėdint už stalu, 
pagal dr. J. Mikuliomo libretą 
buvo sutartinai atlikta ..komiš
ka operetė", kuri nušvietė 
Alfonso ir Elenos prieš keturias
dešimt metų jaunystės svajones 
ir tų svajonių la imingą 
realizavimą, be kurio nebūtų 
buvusi ši graži ir garbinga 
šeimos šventė. 

Grojant Rimo ..Romantikos" 
orkestro daliai, šoko sukaktu
vininkai ir visi dar norėjusieji 
šokti . Alfonsas Kaspu t i s 
padėkojo už suruoštą pagerbimą 
ir dovanas savo vaikams ir sve
čiams. Jis. keturių vaikų tėvas, 
auginant vaikus skyrė nuopel 
nus motinai — savo žmonai. 
Suprantama, šeimos narių pa
rodytas pavyzdingas tarp savęs 
bendravimas buvo kartu ir tėvo 
didelis nuopelnas. Jie abu gali 
didžiuotis savo vaikais, nes jie 
to vert i : E d m u n d a s di rba 
inžinerijoje ir yra kompiuterių 
kontrolės viršininku. Rimas yra 
profesionalas muzikas-mokyto-
jas. Audronė baigusi aukštąją 
sąskaitybą. Virgilijus — inžinie
rius. Šalia vaikų išsimokslinimo 
yra labai brangus Kaspučiu 
šeimos lietuviškumas, kuris la 
bai ryškiai yra skiepijamas Ed 
mundo ir Rimo šeimose, nes 
visi. įskaitant ir vaikaičius, 
kalbėjo tik lietuviškai. Visi 
šventės dalyviai išsivežė ne tik 
gera. bet kartu patrauklų ir lie
tuviškai širdžiai mielą įspūdį. 

Linkime Alfonsui ir Elenai 
Kaspučiams sveikiems sulauk
ti ir švęsti auksinį jubiliejų. 

S. Sližys 

PAMINĖTA „DIRVOS" 
SUKAKTIS 

Šie metai y r a „Draugo", 
„Darbininko" ir „Dirvos" dei
mantinės sukakties metai. Di
desniuose lietuvių telkiniuose 
švęsta „Dirvos" sukaktis pami
nėta ir Detroite. 

„Dirvos" jubiliejaus minėjimo 
popietė rugsėjo 23 d. vyko Šv. 
Antano parapijos salėje. Popie
tei vadovavo Eugenija Bulo
tienė, minėjimo rengimo komi
teto pirmininkė. Sudarius gar
bės prezidiumą — kun. Alfonsas 
Babonas, Balys Gražulis, Myko
las Abarius ir dr. Algis Baraus
kas. Albertas Misiūnas prista
tė paskaitininką Balį Gražulį, 
rašytoją ir žurnalistą, artimą 
„Dirvos" bendradarbį, dažną 
renginių lankytoją Detroite. 

Balys Gražulis, kalbėdamas 
apie laikraščių gyvavimo ir 
išlikimo problemas, gvildeno 
laikraščių redaktorių, bendra
darbių ir skaitytojų santykius. 
Laikraštis iš skaitytojo laukia 
ištikimybės ir paramos. Jis 
galvoja, kad skaitytojas iš laik
raščio reikalauja daugiau negu 
atsilygina. Skaitytojas iš laik
raščio laukia išsamios ir geros 
informacijos. Laikraščio redak
torius iš bendradarbių laukia 
gerai parengtų , ne iš tęs tų 
aprašymų, nepageidauja 
korespondencijų, kurios, to pa
ties turinio, korespondento yra 
siunčiamos kel iems laik
raščiams Bendradarbiai iš 
redaktoriaus laukia nors trum
po atsiliepimo apie jų darbą 
(„Draugas" ta i daro). 

Priminė, kad idėjinė spauda 
yra visada reikalinga. Rašyt. 
Vytautas Alantas yra pasakęs: 
..Kai tautos dvasinės jėgos 
nepuoselejamos. jos išsigimsta". 
Reikėjo laikraščio, kuris pirmo 
je eilėje statė tėvynės reikalus. 
Tos minties vedami, pirmieji 
..Dirvos" kūrėjai organizavo 
laikraščio leidimą. Paminėjo 
visus „Dirvos" redaktorius ir 
leidėjus; nuo pirmojo Vinco 
Jokubyno iki dabartinio Vytau
to Gedgaudo. 

Po paskaitos Mykolas Aba
rius Šaulių sąjungos vardu pa
sveikino „Dirvos" redaktorius ir 
bendradarbius. Minėjimo aka
deminė dalis baigta giesme 
„Lietuva brangi". 

Po pertraukos koncertinę 
programą atliko Valė Tautke-
vičienė ir Onutė Vindašienė iš 
Windsoro. Jos pada inavo 
„Lietuvai", „Tėvyne mano", 
. .Tamošiaus pagav imas" , 
„Baltų beržų kalva" ir užbaigai 
— „Mūsų amžiaus daina". 

Kun. Alfonsui Babonui 
sukalbėjus maldą, buvo vai
šinamasi pietumis ir tarpusavy 
bendraujama. Pask i r sč ius 
dovanas ir išklausius padėkas 
minėjimo programos dalyviams 
ir talkininkams, buvo baigtas 
gerai suorganizuotas ir sklan
džiai pravestas minėjimas. Jį 
rengė „Dirvos" deimantinei 
sukakčiai paminėti komitetas ir 
Tautinės sąjungos Detroito sky
riaus valdyba. 

Stasys Garliauskas 
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DR. VIJAY BAJAJ. M.O., S.C. 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
iR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy C'Oss ir Chnst i.gomnėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . (1-312) 434-5649 (veikia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (704)246-0067; arba (704)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AK!V LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (704) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v p p -7 v v . antrd 12.30-3 v p.p 
trecd oždaryta Ketvd 1-3 v p p penktd 

:r šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keozle Ava., Chicago 
(1-312) 925-2870 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauio ligos 
Nechi'urginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Ta i . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr . penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

O, meile, meile, kai tu mus 
sugriebi, galima drąsiai saukti: 
„Sudie, išmintie!" 

J- Lafontaine 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 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 (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago. III. 
Tai . (1-312) 925-2670 

1185 Dunda. Ava. , Elgln, III. 80120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts R d „ Hlckory Hllts, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
Tai . (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 >k> 8 vai vak. 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai . (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cento*. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
GydylOjas ir Chirurgas 

Anestezijos ir skpusmo gydymo specialistas 
Sherman ligonine Elgm. IL 

Tel. (708) 837-0005 
Skamninti galima 24 vai 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oafc L*wn, IL 60453-2533 

Tai. 708-636-3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDVMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michlgan Ava.. Sutta 324 Ir 
5835 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Just ice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

Kabineto tai . (1-312) 737-1168: 
Rezkl. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIOAUS LIGOS 

2454 W. 71st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

*etv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

OR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 778-2880. 
Re*. (708) 448 5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydyloias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (pne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

Kab. tai . (1-312) 585-0348: 
Re*. (1 312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. ta i . (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava. . 
Chicago. M. 60852 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽL IOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Cantar 

NapervHle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Surte 310. 

NapervHle IL 60583 
Tai. 1 706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3168: 
Namu. (708) 381 -3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We*t 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Rinkiminių lenktynių 

PAINŪS KLAUSIMAI 
Vartant lietuviškos spaudos 

puslapius, gaunasi vaizdas, kad 
su besikeičiančia politika Lie
tuvoje ir bendrai Rytų bloke, 
pradeda keistis ir Amerikos lie
tuvių politinis įvairumas šio 
krašto politikoje, juo labiau, kai 
nemaža pačių stipriausių Lietu
vos interesų rėmėjų randame ne 
l i e tuv iams „ t r ad i c inė j e" 
(„antikomunistinėje"^ respub
likonų partijoje, o demokratų. Ir 
lietuviai gerai supranta Ameri
kos politinį procesą, kai po 
Amerikos lietuvių vėliava orga
nizuoja pobūvius telkti lėšas 
Lietuvai palankių politinių 
kandidatų rinkiminėms kampa
nijoms paremti, nors jie ir ne jų 
distriktuose kandidatuotų. 

Tad įdomu buvo neseniai skai
tyti iš šiaurinės Chicagos 11-to 
kongresinio d is t r ik to (kur 
gyvena mažai lietuvių) rašančio 
Christian Science Monitor ko
respondento John Dillin apra-

kad Annunzio jau ilgą laiką yra 
aiškiai pasirodęs kovojantis su 
nesąžiningomis bendrovėmis ir 
primena, jog tada, kai buvo 
balsuojama, ar panaikinti tas 
bendroves reguliuojančius įsta
tymus, jis buvo tų 13-kos (iš 435 
kongresmanų) tarpe, kurie 
balsavo prieš tų įstatymų pa
naikinimą. Dudycz t ač i au 
primena, kad pats Tynan yra 
Annunzio žentas ir buvo vienos 
bankrutavusios bendrovės vado
vybėje, o dar be to, Tynan 
kampanijų vedimo firma trejus 
metus priėmė po 1250 dol. kas 
mėnesį iš vienos bankininkų 
„lobbying" organizacijos. 

