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Laidotuvės tiems, kurie 
neturi kapų 

Sovietų Sąjungos politinių kalinių 
dienos proga 

M a s k v a . - 1990 spalio 30. -
Sovietų Sąjunga šiandien turėjo 
laidotuves savo praeičiai, kai 
prie KGB kalėjimo mūrų ati
dengė pirmąjį paminklą totali
tarinio režimo aukoms pagerbti. 

Tūkstančiai žmonių, kai kurie 
dar išlikę iš Stalino teroro metų, 
o kai kurie nešdami savo bran 
giųjų žmonių atvaizdus, kurie 
buvo nukankinti, dalyvavo šioje 
susikaupimo valandoje su aša
romis ir su giesmėmis. Tris 
m e t u s truko mokslininkų, 
ku l tū r in inkų , disidentų ir 
nuketėjusių kova, kad būtų 
pastatytas memorialinis pa
minklas, kurio Kremlius iš viso 
nenorėjo leisti, o vėliau sakė, 
kad būtų tik Stalino „valymo 
aukoms 1930,1940 ir 1950 me
tais". Paminklo pastatymas yra 
tų žmonių laimėjimas, kurie, 
kovojo už policinės valstybės 
panaikinimą. 

KGB atsiuntė vainiką 
Paminklas yra iš paprasto 

a k m e n s iš gera* žinomos 
Soloviesko salos darbo sto
vyklos, kurią įsteigė pirmą 
kar tą 1918 metais Leninas po 
savo laimėjimo. Ant išsikišusio 
akmens marmurinės juostos yra 
iškalti šie žodžiai: 

„Šitas akmuo iš Solovietsko 
Specialios Paskyrimo Stovyklos 
te r i tor i jos buvo a tvež tas 
„ M e m o r i a l " draugijos ir 
pastatytas nuo totalitarinio 
režimo milijonų aukų garbei. 
1990 spalio 30, Sovietų Sąjun
gos Politinių kalinių diena". 

KGB agentūra, kuri dar prieš 
t r is metus areštavo „Memorial" 
draugijos veikėjus, kai jie rinko 
parašus už paminklo pastaty
mą, a t s iuntė vainiką prie 
paminklo, praneša „New York 
Times" korespondentas B. Kel-
ler iš Maskvos. Gėlės pagerb
siančios tuos valstybinės polici
jos agentus, kurių kai kurie 
p a t y s buvo režimo aukos. 
Maskvos miesto taryba, kuri 
y ra ne komunistų rankose, 
paskyrė vietą tam paminklui 
prie KGB centrinės įstaigos ir 
Liubiankos kalėjimo. Dalyvavo 
daugiau kaip 50.000 žmonių. 

Gruzijos rinkimai 
Tbilisis. Milijonai žmonių 

balsavo praėjusį sekmadienį 
Gruzijoje pirmą kartą įvyku
siose daugelio partijų rinki 
muose po septynių dešimtme 
čių. Didžiausio laimėjimo 
pasiekė koalicinė persitvar
kymo grupė, k u r i a iškiai 
pasisako už nepriklausomybę ir 
atsiskyrimą nuo Sovietų Są
jungos Komunistų partija liko 
antroje vietoje. Rinkimai vyko 
i naują 250 vietų parlamentą. 
Rinkimų metu neįvyko jokių 
išsišokimų. Ga lu t ina i 
balsavimų rezultatai nebuvo 
žinomi, tačiau ba lsav imus 
stebėję Gruzijos sąjūdžio nariai 
sako, kad laimėjimas yra jų 
pusėje. Balsavimuose dalyvavo 
12 partijų. Daugelyje vietų 
minėtos koalicijos kandidatai 
laimėjo prieš Komunistų parti 
jos kandidatus santykiu 7 prieš 
1. Gruzija buvo prievartos keliu 
įjungta į Sovietų Sąjungą 1921 
m. Ir pas gruzinus buvo grupė 
radikalų, kurie ragino nebal
suoti . Ant r in ia i r ink imai 
keliose apylinkėse bus lapkričio 
11d. 

nors žiemos oras ir vėjas gesino 
nešamas žvakes. Tai buvęs 
įspūdingaiausias įvykis, koks 
t ik begalėjęs būti Maskvoje. 
Buvo ir plakatų su užrašais, 
pavyzdžiui kaip šis: „KGB. mes 
netikime jūsų krokodilo aša
roms!" 

Tiems, kur ie negrįš 
Per garsiakalbius buvo per

duodamas G. "ego gedulingas 
maršas. „Tai laidotuvės tiems, 
kurio buvo nužudyti ir neturi 
kapų", prabilo Irina Kalina, 
kurios tėvas diplomatas mirė 
Gudijos koncentracijos stovyk
loje, o ji pati 21 metų buvo 
a reš tuo ta už t a i , kad y r a 
„liaudies priešo duktė" ir kalin
t a Liubiankoje, kaip ir jos 
motina. 