Walter Dudycz, buvęs Chica
gos policininkas ir detektyvas, 
kuris buvo pirmas respubli
konas čikagietis. laimėjęs vietą 
Illinois senate, taip pat yra 
pasižymėjęs kovotojas prieš 
mokesčių kėlimą. 1989 metais 
jis laimėjo „best of the Senate" 

ČIA REIKIA VISKO 

šymą apie balsuotojų politines premiją kaip efektyviausias tak-
nuotaikas. paimant pavyzdžiu jo 
paties kongresiniame distrikte 
vykstančias aršias kovas tarp 
esančio to d is t r ik to JAV 
kongresmano, l ie tuviams 
nemažai pasitarnavusio demok
rato Frank Annunzio ir rimtojo 
konkurento į tą poziciją ukrai
niečių tremtinių sūnaus respub
likono Walter Dudycz. 

Nors Dillin savo rašinyje 
nelietė nei vieno, nei kito 
nuopelnų Lietuvai ar kitiems 
Rytų Europos kraštams, jis lie
tė ki tus , visiems Amerikos 
gyventojams tiesioginiai ak
tualius klausimus, kuriais abu 
šie kandidatai grindžia savąsias 
kampanijas, būtent: taupymo ir 
skolinimo bendrovių finansinio 
gelbėjimo skandalą, gyventojų 
piktinimąsi nuolat keliamais 
mokesčiais ir kongreso narių 
nubalsavimą pakelti sau algas. 

Ar Annunzio sąmoningai 

sų mažinimo šalininkas, kurią 
jam suteikė National Taxpayers 
United of Illinois. Tuo tarpu ši 
organizacija kelis metus iš eilės 
Annunzio išrinko į išlaidžiau-
siųjų grupę. Antra vertus, sąži
ningi balsuotojai žino, kad jokių 
lėšų neskyrimas svarbiems 
reikalams yra žalingas dalykas. 
O taupymo ir skolinimo bendro
vių finansinio atsakingumo 
priežiūros nuėmimas kaip tik 
įvyko taupumo sumetimais, 
nenorint tiems prižiūrėtojams 
mokėti algų. Panašiai būtų, jei 
bus sumažintas federalinių tar
nautojų skaičius, kurie tvarko 
Medicare mokėjimų prašymus, 
arba oro kontrolierių skaičius, 
kurie prižiūri lėktuvų kilimus 
ir nusileidimus aerodromuose. 
Svarbu ž iūrė t i ne vien .į 
taupumą, bet dar labiau į suge
bėjimą reikiamas lėšas surasti, 
sutelkti, suorganizuoti. O tai 

Lietuvių Katalikų religinės 
šalpos iždininkė ir kompiuterių 
ekspertė Marijona Skabeikienė 
šiuo metu lankosi Lietuvoje. 
Nors jai pasisekė laimingai 
įvažiuoti į Lietuvą per Rygą 
rugsėjo 15 d., tačiau dvi kompiu
terių sistemos, kurias ji vežėsi 
su sav im, buvo m u i t i n ė s 
perimtos ir yra laikomos mui
tinės įstaigose Kaune. Ištraukos 
yra paimtos iš jos pranešimo 
LKR šalpos vedėjui k u n . 
Kazimierui Pugevičiui po pirmų 
dienų Lietuvoje apie kompiu
ter ius ir medicininę padėtį. 

Kaip jau žinosite iš pranešimo 
siųsto jums faksu, viskas, kas 
turėjo keliauti į Kretingą, įskai
tan t ir mane, atsidūrė Kaune. 
Žmonės Rygos muitinėje buvo 
labai stiprių nusistatymų, kas 
l ieč ia kompiuter ių apmui-
tavimą. bet atrodo, kad jie vis 
vien yra prieinamesnį, negu 
Maskvoje, kur jie būtų viską 
konfiskavę bent keliems mėne
siams. Diskusijos su muitine da
bar sukasi apie duoklės sumą. 

Caritas mane globoja ir yra la
bai įdomi grupė. Caritas tu r i 
nepaprastai didelę misija, be
veik gąsdinančiai didelę savo 
apimtimi. Yra nuostabu, kad 
tik viena grupė gali tiek daug 
a t l i k t i . Grupė s t i p r i aus i a i 
veikia Panevėžyje ir Kaune ir 
tur i t ikrai pasišventusį štabą 
Visi čia apgailestauja, kad Jums 
(kun. Pugevičiui) nebuvo iš
duota viza, bet čia kalba, kad 
sovietai Jūsų labai bijo. Vizos 
neišdavimas yra praneštas per 
radiją. (Red. p a s t a b a : Po įvai
rių Amerikos ir Lietuvos val
džios protestų, kun. Pugevičiui 
pagaliau buvo išduota viza. J is 
į Lietuvą išskrido rugsėjo 24 d.). 

Kai tik kompiuteriai bus iš 
kalėjimo išpirkti, aš galėsiu 
keliauti pas pranciškonus į 
Kre t ingą . Tikr iaus ia i t e k s 

pasidarė Lietuvos (ir tuo pačiu jau reikalautų giliau pastu-
visų jo kongresiniame distrikte 
gyvenančių Rytų Europos trem
tinių) draugu, žinodamas, kad 
jam teks kandidatuoti prieš 
etniką Dudycz, — nežinia. Bet 
šiuo klausimu Rytų Europos ir 
pabaltiečių draugai jau matė 
konkrečius demokrato Annun
zio darbus, kai už Dudycz (bent 
jį asmeniškai nepažįstančių 
tarpe) kalba tik tai, kad jo tėvai 
buvo II pas. karo tremtiniai, 
nukentėję nuo komunistų, ir 
kad jų namuose buvo kalbama 
ukrainietiškai. Žinia, jau vien 
tai laimės jam daug balsų, 
tankiai etnikų (ypač ukrai
niečių) apgyventame 11-me 
distrikte. 

Tačiau jis atrodo kaip rimtas 
varžovas kongresmanui Annun
zio ir tais kitais trimis klau
simais, kurie yra aktualūs di
desnei balsuotojų grupei, į kurią 
įeina ir tie patys etnikai. Vers
lininkų politinės organizacijos 
pareigūnė Bernadette Budde, 
kuri šių lenktynių rezultatą 
laiko nurodančiu ir i kitų tokių 
lenktynių išvadas, sako, kad 
Annunzio iki šiol neturėjo rim
to varžovo savo kongresinei vie
tai. Jos organizacija jau yra 
sutelkusi per 50,000 dol. iš įvai
rių biznierių politinių interesų 
grupių Dudycz kampanijai. 
Anot jos, šiuo laiku balsuotojai 
yra ypač jautrūs piniginiams 
klausimams, kuriuos Dudycz 
jau seniai, neatsikvėpdamas 
linksniuoja. 

J i s primena, kad taupymo ir 
skolinimo bendrovių bankrotų 
skandalas įvyko tuo metu. 
kai Frank Annunzio buvo pir
mininkas Atstovų Rūmų pa-
komisijos finansiniu institucijų 
priežiūrai ir reguliavimui —jis 
būtent užmigęs sargyboje. Dar 
blogiau, jo šeima iš to šimtais 
tūkstančių dolerių pasipelniusi. 
Annunzio. žinoma, tokių kal
tinimų išsigina, o jo kampanijos 
vedėjas Kevin Tynan primena. 

dijuoti abiejų varžovų elgesį 
ligšiol. 

Dudycz iškelia šiame distrikte 
opų kongresmanų algų klau
simą, ?.es jo balsuotojų dau
guma yra fabrikų darbininkai, 
kurie nors anksčiau balsuodavo 
už demokratus, kaip jautresnius 
darbininkams, dabar jau atski
rai vertina kiekvieną kandida
tą ir nesivaržo pabalsuoti ir už 
respublikoną, jei jis geriau 
reprezentuos jų rūpesčius. J is 
nurodo, kad b a l s u o d a m a s 
kongresmanų algas pakelt i 
35,000 doleriais per metus, An
nunzio savo algą pakėlė iki 
124.000 dol., tuo tarpu vidutinė 
keturių narių šeima jo distrikte 
neuždirba nei 30.000 dol. per 
metus. Bet Tynan primena, kad 
šiuo atveju Dudycz veidmai
niauja, nes Dudycz yra paža
dėjęs remti pramonę ir iš jų 
organizacijų sus i laukia fi
nansinės paramos. Antra ver
tus, jei mieste ar valstijoje 
pramonė nėra remiama, ji 
išs ikel ia ten, k u r sąlygos 
palankesnės, išsiveždama ir 
darbus gyventojams. 

Tynan gi p r imena , kad 
Annunzio sieks pastoti kelią 
respublikonams, kurie nori 
sumažinti Socialinės Apdraudos 
mokėjimus (benefits), jis steng
sis pravesti ilgalaikės sveikatos 
priežiūros planą vyresniesiems 
ir pravesti įstatymus, kurie 
didesne mokesčių atsakomybę 
uždėtų turtingiesiems. 

Matome, kad politiniai klau
simai yra komplikuoti: spręsti 
reikia ne tik iš kandidatų 
pažadų, bet dar labiau iš jų 
veiksmų. Artėjant rinkimams, 
suprantame, kad sprendimus 
darome ne tik per rinkimus, 
bet ir prieš — remdami savo 
pasirinktųjų kandidatų kampa
nijas ir pasakydami už ką, net 
kai jie ir ne mūsų distriktuose 
kandidatuoja. 

a. g. 

M. SKABEIKIENĖ 

(Razgaitienė) ir Bob Boris iš 
vyčių organizacijos. Cari tas 
galvoja, kad diagnostinis cen
tras vėliau galės būti praplėstas 
į pilną gydymo klimka. Grupė 
daktarų, kurie dirbs centre, yra 
specialistai, kur i neims jokio 
mokesčio už savo patarnavimus. 
Jų didžiausia medicininė pro
blema yra priėjimo: sovietinė 
s i s t ema t i ek metų buvo 
užkirtusi kelią į pačias pagrin-
diniausias medicinines pagalbos 
priemones. 