„Šis pastatas yra simbolis, 
neteisybės simbolis, nežmoniš
kumo s imbol is , į s t a tymų 
nebuvimo simbolis", kalbėjo 

žinomas istorikas Y. Afanase-
jevas ir vienas „Memorial" 
draugijos vadų. „Aš niekada 
netikėjau, kad galėsiu eyvas 
matyti tą dieną, kada bus 
pasakyta teisybė ir pamatyti pa
minklą tiems, kurie niekad 
n e s u g r į š " , p a s a k ė Igor is 
Volkovas, išlikęs stebuklingu 
būdu i š anos Solovietsko 
stovyKlos. 

Gorbačiovas pritarė 1988 m. 
paminklui , tač iau šiandien 
viešai nepasisakė. Prieš dvejus 
metus Kultūros ministerija pa
skelbė paminklo konkursą, ku
riame negalėjo būti Lenino 
pavardės, o tuo. labiau Gor
bačiovo. Tuo pasinaudojo inte
l ek tua lų grupė ir s u d a r ė 
„Memorial*' draugiją. Bet 
poetas Eugenijus Jevtušenko, 
„Memorial" draugijos vice
pirmininkas, pranešė, kad kon
kursas tęs iamas ir norima 
pastatyti grandiozini paminklą, 
o šis paminklas pastatytas 
dabar todėl, kad dar yra likusių 
„gyvų kankinių, kurie norėjo 
tai išvysti savo akimis". 

Spalio 30-oji parinkta todėl, 
jog nuo 1974 metų neoficialiai 
tą dieną buvo minima Sovietu 
Sąjungos poli t iniu ka l i n ių 
diena. 

Gruzijos tautinio sąjūdžio nariai džiaugiasi savo pirmaisiais rinkimų laimėjimais Tbilisi mieste, 
kai jie laimėjo daugiau balsų už Komunistų partijos kandidatus. Sudaryta partijų koalicija reikalau
ja Gruzijai nepriklausomybės ir atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos. 

Lietuvos vyriausybė 
ruošiasi diplomatinei tarnybai 

Rainiai — 
skausmo ašara sopulingame mūsų 
tautos rožančiuje. Tautinės archi 
tektūros paminklas, iškilus arch 
Jono Virako 1942 metų kūrinys 74 
žemaičių kankiniams, bus pastatytas 
50 ojjioms tragedijos mettr.ėms. Rai 
nių kankinių koplyčia iau statoma 

Vilnius. — Lietuvos Respubli
kos Aukščiausioji Taryba, ruoš
damasi pilnam nepriklauso
mam gyvenimui, leidžia įsta
tymus ir praveda nutarimus, 
kurie veda tautą į nepriklau
somą gyvenimą. Iš Informacijos 
biuro gautas pranešimas, jog 
Lietuvos Taryba nustatė, kad 
kariniai paradai Lietuvos Res
publikos teritorijoje tegali būti 
rengiami tik su Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo leidimu. 

Taip pat Prezidiumas nutarė 
įsteigti Užsienio ryšių orga
nizavimo biurą prie Aukščiau -

Dar žodis iš 
Valstybės 

departamento 
Washing tonas . 1990 spalio 

30 — Vėliausia gauta žinia, jog 
Valstybės departamento spau 
dos direktorė Margaret Tutweil-
ler atsakė į klausimą, ryšium su 
Pabaltijo respublikų dalyvavi
mu Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo procese Paryžiuje. 
Klausimą pateikė Estijos laik
raščio Žurnalistė iš Talino An-
neli Reigas. Vakar f 1990 spalio 
29) Amerikos komisija dėl Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo pravedė diskusijas ir po 
jų tos komisijos direktorius Sam 
Wise turėjo spaudos konferen
ciją, kurios metu buvo keli klau
simai apie Pabaltijo dalyvavimą 
toje konferencijoje. Taip pat 
vakar 28 JAV senatoriai pa
siuntė laišką prezidentui, ragin
dami jį formaliai iškelti Pabalti
jo dalyvavimo reikalą konfe
rencijoje. Ir tame laiške jie 
pareiškė, kad vardiniai palai
komas Pabaltijo dalyvavimas, 
bet vengiamąjį iškelti Paryžiu
je ir kad tai atrodo bipokritiška 
ir veidmainiška. ,.Ar jūs galė
tumėte paa i šk in t i poziciją, 
kurią dabar tur i Amerikos 
administracija", baigė ji savo 
klausimą. 

M. Tutweiller atsakė, jog jau 
daug kartų Valstybės sekreto
rius tuo klausimu yra pasisa
kęs. Ta organizacija operuojanti 
susipratimo būdu. Amerika 
esanti tam pasiruošusi, bet tas 
turi būti pasiekta susipratimo 
keliu. Ji sakanti atvirai, jog 
sekretorius netikįs, kad būtų 
galima to klausimu susiprasti. 
Ir jis esąs Pabaltijo atžvilgiu u i 
ilgų metų Amerikos vestos poli 
tikos atstatymą. 

šiosios Tarybos ir prie Užsienio 
reikalų ministerijos. Patvir
tintas Biuro vadovo etatas su 
500 rublių mėnesiniu atlygi
n imu, pa tv i r t in t i ke tu r i 
referentu etatai ir kiti Užsienio 
ryšių organizavimo komisijos 
etatai. 

Išleistas įstatymą- ir del 
Lietuvos Respublika diploma
tinių rangų. N u s t a t ę , kad bus 
šie rangai: 

1. Lietuvos Respublikos ne 
paprastasis ir įgaliotasis am
basadorius, 2. Lietuvos Respub 
likos nepaprastasis pasiuntinys 
ir įgaliotasis ministras, 3. pa
tarėjas. 4. pirmasis -ekret orius. 
5. antrasis seki eterius, 6. tre
čiasis sekretorius ir 7. atašė. 
Pirmuosius du randus suteikia 
Lietuvos Respub:ikcs Aukščiau 
šiosios Tarybos Pr< -idiumas. o 
kitus visus — Užsienio reikalų 
ministras. 

Taip pat Liet u v - Itespublikos 
nepaprastojo ir L iotojo am
basadoriaus. Lietu snepapras 
to pasiuntinio įgaliotojo 
ministro rangai nuteikiami 
Lietuvos Respub];- >s diploma
tinių misijų užs: nyje vado
vams, priklausorr nuo diplo
matinių atstovybių psikeitimo 
su atitinkama va :ybe lygio. 
Eiliniai diplomą iai rangai 
paprastai šutei K imi diplo
matinio korpuso c buotojams. 

Lietuvos Respur kos Aukš
čiausiosios Taryb - Prezidiu
mas taip pat nust ė pagrindi
nes Užsienio t y- organiza 
vimo biuro prie : vbos Prezi
diumo taisykles Užsienio 
reikalų komisijom • kcijas. Tuo 
būdu organizuoja: is Lietuvos 
delegacijų ir atsk \ deputatu 
darbas užsienio va -itybėse. 

- „U.S.S. Gene 
laivas atvežė pin 
lietuvius 1948 m< 
d. į New Yorka 
stovyklų Europon 

— Oslo miestt 
sostinėje, buvusi m 
mininkė, Darbo p?" 
Gro Harlem Bru; 
sudaryti naują vy 
pirmadienį pasitr 
sybė. Nė viena p;*: 
jos 165 vietų Parį;* 
daugumos. Buvus 
tor ių koalicim 
turėjo pasitrauk; 
kų partija atsi 
Norvegijos įsiju: 
pos Bendruomf • 

-d Black" 
osius 148 
s spalio 30 
pabėgėliu 

Norvegijos 
įisterė pir-
jos atstovė 
and bando 
usybe, kai 
kė vyriau 
a Norvegi-
'nte neturi 
konserva-

yriausybė 
•ai Ūkinin
kė pritarti 
iui į Euro 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— W a s h i n g t o n e Gynybos 
departamentas p ranešė , jog 
karo laive ,.Iwo J i m a " žuvo 10 
jūrininkų, kai mašinų skyriuje 
įvyko sprogimas, sukėlęs labai 
didelį karštį. Iš viso Persų 
įlankos regione j a u žuvo 43 
amerikiečiai. Gynybos sekre
torius Diek Cheney pareiškė 
gilią užuojautą žuvusiųjų šei
moms, tačiau pasakė, kad bus 
dar daugiau siunčiama kar ių į 
tą sritį. 

— Romoje žinių agentūros 
pranešė, kad i š V a t i k a n o 
aktyvios tarnybos po 40 metų 
pasitraukė arkivyskupas Pau
lius C. Marcinkus ir išėjo į 
poilsį. Arkivyskupui šiuo metu 
jau 68 metai amžiaus. 

— Lietuva taip greitai eina į 
pilną nep r ik l ausomybę bei 
atsiskyrimą nuo Sovietų Są
jungos, kad kai kurie oficialūs 
pareigūnai Vv'ashingtone maną, 
kad kita vasarą galės pasikeisti 
su Vilniumi ambasadoriais. Lie
tuva taip pat galinti dar prieš 
tai pasikeisti konsulais su Len
kija ir megzti diplomatinius ry
šius su Čekoslovakija. Vengri
ja ir Islandija, rašo ..U.S. News 
& Vvorld Report'* lapkričio 5 d. 
numeryje. 