Car i t a s planuoja naudoti 
centrą ne tik diagnozuoti medi
cinines problemas, bet ir pri
traukti gydytojus ir specialistus 
iš užsienio, kurie galės mokyti 
ir paruošti Lietuvos daktarus 
vėliausiose procedūrose. Jų 
planas yra pritraukti pacientus 
iš visos Lietuvos. Medicinos 
stovis d a u g u m a i Lietuvos 
žmonių yra stulbinančiai blo
gas. Yra daug žmonių, kurie yra 
pasiunčiami į vietines ligonines 
su neteisingom diagnozėm arba 
visai be jokios diagnozės grynai 
todėl, kad pačių paprasčiausių 
tyrimų negalima gauti, kaip, 
pavyzdžiui, kraujo, cukraus, 
šlapumo. Cari tas planas yra 
įvertinti pacientus šioje kliniko
je ir juos toliau nukreipti į 
t inkamas ligonines specifiniam 
gydymuisi. 

Caritas jau turi gerą skaičių 
savanorių daktarų ir planuoja 
pritraukti slaugių, technikų ir 
administraciniams reikalams 
personalo. J ie taip pat planuo
ja per savo žinių tinklą visuo
menę supažindinti su viešos 
sveikatos problemom ir apsau
gomąja medicina. Pažadėjau 
dirbti kartu su jais, skatinant 
daktarus ir ypač specialistus 
praleisti bent dalį savo atostogų 
laiko Lietuvoje, kur jie galėtų 

aplankyti ir porą kitų vietų, nes dalintis savo žiniom. 
atrodo, kad visi nori kompiu- Kas liečia našlaičių ir vaikų 
terių, tik nedrįsta jų prašyti, namus arba senelių prieglau-
J i e m s despera t i škai re ik ia das, katalikiškos institucijos čia 
modems ir scanners leidyklų auga kaip grybai po lietaus. Lie-
tinklui, kuris veiks tarp Vilka- tuvių Katalikų religinė šalpa 
viskio, Telšių ir Kauno. J ie jau galėtų priimti aukas, skirtas 
turi žmones ir patirtį, bet reikia 
dar sujungti visą informaciją. 
Mes visa tai tikriausiai galė
sime sutvarkyti iki Kalėdų. 

Teko posėdžiauti su Caritas 
med ic in in iu k o m i t e t u . 
Kalbėjom apie d iagnos t in į 
centrą, kurį jie nori steigti 
Kaune. Svarstėm galimybes 
Amerikos šalpos organizacijom 
parūpinti aparatūrą centro pra
džiai. Čia įdėmiai buvo peržiū
r ė to s amer ik ieč ių formos, 
k u r i a s tvarko mūsų R a s a 

Vaikam žaislų y ra mažai ir t ie. 
kurie pasitaiko, y ra padaryti iš 
p ig ios , k i e t o s p l a s t i k o s . 
Amerikoje jokia mokytoja ar 
vaikų prižiūrėtoja negalėtų įsi
vaizduoti dieną be popierinių 
nosinių dėžutės. O čia? Nosi
naitės? Spalvotas popierius kar
pymui? Spalvavimo knygos? 
Apie šiuos dalykus t ik svajoti. 

Esu nufotografavusi kai ku
riuos žmones, kurie ateina į Ca
ri tas pagalbai, bet nuotraukos 
negali išsakyti, ką čia būdama 
pamačiau. Ant kiekvieno kam 
po žmonės laukia ko nors: Šian
d ienos l a i k r a š č i o , k e p a l o 
duonos, viščiuko. Jie ir į Caritas 
ateina laukti . Koridoriuje už 
raštines durų jie sėdi eilėje ir 
laukia. Bet čia jau yra kitaip. 
Čia įėjęs žmogus ras besišyp
santį veidą, kur is paklaus, ko 
jam reikia, ir stengsis j am pa
dėti. Du jauni daktara i , kurie 
čia dirba pilną laiką, visuomet 
r a n d a l a iko p a k a l b ė t i su 
žmonėm ir tada atidžiai susi
ieško t inkamus vaistus ir juos 
išduoda. Ši „kl inika" yra senas 
kambarys su stalu ir kėde. 

Vaistai yra atkeliavę į šią 
kliniką iš visur. Car i tas dakta 
rai prašo kompiuterio, kuris 
būtų paskir tas vaistų sąrašam, 
jų efektam ir pan. Medicininės 
grupės vadovas dr. Mačiulaitis 
ką tik įbėgo į kambarį , peržiū
rėjo porą dėžių vaistų, pasigrie
bė kas reikalinga ir vėl išbėgo. 
Jie šitaip įtemptai ir dirba. 
Žmonės Cari tas pasitiki ir žino, 
kad geresnės priežiūros negaus 
kitur. Ypač jie prašo Physicians 
Desk Refe rences , k u r i o s e 
n u r o d y t a v a i s t ų r ū š y s ir 
pasekmės . ( R e d . p a s t a b a : 
Sabre Foundation rugsėjo 24 
dieną paaukojo LKR šalpos 
Knygos Lietuvai projektui 100 
kopijų 1989 metų Physicians 
Desk Reference). Ačiū Dievui, 

kad dauguma jaunų daktarų, 
kuriuos es" sutikusi, moka 
angliškai. 

Netrukus planuoju keliauti j 
Mar i jampolę , kur atsidaro 
k a t a l i k ų našlaičių namai . 
Kalbėjau su dantiste, kuri ten 
dirba savanore. Ji sako, kad 
vaikų dantukų stovis yra baisus 
— nėra floriduoto vandens, labai 
mažai medžiagos su kuria dirb
ti. Viena didžiausių problemų 
yra tai , kad nėra su kuo dan 
tukus užplombuoti. Ji prašo 
plombavimui medžiagos, kuri 
jau būtų sumaišyta, nes neturi 
su kuo sumaišyti. 

Cari tas daktarai mane apve 
dė per ligonines Kauno ra 
jonuose. Yra nuostabu, kokį 
gerą darbą lietuviai daktarai 
dirba be visų tų modernių 
įrengimų, prie kurių mes esame 
pripratę Amerikoje. Pirmoji 
ligoninė, kurią aplankiau, buvo 
dėl odos ligų ir venerinių ligų 
problemų. Jų vyriausia gydytoja 
man pasakė, kad jų ligoninės 
sąlygos yra blogiausios Kaune 
Apžiūrėjus jų ligoninę, man 
n ė r a re ika lo abejoti tokio 
pareiškimo tiesa. Skiepe vanu 
džia i apvynioti asbestu. 
Daktarų tualete sulūžęs puodas 
— sinkos iš viso nėra, ir dak
tarai , grįždami iš tualeto ir iš 
egzaminavimo kambario, turi 
rankas ki tur plautis sinkoje. 
kurioje bėga tik šaltas vanduo. 

Mačiau vaikučius su apvynio-
tom galvom. Užklausus, kas 
jiems yra, paaiškėjo, kad jie turi 
papras tą grybinę infekciją, 
kurią Amerikoj galėtum su 
mažu kiekiu specialios mosties 
pagydyti. Tame pačiame kam
baryje su trejais vaikučiais buvo 
paguldytas ir suaugęs vyras, 
nes jis taip pat turėjo infekciją. 
Žmonės čia guldomi į ligonine 
su psoriaze! Kadangi nėra su 
kuo gydyti, liga plečiasi ir 
vėlesnėse stadijose kinta į artri
tą. 

Buvau pas vieną senuką. 

vaikų ar senelių prieglaudoms 
ir per mūsų „Gyvybė Lietuvai" 
programų pa rūpė t i bent kiek 
reikalingų daiktu. 

Nėra reikalo k: 'UstLko jiems 
reikia: jiems reikia visko:vaikų 
rūbai yra labai prastos kokybės 
ir labai brangūs Patų stygis yra 
nepaprastai dide'is. Išstatyti 
„pavyzdžiai" lan,mose neturi 
jokio ryšio su tai- batais, kurie 
parduodami įėjus parduotuvę, 
o be specialaus t,. no net ir šios 
skurdžios prekė- reprieinamos. 

kurio rūbai buvo sukabinti an t 
kranų Jie ten laikomi, nes vis-
t iek vanduo iš kranų nebėga. 
Yra tik pora tikrai nugyventų 
vonių ir viena pasenus i , 
nudilusi sinka visiems ligo
niams nusiprausti. 

Ši ligoninė yra tikrai liūd
niausias vaizdas, ką aš savo 
gyvenime esu mačiusi, bet ligo
ninės štabas visas dirbo su 
šypsenom ir buvo net medicinos 
studentų, kurie mokėsi tuo 
metu, kai aš ten buvau. Mes iš 
Caritas jiems atvežėm tris dėžes 
vaistų. 

Kita ligoninė, kurią aplan
kėme, buvo Raudonojo Kryžiaus 
ligoninė, kuri buvo kaip Johns 
Hopkins palyginus su odos ligų 
ligonine. Šiuo metu Raudonojo 
Kryžiaus ligonine yra remon
tuojama. Vienam visiškai '.am-
šiam kambary sėdėjo kūdikiai ir 
vaikučiai ant tėvelių kelių, o ki
toj pusėj durų vyko remontas, 
(Kartais atrodo, kad visas 
Kaunas t ik remontuojamas ir 
remontuojamas). Ligoninėj buvo 
dirbama su gipsu ir su kažkokiu 
organiniu tirpikliu. Maskių 
niekas nenešiojo, nors gipso 
karcinogeninės dulkės visur 
nešėsi. Oras buvo jų pilnas. 
Maskių nėra. Nėra kaip ir 
kambarį išvėdinti. 

Iš viso m a n pas idarė 
nepaprastai liūdna tą dieną, kai 
lankiau l igonines . Esu 
pamačiusi ir išmokusi daugiau 
per šias kelias dienas Lietuvoje, 
negu per vienuolika metų dar
bo LKR šalpos įstaigoje. Lie
tuviai gal nedaug šiuo metu 
turi, bet jie pilnai tikisi savo 
kraštą, jos įstaigas ir centrus 
atkurti, kad eventualiai galėtų 
tinkamai prižiūrėti savo žmo
nes. Aš manau, kad mes turime 
dėti visas pastangas jiems padė
ti atsikurti, pasimokyti ir gal 
net pralenkti mus kai kuriose 
srityse. 

Norintys paremti Lietuvių 
Katal ik ių re l ig inės šalpos 
„Gyvybė Lietuvai!* medicinines 
pagalbos projektą, prašomi 
aukas s iųs t i : L i thuan ian 
Catholic Religious Aid. 351 
Highland Blvd., Brooklyn, New 
York 11207. 

.Suktinis" mokytojų studijų savaitėje Dainavoje. 
Nuotr. V. Kučo 

SVARBU 
AUTOMOBILISTAMS 

Chicagos mieste įvedama nau
ja pabaudų automobilistams 
tvarka. Už tikėtus pabaudų 
išieškojimą atl iks administra
cijos tarnautojai , aplenkiant 
teismą. Šios rūšies tikėtai bus 
oranžinės spalvos, pritvirtinami 
prie priekinio lango. 

DUOBE 
R o m a n a s 

ANDRIUS NORIMAS 
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Vairuotojas kurį laiką žvilgčioja į savobendrakf VI. 
Lyg laukdamas kada gi šis, pagaliau, pabus, prasib.ai-
%rys. Tuo metu plentas gana staigiai sukasi kairėn. 
Mašiną tenka ne tik pristabdyti, bet ir vairą suk 
į kelią atidžiai žiūrėti. Mašinėlė pakrypsta, 
padangos sudejuoja protestuodamos grubiu e l ^ i u . 
Nuo išcentrinio judesio pakrypęs dešinėn, į šoninio 
lango stiklą atsimuša gauruotasis snaudalius Pra
merkia akis, patogiau atsisėda. 

— Kurgi mes lekiam, Dikai? 
Melsvaveidis trumpai atsisuka į pabudusi s< >rą. 

Spėja pamatyti violetines jo akis. 
— Nesvarbu! Gali dar snustelėti. Nuvairuosiu 

reikia. Tik tu greičiau atsigaivelėk. Be reikalo ; 
dai tą ampulę prieš išvažiuodamas... 

Sėbras tyli. Nenori sakytis ką daręs ir k 
Pagaliau kągi jam Dikas padarytų? 

— O ką? Ar tau svarbu? Nenoriu kentėti 
— Durniau tu! Kerėpla! Kad žiebsiu į priebu 
Dikas vos susivaldo nesmogęs Vytui kumšou. 
— Sakiau, kad žygio metu tur i būti visiška 'lai 

vus ir nesisvaiginti! Ką aš dabar su tokiu dar >u? 
Dikas nenustoja kreitėjęs. Vytas kiek ilgiau patyli t į Į c r a n a § t a 

Kur 
:lei-

dėl. 

i i -

Vytas jaučia Diką teisybę sakant . Juk jo ištekliai 
visiškai išsibaigę. Netur i ne tik už ką ampule 
nusipirkti, bet ne papras tų cigarečių, nekalbant jau 
apie kanapes... Atsidūsta, nes juk visada žygiams vado
vauja Dikas, o jis t ik pagelbsti , atlieka mažą rolę. 

— Ar būtinas t au mano blaivumas? 
— Kad koją nenusi laužtum! 
Dikui pikta, kai sėbrui reikia aiškinti aiškų dalyką. 

Vytas j au vėl a t r e m i a galvą pa s iduodamas 
nenugalimam svaigimui, gal snauduliui, t rumpam 
bluostui. 

Sukandęs dant is , paniekinamu žvilgsniu Dikas 
permeta sėbrą. Heroinas, kokainas, kanapės, o gal dar 
dievai žino kokie nuodai, išsunkė, nualino jaunojo iš-
dvasios kūną. J is sulysęs, sumenkęs, perkaręs. Jeigu 
užsidėtų ilgą drabužį, tai atrodytų lyg barzdotas 
atsiskyrėlis vienuolis iš aštuonioliktojo šimtmečio... Da
bar, kai užsimiršo, vėl apsvaigo, tai dar labiau pana
šus į kankinį. Kai prabunda nuo savo ampulių, akys 
atrodo žymiai didesnės, rankos virpa, lyg kokio šim
tamečio senelio, nebetur i jėgos ką sugniaužti . 
Apiplyšęs, apskuręs, apsileidęs, visiškai basas, pajuo 
dusiomis kulnimis, jis galėtų atstoti kaliausę paukš 
čiams baidyti... Tik protarpiais lyg sugrįžta į protą, 
kalba sąmoningiau, net ginčijasi. Bet paskui vėl 
įkrinta į tą nirvaninę būseną, į nuolatinį snaudulį. 

Per daug įsileidžia tų narkotikų. Mažai naktimis 
miega. O ir merginejimas a t ima sveikata... Rūko vis 
tas savo „žolių" cigaretes. Dikas jau seniai tokias metė. 
Gal dėl to, kad matė Vytą per daug ; jas įpratus? Reikia, 
kad kas nors šiam apšepėliui padėtų Jj reikia gydyti! 
I alkoholikų ar narkot ikų ligoninę jj . . . Diko žygyje jis 

Bet ką darysi - neapsižiūrėjo pats, o tas 
nuleidęs gauruotą galvą. 

— Važiuojam atgal... 
— Irgi patarė, galvočius! O kas nori pinigu' 

ir įsivarė! Negi dabar mesti j} iš mašinos? 
Vienodas motoro dūzgimas padeda Vytui kietai 

įmigti. Be sustojimų važiavimas pratęsia jo poilsį. 

Dikas jo nežadina, nutaręs leisti jam ilgiau pailsėti, 
(lai per miega iškvėpuos visus tuos nuodus? . 

Jau pasiekia numatytojo žygio rajoną. Prie gatvių 
eismo šviesų sustojant Vytas nepabunda, vis žemiau 
nusvirdindamas gauruotą galvą ant atlapos krūtinės. 
Dikas vis dar jo nežadina. 

Štai, Vytas pakelia galvą ir atsimerkia. Nieko ne
gali atskirti tamsoje. Prieš save pro langą mato neaiškų 
kažkokio automobilio užpakali. Toliau kiti automo
biliai, gatvės grindinys, keli namai, šaligatvis apso
dintas medžiais. Pasukęs galvą mato ant vairo uždėtą 
plaukuotą ranka. Vesdamas lėtą žvilgsnį pagal ranką 
tamsoje įžiūrėjo vos matomą sėbro keršą veidą. Tik jį 
palietus, akys atsisuka, lyg apšviesdanios veido 
šešėlius. 

- Kur mes? Ar jau atvažiavome? 
— Ar nejauti, kad motoras išjungtas7... J au visą 

valandą snaudi... Ir aš truput \ primigau, (lai dar per 
anksti pradėti. Te... 

Vytas pajunta šaltoką stiklą palietus jo ranką Ima 
iš Diko kišeninio dydžio degtine- butelį ir užsiverčia. 
Rausiasi po kišt-nes. Susiranda sulamdyta pokelį ciga
rečių. Vieną nulūžusią išsiima, ieško degtukų. Staiga 
pasiūlo ir Dikui. 

— (Jai nori? 
- Ne. 
Užuot cigaretės Dikas uždega degtuką. Įrėminęs 

liepsnelę tarp delnų pakiša Vytui. Sis apsvilina lūpą, 
nes cigaretes galas per trumpas, bet tabakas pagauna 
liepsnelę. Patraukia pirmąjį dūmu Visas automobilis 
pakvimpa tuo specifiniu kanapes tvaiku. Dikas kiek 
praveria langelį išvėdinimui Kun laika stebi pro 
langelį išeinančius dūmus. Dar kartą patraukia iš to 
paties butelio. 

'Rus daugiau) 
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Tuščios vaistu lentynos 
Lietuva laukia iš mušu pagalbos 
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GYVYBĖ LIETUVAI 

Nepritaikyti instrumentai 

Brangūs Tautiečiai, 
Šiandien Lietuvayeidama sunkiu keliu į Nepriklausomybę, 

reikalinga pagalbos. Iš Amerikos lietuviu mes gauname įvairiu 
medikamentu, medicininiu įrankiu., maisto ir drabužiu. Kiekviena tokia 
siunta yra ne tik materialinė, bet ir moralinė parama Lietuvai, padedanti ir 
skatinanti nepasiduoti sunkumams bei atkakliai siekti užsibrėžto tikslo. 

Mes, CARITAS moterys, betarpiškaijjalindamos JŪSŲ atsiustas 
dovanas ir vaistus ligoniams, beglobiams seneliams, invalidams, našlaičiams 
ir kitiems nelaimes ištiktiems žmonėms, dažnai stebime dėkingumo ašaras 
ir vilties pasveikti kibirkštėlę akyse. 

Už tai, brangūs lietuviai,ir gerieji žmonės, visu Lietuvos 
vargstančiųjų ir sušelptųjų vardu dėkojame Jums, tikėdamos, kad 
Aukščiausiojo teisingoji ir meilingoji ranka dosniai jums atlygins stipria 
sveikata ir gausia palaima asmeniniame gyvenime. 