— Estijos vyriausybė pasam
dė VVashingtnne iš New Yorko 
teisės firmos Donovan Leisure 
Newton & Irvine partnerį rū
pintis Estijos nepriklausomybės 
byla JAV Kongrese ir Baltųjų 
rūmų sferose, praneša „The 
Wall Street Journal'* spalio 19 
dien's laidoje. 

— Reu te r io žinių agentūra 
praneša, jog, kai Paryžiuje 
lankėsi Gorbačiovas, ta i 14 
amžiaus Chateau de Rambouil-
let pilyje buvo pasirašyta ir 
saugumo pobūdžio sutartis, įpa
reigojant tar t is abi puses, jei jų 
saugumui grėstų pavojus arba 
kad iškiltų ir t a rp tau t inė krizė. 

— P r a n c ū z i j o s prez. F. Mit-
terrand po pasirašymo sutarties 
su prez. Gorbačiovu, pasakė, jog 
ne tiek svarbu koks pasirašytos 
sutarties turinys, bet kad iš viso 
buvo pasirašyta sutartis, nes 
seniai nebuvo tokios sutarties. 

— Sovietų prez. Gorbačiovas 
po pasirašymo sutar t ies su 
Prancūzija, pasakė, jog ,,Fran-
ko-Sovietų faktorius" turėtų 
vaidinti europiečių ir globali
nėje politikoje rolę ir vesti į 
gerensius ryš ius ir savitarpio 
susipratimą. J i s dar pastebėjo, 
kad šaltojo ka ro padariniai sėk
mingai likviduojami. 

Nepasisekė Sovietų 
pasiuntinio misija 

Ar bus naujas karas? 
B a g d a d a s . — Kai Sovietų 

Sąjungos pasiuntinys baigė savo 
pasitarimus su Irako prezidentu 
Saddam Husseinu praėjusį sa
vaitgalį ir dabar sugrįžo į 
namus, pasakė, kad jis nesąs op
t imistas dėl įvykių Irake. Tai 
buvęs paskutinis bandymas 
diplomatiniam sprendimui, bet 
nepasisekęs. 

Sovietų Sąjungos prašymu. 
J u n g t i n i ų Tau tų Saugumo 
ta ryba atidėjo savo balsavimą 
šeštadienį, kad jos pasiuntinys 
Eugenijus Primakovas galėtų 
susi tar t i su Irako vadais, o tuo 
balsavimu turėjo būti apkaltin
t a s Irakas už Kuwaite padary
tu s nuostolius, už kuriuos jis 
privalo atsilyginti. 

Paryžiuje Sovietų Užsienio 
reikalų ministeris E. Ševard
nadze dar neišvažiavus Prima
kovui iš Bagdado, pasakė, jog 
„šiuo metu nedaug pagrindo 
optimizmui". O Britanijos radi
j as citavo „Novosti" sovietų 
žinių agentūros pranešimą, jog 
Primakovas ir Husseinas baigė 
pasi tar imus „be jokio pasiekto 
sus i ta r imo ta i s k laus imais , 
kur ia is buvo diskutuota". 

K a r a s n e i š v e n g i a m a s 
Po pasitarimų Husseinas at

šaukė savo sprendimą suvaržyti 
benzino ir alyvos pardavimą ir 
atleido iš pareigų tą ministerį, 
kur is rekomendavo įvesti tuos 
suvaržymus. Oficiali Irako žinių 
agentūra paskelbė, jog Alyvos 
ministeris apsiskaičiavo — ben
zino ir alyvos esą pakankamai 
ilgam laikui. To ministerio 
vieton Husseinas paskyrė savo 
žentą. Diplomatai Bagdade 
sako, jog karas neišvengiamas, 
ka i nepas i sekė P r imakovo 
diplomatinė misija. Jis yra 
laikomas arabų reikalų eksper
tu ir tų klausimų patarėjas Gor
bačiovui. Paaiškėjo, jog Pri
makovas arabų valstybėse jau 
buvo ketur ias savaites, bandy 
damas diplomatiniu būdu suras
t i Persų įlankos krizės iš
sprendimą. Primakovas taip pat 
buvo susitikęs ir su PLO vadu 
Arafatu, kur is taip pat atvyko 
į Bagdadą. 