Dr. Albina Pajarskaite 
CARITAS pirmininke 
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Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa prašo JŪSŲ ir toliau remti Gyvybė 
Lietu vai ". Aukas rašyti ir siųsti: 

Lithuanian Catholic Religious Aid 
351 Highland Boulevard, Brooklyn, N.Y. 11207 

Primityvi sterilizacija 

Perpildytos palatos 
Daktaru tualetas 
(be sinkos) 



LIETUVIŲ DAILININKŲ 
PARODA 

Lietuva, jos laisvė ir nepri
klausomybė, šiandien gyva ne 
t ik savo krašte, bet ir visame 
pasaulyje. Kai didžiųjų vals
tybių valdovai, garbindami ir 
pataikaudami Gorbačiovui, už
čiaupė savo lūpas, užkimšo 
ausis, primerkė akis, nenorė
dami matyti, girdėti ir pasi
sakyti Lietuvos laisvės reikalu. 
Lietuvos dvasinis didvyrišku
m a s rado atgarsio pasaulio 
meno, kultūros, spaudos žmo
nėse. Susipažinę su Lietuvos 
istorija, politikų veikla, daug 
k u r universitetuose, meno ir 
kultūros institucijose buvo ren
giamos paskaitos, simpoziumai 
apie mūsų kultūrą, meną, lite
ratūrą. 

Su lietuvių darbais susipaži
nęs žinomas Amerikoje skulpto
r ius , Notre Dame universiteto 
profesorius ir meno skyriaus 
vedėjas Kevin Firme, matęs 
dail. Prano Domšaičio darbus, 
ryžosi suorgnizuoti jo darbų 
parodą. Susipažinęs su lietu
viais, jis aktyviai įsijungė į 
Lietuvos laisvės kovą, rašy
damas prezidentui, politikams. 
Taip jam gimė mintis surengti 
didesnės apimties parodą šūkiu: 
„The Spirit of Li thuania" . 
Ta lk inan t Lietuvių Dailiojo 
Meno instituto tarybos pir
mininkui dr. Gediminui Balu-
kui , parodoje buvo išstatyti 9 
lietuvių menininkų kūriniai: 
Marijos Ambrozaitienės, Van
dos Balukienės, Jurgio Daugvi-
los, Prano Domšaičio, Marijos 
Gaižutienės, Janinos Marks, 
Viktoro Petravičiaus, Magda
lenos Stankūnienės, Ados Sut
kuvienės. Šią parodą surengė 
Michigan City „The John G. 
Bland Center t'or the Arts (312 
E a s t E igh t S t . , te lefonas 
219-874-4900). Galerijos direk
torė Barbora Stodola. Parodos 
trukmė nuo rugsėjo 15 iki spalio 
21 dienos. Parodą lanko išskir
tinai daug žmonių. Gary, South 
Bend, Michigan City ir kiti 
dienraščiai, savaitraščiai bei 
žurnalai sudėtiniai kelių šimtų 
tiražu su spalvotomis nuotrau
komis, kultūros ir meno skyrių 
pirmuose puslapiuose dailės 
kritikai išsamiai rašydami gra
žiai vertino parodą. ,.A ąuest for 
freedom", „Show infused with 
spir i t of L i t h u a n i a " , — 
antraštės meno kritikės Heanne 
Derbeck. „The spirit is the heart 
of Lithuanian art", — rašė Mary 
Fox. Paroda susižavėjusi dr. 
Marilyn Dargis, trečios kartos 
lietuvaitė, davė 1000 dol. čekį 
Lietuvai. Visų menininkų kūry
ba sudėtinai parodos lankyto
jams atidarė langą į Lietuvą, at
skleidė tautos dvasinį pasaulį. 
Casey Levine žodžiais, skaityti 
spaudoje karšti žodžiai greitai 
sušąla, bet matyt i kūriniai 
gyvybės ženklais nuvedė Euro
pos žemėlapyje į Baltijos pajūrį, 
į gyvastingą Lietuvą. Todėl ir 
ašarojo dr. Marilyn Dargis ir 
dar didesnę auką pažadėjo 
Lietuvai. 

Šį sekmadienį, spalio 7 d., 
1:30 vai. p.p. šios galerijos 
patalpose, l i t e ra tūr inė je 
popietėje, aktorė ir režisierė 
Nijolė Martinaitytė išryškins 
poezija, d rama ir proza 
menininko kelią į išraiškų 
savitą lietuvišką dvasingumą, 
įgimtą ir paveldėtą dvasini 
pasaulį, paryškins parodos šūkį: 
„The spirit of Lithuania" žodine 
kūryba. Mes pažįstame Nijolę 
kaip literatūros bei kultūrinių 
parengimų pravedėja, poezijos ir 
prozos rečitalių atlikėją. Ji jaut
riu sielos virpesiu atskleis 
lietuvių kalbos grožį, dainas ir 
g intar inę muziką, tą tyrą 
dvas inį t ikėjimą, sujungs 
dailininkų spalvas su poezijos 
žodžiais. Savo poeziją skaitys 
Vainis Aleksa, rašąs lietuvių ir 
anglų kalbomis, išleidęs poezi
jos rinkinius. Jis ruošia dak
taratą iš anglų literatūros. 
Poetas Julius Keleras, atvykęs 
iš Lietuvos, ruošiasi master 

mokslo laipsniui iš lietuvių 
l i t e ra tū ros . J o eilėraščių 

rašo: „Mes atlaikysim Deg
dami lasivės liepsna Dešimt
mečių smurtą. / Mes dainuojam 
šitą dainą atverti dangui Per 
senovės skausmus ' Kur meilė 
verkė. / Mes girdim atsaką mu-

r ink inys nesen ia i pas iekė myse / Išsaugoti šią maldą ir 
skaitytojus. Kęstutis Pocius, neužmiršti: Nepriklausomybė 
pasižymėjęs savo kūryba išsilaikys. Šią poemą jis parašė 
Washingtono išvykoje, skaitys su Brett Simpson, vertė Julius 
savo poemą, pritariant roko Keleras, 
muzikai. „Kauno dainoje" jis Vy tau tas Kasn iūnas 

Lietuvių dailininkų parodoje. Iš kairės: Toni ir Kęstutis Pociai, prof. dail. 
Kevin Firme, Nijolė Martinaitytė. . . 

Notr. Kazimiero Pociaus 

A.tA. 
MARCELLA KASLAUSKAS 

Gyveno St. Charles, IL. 
Mirė 1990 m. spalio 2 d., sulaukusi 96 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Margaret VViltra-

kis, Bertha Kaufmann, Anne Jachec, dr. Lucille Kaslauskas, 
Leone Goedderz, Frances Kaslauskas: šešiolika anūkų ir dvi
dešimt trys proanūkai. 

Velionė buvo našlė a.a. Anthony Kaslauskas. 
Priklausė St. Patrick parapijai. St. Charles. IL ir tos 

parapijos Moterų klubui. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, spalio 4 d. nuo 3 iki 9 v.v 

Yurs Funeral Home koplyčioje, 405 E. Main St.. St. Charles, 
IL. 

Gedulingos pamaldos už velionės sielą bus spalio 5 d., 
penktadienį 11 v. ryto. St. Patrick bažnyčioje. St. Charles. IL. 

Velionė bus laidojama spalio 6 d., šeštadienį. Calvary 
kapinėse, North Fond Du Lac. Wl. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę dukterys ir a n ū k a i . 

Laidotuvių direkt. Richard Yurs. Tel. 708-584-0060. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA Į 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą prašom* 
paminėti, kad esate arba rome būti 
Rimo Stankaus Klientais Nuosa
vybes įkainavimas namekamal. 

1 3 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagava galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ^ pr>e"nesčiuose Sąž.-
nmgai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL SACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ^E 

778-2233 

Parduodam* greičiau 
už didesne kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautoji 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine Įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

8610 S. Pulaskl, Chicago. IL 60629 
(312)767-6655 

I tuviams žinomas ir patikimas vardas 

LB MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis.Rea'tc 
Nuosavybiu, pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

LB tULS 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis ; BUDRAITĮ. 
3ia-778-3t71 arba 312-767-OaOO 

Parduodamas 3 kamb. „ratsad 
ranch" namas; ištisas rūsys, naujas 
stogas ir šildymo sistema: remontas 
nereikalingas nei namui, nei 2 auto 
garažui Aptvertas 62 pėdų sklypas, 
šoninis Įvažiavimas Arti 58 St. ir 
Austin Skambinti: 312-586-5912 ar
ba 708-496-8876. Kalbėti angliškai 

MISCELLANEOUS 

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

T«|. 37S-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
320SV* W««t 95th Straat 

T«l. - G A 4-8654 

I l I K T R O I 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Otrtiuy, KMIEC1K REAITORS 
'fyt 7922 S. Pulastci Rd. 
4t\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Įei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

St. Gali parapija, 55 & Kedzie. 
kviečia visus aplankyti jų rank
darbių parodą, šeštad. spalio 6 d. 
ir sekmad spalio 7 d. nuo 9 v r 
iki 3 v p.p Abi dienas veiks loteri
ja, bus skanių valgių ir gėrimų. At
vykite ir atsiveskite savo draugus 
Įėjimas — veltui! 