Kai tas pats Primakovas prieš 
dvi savaites lankėsi Bagdade, 
t a i buvo pasklidę gandai, kad 
I rakas sutinka pasi traukti iš 
Kuwaito, išskyrus du alyvos 
laukus šiaurinėje dalyje. Bet tą 
žinią paneigė Irakas. Po to prez. 
Busbas pakartojo, kad Irakas 
turi pasitraukti iš Kuwaito be 
sąlygų. „Nė vienas Amerikos 
kareivis nepasiliks nei vienos 
dienos ilgiau, negu reikalinga, 
bet amerikiečiai nepasitrauks 
neatlikę savo misijos", pasakė 
prez. Bushas būdamas Honolulu 
valstijoj respublikonų rinkimų 
reikalais. 

N e s i t r a u k s iš Kuwa i to 
Jungtinėse Tautose Sovietų 

ambasadorius Y. Vorontsovas 
savo kolegoms diplomatams pa 
sakė, jog Primakovas pareiškęs, 
kad Irakas nemano pasitraukti 
iš Kuwaito. Nuolatiniai penki 
Saugumo Tarybos nariai patvir 
tino rezoliuciją, kad Irakas yra 
a t s a k i n g a s už f inansinius 
nuostolius ir už karo nusikal 
t imus, kai buvo atlikta invazi
ja. Todėl visos valstybės, įparei 
gojamos paruosti savo sąskaitas 
I rakui ir į teikti įrodymus, 
kokius karo nusikaltimus padą 
rė okupacinės Irako pajėgos 

Praėjusį pirmadienį Saugumo 
Taryba patvirtino nutarimą su
laikyti ir užšaldyti Irako turtą. 
Tuo norima daryti Irakui spau
dimą, kad pas i t r auk tų i š 
Kuvvaito. Tačiau įspėta, jog, jei 
ir to l iau I r a k a s nekre ips 
dėmesio į Tarybos nutarimus, 
tai ši pasaulinė organizacija im
sis kitų būdų, kurie numatyti 
Jungtinių Tautų čarteryje. I t a i 
jau įeina ir karinės jėgos pa
naudojimas, nors apie tai dar 
nebuvo užsiminta. 

Nauja rezoliucija 
Naujoji rezoliucija laiko Iraką 

atsakingu už visą padarytą žalą 
ir asmeninius žmonių sužeidi
mus ir už žmogaus teisių 
pažeidimus Kuvvaite. Šiuo bal
savimu 13 narių pasisakė už 
minėtus kaltinimus, t ik Jeme
nas, vienintelė arabų šalis, i r 
Kuba nebalsavo. 

Prez. Bushas pasakė, jog, jei 
nebegalima su Iraku jokiais 
būdais susitarti , tai gali būt i 
p a n a u d o t a ir ka r inė j ė g a 
pašalinti Irakui iš Kuwaito. 
Trečiadienį prez. Husseinas 
pasakė, savo gyventojams, kad 
bū tų pas i ruošę karui , n e s 
Amerikos užpuolimas gal įs 
įvykti po kelių dienų. 

P rancūz i j a įsakė išvykt i 
visiems savo diplomatams. Tik 
Amerikos ir Britanijos am
basados dar dalinai veikia 
Kuvvaite. 

Ba rba r i zmo veiksmai 
Valstybės departamento sek

retorius James Bakeris pa
reiškė, kad Irakas atlieka pasi
baisėtinus barbarizmo veiks
mus su Kuvvaito žmonėmis, net 
šaudo vaikus. Sekretorius pasa
kojo, jog Amerika išbandė visus 
galimus būdus, kad Irakas tai
kiai pasitrauktų iš Kuwaito, o 
jei okupacija bus tęsiama toliau, 
ta i gali būti panaudota karinė 
jėga prieš Iraką Husseinas 
tur įs žinoti, kad tų kraštų 
kantrybė turi ribas ir jei jis 
mano panaudoti cheminius ir 
biologinius ginklus, tai už tai 
labai skaudžiai nukentės. 

Valstybės sekretorius papą 
šakojo, k ą prez. Husseinas daro 
Kuwaito žmonėms Vyksta bai
sus žmonių išniekinimas, net 
sunku patikėti gaunamais iš 
ten pranešimais. Ten sergantys 
vaikai yra šaudomi, kai jų tėvai 
paprašo pasigailėti. Iš Kuvvaito 
zoologijos patalpų kareiviai 
paleido liūtus ir tigrus ir bandė 
juos šaudyti kaip taikinius. 
Lifitas sudraskė jauną Kuvvaito 
mergaitę. 

Sekretorius Bakeris penkta
dienį išvyksta į Saudi Arabiją ir 
kitus arabų kraštus, o taip pat 
ir į Europos sostines pasitarti su 
sąjungininkais dėl tolimesnių 
veiksmu prieš Iraką. 

KALENDORIUS 

Lapkncm 1 d.: Visų šventų
jų šventė. Kaributas, Andrius, 
Kirenija. Milvyde, Žygaudas. 

Lapkr ič io 2 d.: Vėlinės — 
mirusiųjų minėjimo diena. Va
lentinas. Nora, Gedilė, Gedar 
tas. Tobijas. Maura. 

O R A S CHICAGOJE 

Saule teka 6:21. leidžiasi 4:47. 
Temperatūra dieną 76 1., 

naktį 56 ! 

' 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. lapkričio mėn. 1 d. 

A.A. LAIMA ŽEMAITIENE 

Spalio 26 dieną, po gedulingų 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, Holy Sepulchre kapinė 
se buvo palaidota a.a. Laima 
Kripkauskaitė-Žemaitienė, 54 
m. amžiaus. Šv. Mišias aukojo 
ir jautrų pamokslą pasakė kun. 
Alfonsas Babonas. Mišių metu 
giedojo E d v a r d a s Sk io ty s . 
Velionė buvo gimusi Platelių 
valsčiuje, Panu tėnų ka ime , 
Žemait i joje . A tvykus i į 
Ameriką, su tėvais gyveno 
Chicagoje. Ištekėjusi už dr 
Petro Žemaičio atvyko į Det 
roitą ir apsigyveno Canton 
miestelyje.Velionė buvo aktyvi 
Lietuvos Dukterų draugijos ir 
Lietuvos Fronto bičiulių val
dybos nare . Paliko vyrą dr. 
Petrą Žemaitį, dukras: Rasą ir 
Viliją Žemaitytes, dukrą ir 
žentą Rūta ir Ken Bloomfield. 
vaikaičius Andrių ir Gailute; 
dukrą ir žentą Dainą ir David 
Rudd, vaikaitį Mykolą, daug 
kitų giminių Chicagoje, Kana
doje ir Lietuvoje. 

Atsisveikinimui su velione 
vadovavo laidotuvių direktorė 
Yolanda M. Z a p a r a c k i e n ė . 
Lietuvių B e n d r u o m e n ė s ir 
Lietuvių Respublikonų vardu 
atsisveikino Jonas Urbonas. 
Detroito ir Windsoro Lietuvių 
Fronto b ič iu l ių v a r d u at
sisveikino Vytas Petrulis. Arti
mųjų vardu atsisveikino Regina 
Pikūnienė. Viešas užuojautas 
išreiškė: Lietuvos Dukte rų 
draugija, Detroito ateitininkai, 
sporto k l u b a s „ K o v a s " , 
BALFO 76-tas skyrius, „Ame
rikos Lietuviu balso" radijo 
klubas ir „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlė. Laidotuvėse 
dalyvavo giminės iš Chicagos ir 
Toronto apylinkių. Laidotuves 

t v a r k ė Baužos la idotuvių 
namai . 

Į S P Ū D Ž I A I IŠ LIETUVOS 
V A I Z D A J U O S T Ė J E 

Sekmadienį, lapkričio 4 dieną, 
12:00 vai. Šv. Antano parapijos 
patalpose bus rodoma vaizda
juostė iš Lietuvos. Kunigas 
VValter Stanevičius ir Robert 
Boris,vasarą viešėdami Lietuvo
je , įrašė savo kelionės įspūdžius 
į vaizdajuostę, kurią parodys 
Detroito lietuvių visuomenei. 
Visi Detroito ir apylinkių lie
t u v i a i maloniai kviečiami 
pamatyt i šią vaizdajuostę. 

B A L F O V A J U S TĘSIAMAS 
Bendras Amerikos Lietuvių 

fondas - BALFAS, 46 metus 
veikęs vieningame labdaros 
darbe, buvo ir yra ištikimas 
savo paskirčiai — rūpintis 
nela imės išt iktais ligoniais, 
seneliais, vaikais, politiniais 
kaliniais ir tremtiniais. Balfo 
76-tas skyrius spalio mėnesį 
vykdo vajų. Savo aukų dar 
neįteikusieji prašomi siųsti jas 
iždin inkui Vladui Staškui, 
10037 Hazelton, Redford, MI 
48239. Čekius rašyti United 
Lithuanian Relief Fund vardu. 

N A U J A R A D I J O 
P R A N E Š Ė J A 

Danutė Petrulytė, praėjusiais 
metais studijavusi Vilniaus 
u n i v e r s i t e t e , įs i jungė į 
„Amerikos Lietuvių balso" 
radijo valandėlės programų 
pranešėjų eiles. Danutė Petru
lytė pravedė spalio 28 dienos 
„Amerikos Lietuvių balso" 
radijo programos laidą, trans
liuojamą sekmadienio rytais 
nuo 8:15 iki 9 vai. iš WCAR 
stoties, 1090 AM banga. 