A.tA. 
Kun. EDUARDAS 

VITCHKOSKI, MIC 
Gyveno St. Mary's parapijoje Plano. IL. anksčiau ilgai 

MarianapoK. Thompson, Ct. 
Mirė po :lgos ir sunkios ligos spalio 2 d. 
Gimė Plymouth, Pa., 1922 m. liepos 6 d. 
Marijonų vienuolijoje nuo 1942 m. 
Kunigu įšventintas 1948 m. birželio 6 d. 
Kūnus mšarvotas trečiadienį, spalio 3 d., ir ketvirtadienį, 

spalio 4 d., 7 vai. vak. Larsen Nelson Funeral Home, 410 E. 
Countryside Parkway. Yorkville, IL. Tel. 708-553-7611. 

Laidojama* penktadienį, spalio 5 d. 11 vai. iš St. Patrick 
Paštoral Centro. Bristol, IL. 

Nuliūdime liko sesuo Eleonora su šeima, pusbroliai, 
pusseserės ir Marijonų vienuolija. 

Po gedulingų šv. Mišių bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Marijonų sklype. Chicago, IL. 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. spalio mėn. 4 d. 

VIENERIŲ METŲ M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
PETRAS BURKAUSKAS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvą ir Senelį, kurio netekome 
1989 m. spalio 4 d. 

Nors laikas bėga. bet mes jo niekada neužmiršime. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybe 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos spalio mėn. 4 d. St. 
Petersburg. Floridoje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a Petrą savo maldose. 

Nuliūdę žmona ir vaikai. 

A.tA. 
gail. sesuo 

JOLANTA KARKLIENĖ 
MARKEVIČIENĖ 

ŠVARCAITĖ 

Gyveno Chicagoje. Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. spalio 1 d., 8:20 vai vakaro, sulaukusi 84 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 41. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Algirdas Markevičius, 

sūnus Juozas Karklys, man i Rosa. anūkas Rimas Karklys 
Velionė buvo žmona a.a. Klemenso Karklio ir sesuo 

mirusių brolių bei seserų. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. Lietuvių Skaučių 

Seserijai ir buvo Nek Prad. Marijos Seserų rėmėja. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, spalio 3 d. ir ketvirtadienį, 

spalio 4 d. nuo 2 iki 9 v v. Petkus Marquette koplyčioje. 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks spalio 5 d., penktadienį. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines 

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

Nuliūdę vyras , sūnus , a n ū k a s ir kiti g iminės. 

Laidotuvių direkt Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

Daytona Beach lietuvių kapelionui 

A.tA. 
Kun. KAZIMIERUI RUIBIUI 

mirus , jo brolį, k lubo valdybos nar į , STASĮ 
DARŽINSKĄ, brolienę ONĄ, visus g iminaič ius bei 
artimuosius giliai užjaučiame ir drauge išgyvename 
sielvartą. 

Daytona Beach Lietuvių telkinio vardu 
Lietuvių klubo valdyba 

Florida 

1 

Mielam r maloniam Kaimynui 

A.tA. 
KLEMENSUI MARTINKUI 

mirus, -kausme likusią ir giliai liūdinčią žmoną 
STASE ir dukrą KRISTINĄ bei k i t u s gimines ir 
artimui-ius nuoširdžiai ir giliai užjaučiame ir kar tu 
liūdime. 

Jonas Kriščiūnas su šeima: 
Algirdu. Kęstučiu, Mindaugu ir Aušra 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. C a l i f o m i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th S t ree t - Tel . (1-312) 737-1213 
11028 S o u t h w e s t Hwy. - Te l . <708i 974-4410 

9236 S. R o h e r t s Rd. - Tel . (708) 430-5700 

A.tA. 
BRONEI VADOPALIENEI 

mirus. • • rą JUOZĄ, sūnaus, dukterų šeimas, gimines 
ir arti rauosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime 

Uplanr. CA 

A. ir S. Petokai 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. I l l inois 6062^ 

l-(312)^*76-2345 

Hills Funeral Home 
1(1201 South Roberts Koad 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 606=*> 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth Avenue 

Cicero, I l l inois 6 0 6 ^ 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M PETKUS 
l AVVRENCE C. G A S U N ' A S 

A.tA. 
JULIJAI MATULIONIENEI 

mirus, jos dukrą DAIVĄ MATULIONYTE DE SA 
PERF.iftA nuoširdžiai užjaučia 

Bostono Aukštesniosios lituanistines 
mokyklos mokytojų kolektyvas 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o , I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 
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x Sese l ių p r a n c i š k i e č i ų 
rėmėjų metinis seimas bus 
ateinantį sekmadienį, spalio 7 
d. Marijonų koplyčioje 11 vai. 
bus šv. Mišios, kurių metu 
pamokslą pasakys kun. Juozas 
Vaškas , M I C Po pamaldų 
Marijonų svetainėje bus pietūs, 
o po pietų seimo posėdžiai. 
Kviečiami nariai ir svečiai 
seime dalyvauti. 

x Dr. Romualdas Kriaučiū
n a s iš Lansing, Mich., yra at
vykęs su savo giminėmis iš Lie
tuvos i Chicagą. Ta proga jis 
aplankė ir „Draugą", kurio yra 
nuolatinis bendradarbis. 

x R ima Po l ika i t y t ė gros 
kūr in ius fleitai „A te i t i e s " 
žurnalo vakare, kuris įvyksta 
šeštadienj, spalio 13 d., 7 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 

x Zuzana Makūnai tė -St ra -
v i n s k i e n ė , gyv. Kanadoje , 
atvyksta į Chicagą ir dalyvaus 
joniškiečių sambūrio rengia
mame Angelų Sargų atlaidų mi
nėjime. Ji apsistos Sofijos ir Vy
tauto Ripskių name. Mišios Jė
zuitų koplyčioje spalio 7 d. 11:30 
vai. ryte. Po pamaldų pasi
svečiavimas Seklyčioje. Šią 
savaite iš Lietuvos atvyksta inž. 
Gaška ir Juozo Vaineikio anūkė 
ir dalyvaus joniškiečių šventė
je, pa rodydami i š r a i šk ią 
tėviškės meile. 

x Fi lmo „Viktoras Pe t rav i 
č ius" autoriai yra Algimantas 
Kezys ir Arvydas Reneckis, ne 
vienas Algimantas Kezys, kaip 
anksč iau spaudoje buvo 
paskelbta. Filmas pagamintas 
Budrio vardo Lietuvių Foto 
archyvo pastangomis. 

x Dai l . V ik to ro Pe t r av i 
č iaus , prieš metus išėjusio 
Amžinybėn, originalus gyve
nimo filmas bus rodomas Muzi
kos ir Žodžio vakare spal io 6 d., 
šeštadienį, M. K. Čiurlionio 
galerijoje, 7:30 v.v. Visi malo
niai kviečiami. 

(sk) 

x Spal io 5. d., penktad ien į , 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje įvyks išeivių li teratūros 
kritikos antologijos ,,Egzodo 
l i t e r a tū ros a t š v a i t a i " 
sutiktuvės. Antologija buvo 
išleista Vilniuje. Programoje 
prof. V. Kelertienės pokalbis su 
antologijos sudary to ju L. 
Mockūnu. Reng ia J A V L B 
Kul tūros T a r y b a . 

(sk) 

x M a r q u e t t e P a r k e i šnuo
mojamas 5 k a m b a r i ų b u t a s ; 
saulėtas, švarus, 2 miegamieji. 
Reikalui esant , ir garažas . 
Kreipt is : 312-434-2655. 

(sk) 

x Lietuvių ekskurs i j a į Ar 
gentiną, Braziliją »r Čilę or
ganizuoja „ D r a u g a s " š.m. 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis Amer i can Trave l Serv ice 
B u r e a u . 9727 S. W e s t e r n 
Ave., Chicago, IL 60643. Tel . 
312-238-9787. (sk> 

x BUENOS AIRES, Argen 
tina. vadinamas Pietų Ameri 
kos Paryžiumi - elegantiškas, 
j u d r u s mies tas . Grožės i tes 
plačiais bulvara is , pa rka i s , 
skulptūromis, paminklais ir 
muziejais. Parduotuvėse rasite 
įvairių odos išdirbinių didelį 
pasirinkimą, keliaudami su 
„DRAUGO" ekskursija š.m. 
lapkr ič io 26 d. Informacija ir 
registracija — Amer i can Tra
vel Service Bureau , 9727 S. 
Western Ave., Ch icago , IL 
60643; tel. (1-312) 238-9787. 

isk> 

x Amer ikos Lietuvių Tary
b o s 50-tasis suvažiavimas bus 
spalio 13 d. Lietuvių Tau
tiniuose namuose. Registracija 
8:30 vai. ryto- Suvažiavimo pra
džia 9 vai. ryto. Tą pačią dieną 
po suvažiavimo vakare 7 v. toje 
pačioje salėje įvyks vakarienė, 
kurioje bus paminėta Altos 50 į į j į g 

x Prof. S t a sys V a n a g ū n a s 
atvyksta Chicagon. J is skaitys 
paskaitą „Reformos klausimai 
valstybingumo teisėje" Ateities 
studijiniam savaitgalyje, kuris 
įvyksta spalio 12-14 d. Chicago
je ir Lemonte. 

x Sol. Egidijus Mažintas, 
„Dirvos" 75-čio minėjime-po-
kylyje Chicagoje spalio 21 d. 

men ine programą. 
metų veiklos sukaktis. Meninę s v e c į a s į§ Lietuvos žavi 
programą atliks sol. Praur imė klausytojus operų ir operečių 
Ragienė. Suvažiavimo išvaka- a r ijomįSi lietuvių ir italų kom-
rėse penktadienį, spaHo 12 d., 7 pQZįtorįų kūriniais bei liaudies 
v.v. Altos patalpose įvyks šuva- dagomis. Tai didelių vokalinių 
žiavimo atstovų ir svečių su- i r ugninių sugebėjimų meni-
sipažinimo vakaras, kurį rengia n m k a S Asmenys , užsisakę 
Altos Chicagos skyrius. Lietu- g t a l u s š i a m r e n gįniui , prašomi 
vių visuomenė maloniai kvie- n e d e Į s į a n t atsiskaityti. 
čiama dalyvauti suvažiavime ir 
vakarienėje. 

x T i k y b o s p a m o k o s Kr . 
D o n e l a i č i o l i t u a n i s t i n ė j e 
mokyk lo j e pradedamos šešta
dienį, spalio 6 d. nuo 8:30 vai. 
ryto. Mokiniai ruošiami pirma
jai Komunijai ir Sutvirtinimo 
sakramentui . Kviečiame visus 
mokinius lietuviškai mokytis 
tikėjimo dalykų. Tikybą dėstys 
seselė Emanuelė Musteikaite. 

x A.a. Antano Gustaičio at
m i n i m ą g e r b i a n t , S a n t a 
ra-Sviesa ir A. Mackaus knygų 
leidimo fondas per H. ir M. Paš
kevičius aukojo 150 dol. Lithu-
anian Mercy Lift pastangoms 
s iųs t i Lietuvai r e ika l ingus 
medikamentus. 

x J a n i n a Ži tkųvienė a. a. 
Prano Žitkaus mirties meti
nėms prisiminti paaukojo 500 
dol . Tau tos fondui nepr i 
klausomos Lietuvos valstybės 
atstatymui. Visos aukos miru
siems atminti bus saugomos 
nepriklausomai Lietuvai. Tik 
gaunami dividentai už inves
tuotas aukas bus panaudoti 
okupuotos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. 

x Šv . K a z i m i e r o S e s e r ų 
Rėmėjų draugi ja kviečia at
si lankyti į metinį banketą, 
sekmadienį, spalio 14 d., 12:30 
vai . p.p. Polonia Banąuets 
salėje, 4604 S. Archer. Rezer
vacija — $15.00. Dėl rezervacijų 
skambinkite į Motinišką namą, 
tel. 776-1324. 

(sk) 
x A SS met inė šven tė šeš

tadienį, spalio 13 d., 6 vai. vaka
ro įvyks Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus „Gintaro" 
salėje. Kviečiame rezervuoti 
v i e t a s s k a m b i n a n t fi l . A. 
L i k a n d e r i e n e i , t e l . 
312-737-9057. 

(sk) 

x „Amer ika p i r t y " fi lmas, 
linksma komedija bus rodomas 
P a s a u l i o l ie tuvių cen t re , 
Lemonte ppalio 5 d., penkta
dienį, 7.30 v.v. Kviečiami at
vykti. Nesigailėsite! 

(sk) 

x Sol. J o n a s V a z n e l i s 
kadaise atliko vaidmenį ir dai
navo Antano Olio pastangomis 
susuktame garsiniame filme 
„Margutis". Spalio 20 d. Margu
čio rengiamame Vanagaičio 
kūrybos koncer te sol. J . 
Vaznelis atliks nepamirštamus 
Vanagaičio kūrinius „Beržas" ir 
„Dzūkų kraštas". Akompanuos 
Manigirdas Motekaitis. 

x C h i c a g o s P i e t v a k a r i ų 
Balfo 57-tas skyrius, turintis 
platų rajoną, net 20 miestelių, 
apimant iš rytuose South 
Holand, pietuose Kankakee ir 
vakaruose Palos. Balfo tradicinį 
vajų kaip ir praeityje vykdo 
spalio mėnesį, aukas renka K. 
Bružas, K. Dambrauskas ir J. 
Levickas. Balfas šiuo metu pa
deda Tremtinių sąjungai, kurio 
centras yra Kaune, ne tik vais
tais, bet ir piniginėmis aukomis. 
Todėl pagal surinktų aukų di
dumą priklausys ir šalpos dydis 
Lietuvoje. Visos skirtos aukos 
Balfui nurašomos nuo mokes
čių. 

x Suks i s . j ova ra s " , kauk
šės „ t r a p u k ą " klumpės, pie
menėliai raliuos birbynėmis, 
trepsės ir dainuos „Šviesos" an
samblio porelės spalio 14 d., 
sekmadienį. 3 vai. p.p. ir spalio 
15 d., pirmadienį, 7 v.v. Jau
nimo centre. „Grandis" malo
niai kviečia Chicagos lietuvišką 
visuomenę dalyvauti jų kon
certe ir paremti ne tik „Šviesos" 
ansamblį, atvykusį gastrolėms 
į Ameriką, bet taip pat parem
ti „Grandies" jaunimo pa
stangas. Bilietus iš anksto 
galima įs igyt i Vaznel iu 
krautuvėje ir koncerto diena 
prie įėjimo. 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garant i ja 
VIDEOaparatūrai, TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame kompiu t e r iu s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir 1.1. Viską galim pers iųs t i 
apmokėtu mui tu ir pr is ta tyt i 
į n a m u s Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

Vienas stalas „Draugo" baliuje Martiniąue salėje. Iš kaires sėdi: Joana Dailidiene, Sofija Kikilienė. 
Sofija Plenienė ir Zunė Žilevičienė; stovi; Vytautas Dailidė, Aleksas Kikilas, Adolfas Dirgėla 
ir Staivs Žilevičius. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 

x Skambinkim. skambin-
kim! Dalyvaukim „Ateities" 
žurnalo vakare — šeštadienį. 

Skambinkite: 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga'Kopenhaga spalio 13 d. JC 
(su nakvyneVCikaga. New Yor- 312-434-2243. 
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Cika-
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. V i ln ius 'Be r ly 
nas/New Yorkas kaina nuo 
$944.00 iki $1261.00 ir 
Vilnius/Berlynas Uos Angeles 
ka ina nuo $1223 .00 iki 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raštinės 
atstove Vilniuje. Prašome kreip 
tis: G.T. INTERNATIONAL. 
INC., 9525 S. 79th Ave., 
Hickory Hills. IU. Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Vytas Miceika, įvairių gė
rimų parduotuvės savininkas, 
pristato gėrimus lietuvių pobū
viams urmo kaina. Kreiptis; 
„Select Wines a n d Liųuors", 
318 Hohsnn Rd. , Woodridge, 
IL 60517, tel. 708-969-3880. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 10 -
skan ios rūky tos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
d a r b ų d ienų laikotarpyje. 4 
kg lietuviško skilandžio, 2 kg 
„Žalgirio" dešros, 2 kg „Suval
kietiškos" dešros, 1 kg „So
džiaus" dešros, 1 kg filė plė
velėje. Pilna kaina $10000 -
kreiptis „Ža ibas" 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills, BJ. 
60457 . T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

PRADĖTOS PREZIENTO 
STULGINSKIO P A R O D O S 

Lietuvos prezidento Aleksand
ro Stulginskio parodų ciklas 
JAV ir Kanadoje buvo pradėtas 
rugsėjo 28 d. Chicagoje Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 

Prezidento gyvenimo ir 
veiklos momentai buvo labai 
meniškai paruošti ir išdėstyti 
įvairių spalvų šiiku aptraukto
se plokštėse, sugrupuotose pa
gal jo gyvenimo etapus: semina
rijoje, seime, prezidento parei
gose, tėviškėje, Sibiro tremtyje 
ir prieš mirtį sugrįžus į Lietuvą. 
Turtinga ekspozicija užpildė 
visas Čiurl ionio galeri jos 
patalpas ir buvo mielai svečių 
apžiūrima. 

Pirmiausia žodį į susirinku
sius svečius tarė Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centro 
valdybos pirm. prof. dr. Jonas 
Račkauskas J i s pakvie tė 
parodą atidaryti centro tarybos 
pirmininką dr A. Damušį. Jis 
trumpai paminėjo charakte
ringus prezidento gyvenimo 

x Lietuvių S k a u t ų są
jungos vadovybės rinkimų 
prezidiumas p r i m e n a visiems 
užsiregistravusiems rinkimuose 
dalyvauti, kad balsavimų termi
nas baigiasi spalio 10 d. Ilgiau 
nelaukdami siųskite užpildytus 
balsavimu lapus. 

x Metinis sus i r ink imas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių 
sklypų savininkų draugijos 
įvyks spalio 21 d. 2 v. p.p. Gage 
Parko auditorijoje. Visi nariai ir 
visuomenė kviečiami. 

x Ieškoma įstaigos t a rnau
toja Marquette Parke. Turi 
gerai vartoti lietuvių ir anglų 
kalbas ir rašomą mašinėle. 
Kreiptis: tel. 312-778-0833. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x RIO DE J A N E I R O -

Brazilijos grasusis miestas. įvai
rių kultūrų mišinys — tai pir
mas „Draugo"' rengiamos eks
kursijos į Pietų Ameriką, susto
jimas. Kelione įvyks š.m. lapkri
čio 26 d. - H dienų. Skubėkite 
registruotis pas A m e r i c a n 
Travel Service Bureau , 9727 
S. Westem Ave., Chicago, IL 
60643; tel. (312) 238-9787. 

(sk) 

momentus, jo demokratiškumą, 
šešerius metus vadovaujant Lie
tuvos vyriausybei prezidentū
roje ir seime. 