Lietuviško kampelio Tautybių festivalyje & uthfield, MI, vykusio spalio 19-21 dienomis, organiza 
torės. Iš k.: Stefa Kaunel ienė, Patricia Kaunelienė, Viktorija Norvilaitė ir Antan ina Jonynienė. 

Nuotr . J . U r b o n o 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
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VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

Rugsėjo 6 dieną įvyko Lietu
vos Vyčių vidurio apygardos 
posėdis Hampton viešbutyje, 
Southfield, MI. Dalyvavo dalis 
Pennsylvanijos. Obio ir Michi-
gano Lietuvos Vyčių kuopų. 
Šiuo įvykiu rūpinosi Southfield 
79-ta kuopa. 

Buvo išklausyti kuopų pirmi-" 
ninku pranešimai, apsvarstyta 
tolimesnė Vyčių veikla, ypač 
svarba toliau ir drąsiau tęsti 
pagalbą Lietuvai. Bob Boris 
vasarą lankėsi Lietuvoje J i s 
p a t v i r t i n o r e i k a l i n g u m ą 
visokios pagalbos, ypač vaistų, 
ligoninėms prietaisų, visokių 
knygų ir 1.1. Bob pranešė, kad 
buvo sur inkta p a k a n k a m a i 
a u k ų p a s k u t i n i a m e Vyčių 
seime Pittsburge pasiunt imui 

vieno didelio siuntinio reikme 
nų j Lietuvą Uar liko gana 
daug ir kito siuntinio pasiun 
tunui . 

Buvo pasiūlyta, kad visi rašy
tume savo kongresmanams. kad 
jie stipriai remtų bylą. dar 
esanč ia kongrese , s u t e i k t i 
Lietuvai 10 milijonų dolerių 
pagalbą Taip pat buvo pa ta r ta 
aukoti Sv. Kazimiero draugijai, 
prisidedančiai prie išlaikymo 
Sv. Kazimiero kolegijos Romo 
je, kuriai labai reikalingos lėšos 
pataisymams ir išlaikymui at 
vykstančių studijuoti iš Lie 

tuvos jaunuolių ir kunigų. Buvo 
raginama kasdien kalbėti rožinį 
meldžiant Lietuvos nepriklau
somybės. 

Kitas suvažiavimas vyks Cle-
velande gegužės 17, 18, 19 d. 
Vyčių visuotinas seimas vyks 
St. Petersburg. Floridoje, liepos 
30-rugpjūčio 3 d. 

Šeštadienio vakare visi nariai 
susirinko vakarienei ir pasi
linksminimui Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros centre kur 
Lietuvos Šaulių sąjunga irgi 
buvo susirinkusi minėti savo 
įsikūrimo švente. 

Sekmadienio rytą per šv. Mi
šias Dievo Apvaizdos šventovėje 
buvo įteikti trečio ir ketvirto 
la ipsnio žymenys t r ims 
nariams; prisaikdinta nauja 
valdyba, prisiminta ir pasimels
t a už visus mirusius narius. 
Sekė vaišės Kultūros centre. Po 
vaišių atsisveikinom ir skirs 
tėmės kelionei į namus. 

A. Uždavinys 

ŽYMUO 
DR. W. SCHMALST1EGUI 

..Fnend of Lithuania" žymuo 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
skiriamas ne lietuvių kilmės 
asmeniui, pasidarbavusiam Lie
tuvos l abu i . Šio žymenio 
skyrimą prieš daugelį metų pra
dėjo kun Jonas Jutt. 

šiais metais šiuo žymeniu 
pagerbtas prof dr \Villiam R 
Schmalstieg. Pennsylvania Sta 
te universiteto slavų kalbos pro

fesorius. Prof. Schmalstieg 1956 
m. Pennsylvanijos universitete 
apgynė baltų ir slavų kalbų 
doktoratą. 

J is dėstė lietuvių, rusų, is
torines kalbas, sanskritą, senąją 
bažnytinę slovėnų kalbą bei 
lingvistiką, ir 1967 metais 
buvo paskirtas profesoriumi. 
Nuo 1968 metų iki šių 
dienų prof. Schmalstieg yra 
daug pasidarbavęs lietuvių 
kalbos puoselėjimui. 