Stulginskių genties vardu 
kalbėjo proanūkė stud. Rita 
Račkauskaitė. Parodos rengimo 
ta lkininkams bei Račkauskų 
šeimai už eksponatus dėkojo pa
rodų direktorė Nijolė Mac
kevičienė, nors jai priklausė di
džiausia padėka, kurią gėlių 
puokšte pareiškė prezidento 
proanūkė Venta Norvilaitė. Pa
rodos dalyvius priėmė su skaniu 
vyneliu prezidento duktė dr. 
Aldona Juozevičienė ir jos duktė 
Ramunė Račkauskienė. 

Si paroda bus Detroite spalio 
5-7 dienomis, Toronte Anapilio 
salėje — spalio 14 d. ir Cle-
ve l ande — spal io 2 0 - 2 1 
dienomis. 

Br. J u o d e l i s 

T A U T O S FONDO 
RENGINYS 

Tautos fondo Chicagos komi
tetą, įsisteigusį prieš 10 metų, 
sudaro inž. J. Ju rkūnas — 
pirmininkas, vicepirmininkai 
dr. L. Kriaučeliūnas, E. Jasiū-
nas ir prof. M. Mackevičius, A. 
R e p š i e n ė — sek re to r ė , P. 
Povilaitis — iždininkas, nariai 
— A. Katelienė, J. Žemaitis, A. 
Pimpė, S. Vanagūnas, J. Linku
vienė ir A. Pleškys. Komitetas 
metų bėgyje surengia tradi
cinius pietus ar vakarienę ir 
rudenį praveda pinigini vajų. 
Aukos priimamos per visus 
metus . Ypač visi kviečiami 
įamžint i savo mirusiuosius 
Tautos fonde — Laisvės ižde. 

Šiais metais tradiciniai pietūs 
ruošiami spalio 7 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų Lietuvių 
Tau t i n iuose namuose . Tuo 
tikslu yra išsiuntinėti laiškai. 
Pietums ruošti yra sudarytas 

x J a u n a moter i s i r vy ra s , 
atvykę iš Lietuvos, ieško darbo 
prižiūrėti ligonį, vaikus, valyti 
bei dažyti kambarius ar remon
t u o t i . S k a m b i n t i Š u l a m s 
254-7965. 

(sk) 

x T a u t o s F o n d o Čikagos 
komiteto rengiami traciniai 
pietūs bus spalio 7 d., sekma
dienį. 3 v. p.p. Lietuvių Tau
t in iuose namuose . Meninę 
programą atliks sol. Egidijus 
Mažintas ir koncertmeisteris 
Rokas Zubovas. Visuomenę 
kviečiame dalyvauti. Vietas 
užsisakyti: tel. 312-737-0928 ar
b a 708-424-2904. 

(sk) 

x Norint pirkti bei pa rduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus, 540 A m b a s s a d o r Ct. 
Sunny Hills. Fla . 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

x Chicagos Lietuvių Me-
džio to jų-Žuvauto jų k l u b a s 
rengia gegužinę spalio 7 d . 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 St. 
Pradžia 12 vai. Visus kviečiame 
atsilankyti Klubo va ldyba . 

(sk> 

specialus komi te tas , kur is 
kiekvieną maloniai sutiks ir 
pasistengs, kad pietų metu 
v y r a u t ų j a u k i ir maloni 
nuotaika. Meninę programą su
tiko atlikti solistas Egidijus 
Mažintas, svečias iš Lietuvos, ir 
koncertmeisteris Rokas Zubo
vas. Veiks turtingas dovanų 
paskirstymas, kur kiekvienas 
galės t ikėtis laimėti dail. J. 
Mačėno tapytą paveikslą. Taip 
pa t bus ir ki tų įvairumų. 
Norėčiau pabrėžti, jog alkio ir 
troškulio tikrai nereikės kęsti. 

Džiugu pastebėti, kad per 
paskutiniuosius kelerius metus 
mūsų lietuviškoji visuomenė 
savo dalyvavimu ir aukomis la
bai stipriai rėmė Tautos fondo 
Chicagos komiteto ruošiamus 
pietus. Tikiuosi, kad ir šį kartą 
visuomenė neapvils rengėjų ir 
gausiai atsilankys į šį renginį. 

Tautos fondas nėra atskira 
organizacija, o yra finansų 
teikėjas Vliko darbams remti, 
Lietuva dar tebėra okupuota, 
Vliko veikla dar nesibaigė, todėl 
ir lėšų telkimas ypač dabar 
a ts ikur iančiai Lietuvai yra 
reikalingas. Remdami Tautos 
fondą tuo pačiu ir Vliką. 
pas i sakome už laisvę ir 
nepriklausomą Lietuvą. 

Ant. Repšienė 

LIETUVIAI CHICAGOS 
KULTŪRINIAME 

GYVENIME 

„Pažink savo Chicagą" yra 
Chicagos universiteto po-abitū-
rinio švietimosi („continuing 
education") programa, veikianti 
bendromis jėgomis su įvairiomis 
Chicagos miesto kultūrinėmis, 
pramoninėmis bei politinėmis 
organizacijomis, siekiančiomis 
supažindinti Chicagos inteli
gentiją su šio miesto kultū
riniais, pramoginiais bei pramo
niniais turtais, galimybėmis. 
Kasmet jie surengia vienos 
dienos seminarą ir penkias eks
kursijas, kiekviena liečianti 
kitą Chicagos aspektą. 

Šių metų seminaras įvyko 
rugsėjo 12 d.. First National 
Bank of Chicago auditoriume 
miesto centre. Buvo paskaitos 
apie Chicagos miesto planavimą 
21-am šimtmečiui, apie Chicago 
Tribūne la ikraš t į , apie 
agrikultūrą Illinois valstijoje, 
apie arklių lenktyniavimą, pri
statant naująjį Arlington hipo
dromą ir paskaita apie Rytų 
Europoje vykstančių pasikei
timų svarbą Chicagai. Pastarąja 
tema kalbėjo Thomas H. Miner, 
pirmininkas Vidurio Amerikos 
Komiteto Tarptautinio verslo ir 
vaidžios Bendradarbiavimui. 

Simpoziumo paskaitos visos 
rišosi su penkiomis šįmet suor
ganizuotomis ekskursijomis, 
kurių tarpe yra viena ir pas 
Chicagos lietuvius. Ši kelionė 
pavadinta: ..Chicago: Lithu-
anian-American Capital" — 

IS ARTI IR TOU 
KANADOJE 

— Zita P r a k a p a i t ė , B . Sc., 
M. Sc„ yra baigusi University 
of Western Ontario biologijos 
mokslus ir gavusi Honours 
Bachelor of Science. Dabar 
studijavus ir parašius mokslinį 
darbą iš Zoology dept. Cell biolo
gijos mokslų, jai buvo suteiktas 
Master of Science (magistro) 
laipsnis. Šiuo metu ji išvyko 
studijoms daktaratui gaut i į Pa
ryžių, Prancūziją, Ecole Nor
male Superieure — Centre Na-
tionale des Recherches Scienti-
fiąues Developmenta l Cell 
Biology, ryšiu su emunalogijos 
sritim. Pažymėtina, k a d Zita 
yra baigusi Toronto Maironio 
l iet . mokyklą, a u k š t . li
tuanistinius kursus, daug metų 
šokusi taut inius šokius Toron
to „Gintaro" ansamblyje, taip 
pat ateitininkų veikloje pirmi
ninkavusi. Atgimstant Lietu
vai, daug pasidarbavo r inkdama 
parašus dėl Lietuvos nepriklau
somybės universitete ir ta ip pat 
da lyvavus i Otavoje p r i e 
parlamento rūmų bado streike. 

Zita Prakapaitė 

— Hamil tono A u š r o s V a r t ų 
choras suorganizavo liepos 29 d. 
gegužinę medžiotojų ir meške
riotojų sodyboje. Visi praleido 
smagiai laiką ir chorisčių paga
mintu maistu pasivaišino. 

— A. a. V a l d a s B l a ž y s , 79 
metų amžiaus, mirė rugpjūčio 
14 d. Lavai West, Que. , ir t e n 
palaidotas. 

— A.a. P a u l i n a S k e r y t ė 
N o r k i e n ė , 75 m . , m i r ė 
rugpjūčio 16 d. Palaidota iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios Šv. Pran
ciškaus kapinėse Montrealyje. 
Nuliūdime liko du sūnūs , duktė 
ir giminės. 

— A. a. Balys K e b u r i s , 73 
metų amžiaus, mirė Londone, 
buvo kilęs iš Ukmergės apskr. 

— A.a. A n t a n a s P a k u l i s . 71 
metų amžiaus mirė rugsėjo 23 
. Montrealyje. Palaidotas iš Auš
ros Vartų bažnyčios No t r e 
Dame des Neigęs kapinėse. 
Nuliūdime liko duk t ė ir sūnus 
su šeimomis bei k i t i artimieji. 

Chicagą: Amerikos lietuvių sos
tinė, ir į jos du „reisus" — spalio 
23 ir 24 — jau yra prisirašę per 
200 asmenų. Ekskursiją apra
šančiame lanks t inuke pažy
mėta, kad Chicagos apylinkėse 
gyvena per 100.000 lietuvių, tad 
ekskursijoje į Chicagos kul
tūriškai lietuvišką Marąuet-
te Parką bus žvelgiama į lie
tuvių istoriją bei kultūrinį-
mokslinį gyvast igumą. Bus 
aplankomos šios lietuvių įstai
gos: Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų centras Jaunimo centre. 
„Draugas", Švč. Merg. Marijos 
Gimimo bažnyčia — šventovė, 
Balzeko Lie tuv ių Ku l tū ro s 
muziejus ir Šv. Kazimiero 
kapinės. Ekskursanta i ta ip pat 
valgys lietuviškus pietus. 

a.z. 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
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Chicago. IL 60629 
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