1968 metais j i s buvo di 
rektorius Pennsylvania State 
universitete rengtos JAV kon
ferencijos baltų lingvistikos 
klausimams nagrinėti. 1970 
metų birželio mėnesį buvo 
p a k v i e s t a s į Vi lnių skai
tyti paskaitas tema ..Bendro
sios baltų vokalinės sistemos 
išsivystymas". 1971 m. gegužės 
mėn. paskelbė straipsnį ..Jono 
Kazlausko nuopelnai lietuvių 
k a l b a i " Chicagoje vykusio 
Lituanistikos instituto suvažia
vimo proga. 1972 m. gegužės 
mėn. Toronte vykusiame Baltų 
studijų puoselėjimo sąjungos 
suvažiavime skaitė paskaitą 
,.Lietuvių kalbos nominativo 
daugiskaita*'. 1983 m. spalio 
mėn. — 1988 m. birželio mėn. 
laikotarpyje paskelbė įvairius 
straipsnius JAV-bėse, Vilniuje, 
Kijeve bei Kanadoje. 

Dr. Schmalstieg priklauso 
įva i r ioms organizaci joms: 
Linguistic Society of New York. 
Minnesota universiteto Phi 
Beta Kappa. Linguistic Society 
of America. Societas Liguisticae 
Europea, American Association 
of Teachers of Slavic and 
Eastern European Language, 
bei Association for the Advance-
ment of Raltic Studies. Ėjo 
sekre tor iaus / ižd in inko bei 
pirmininko pareigas Baltų stu
dijų puoselėjimo sąjungoje. 

Dr Schmalstieg yra skaitęs 
paskaitas Vilniaus universitete, 
Akron, OH. Lietuvių pėda 
gogikos inst i tute . Lietuvos 
Mokslo akademijoje, bei lietu 
vių jaunimo stovykloje Hunt 
sville, Ontario. Canadoje. 1986 
metais jam buvo suteikta Fui 
bright Hayes Training Grant 
Program stipendija tęsti stu
dijas Vilniuje veikiančiame 
Lietuviu kalbos bei literatūros 
institute 

Su L D:\mbriunu bei A. 
Klimu, dr Schmalstieg yra 
suredag nes knygą „Introduc-
tion to Modern Lithuanian". 
išleistą 1966 metais. Antroji 
laida BH> 1972 metais, o trečioji 
— 1980 m. J is yra išleidęs kny 
gas: ..Lithuanian Reader for 
Self-Instruction", „Lithuanian-
Engl^h Glossary of Linguistic 
Termmology" , bei „Noted 
Scholars of the Lithuanian Lan
guage" ir yra išvertęs A. 
Saba l iausko biografines 
nuotrupas. 

Jo darbai, atspausdinti kny 
gose bei įvariuose periodi
niuose žurnaluose yra gausūs. 

Už nuopelnus lietuvių kalbai. 

Lietuvių kambarį. Mus pasi
tikęs studentas parodė ir naujai 
atidarytų ukrainiečių, graikų, 
romanų, kiniečių ir, žinoma, 
l ie tuvių k a m b a r i u s . Kiek
viename kambaryje buvo ' to 
krašto kultūrinės istorijos bei 
architektūros nuotrupos. LYėtu-
vių k a m b a r y s buvo iš ta i 
gingiausias, gerai išryškinęs 
lietuvių spartietiška gyvenimą. 
Kambarys buvo įkurtas 1938 
metais. Jį lanko vietiniai, bei 
lietuviai iš viso pasaulio. Visi 24 
tautybių kambariai yra Pitts-
burgho universiteto naudojami 
kaip klasės. 

Nuvykome ir į Pittsburgho 
miesto centrą. Pakelėje gidas 

K»b. (1-312) 735-4477; 
Rez. '708)246-0067: arDa (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Rulaskl Roaa 
Valandos pagal sus'tanmą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAb 
SPFCIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3»00 W. 95 St M (703) 422 0101 
v.landos pagal ^.jsita'imą 

Pirmd 3 v p p-7 v v ant'd 12 30-3 v p p 
ttečd uždaryta , ketvcj 1-3 v p p penKtd 

r' šešta 9 v r -t? v p p 

6132 S. Keazle Ave., Chlcago 
• 1-3121 925-2«70 -•: (1-3121 489-444V 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

profesorius dr. William Riegel rodė šias ligonines: Šv. Pranciš-
Schmalstieg tikrai užsitarnavo kaus, West Penn, Shadyside, 
„Friend of Lithuania" žymenį Šv. Margaretos ir Allegheny 
bei Lietuvos draugo vardą. General . Neilgai tebuvome 

O n a Klizas Wargo, miesto centre, tačiau pamatėme 
Lietuvos Vyčių Centro 47 aukštų U.S. Steel pastatą. 

valdybos pirmininkė naująjį Fifth A\enue pastatą, 
Consolidated Natūrai Gas pa-

Našlaičių ašaros ir akmenį 
praskelta. 

Lietuvių patarlė 

Cardiac Diagnosis. L td . 
Marguette Medica l Bu i ld ing 

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 
Vaiandos pagal susitarimą 

- Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chlcago. III. 
Tai. i i 312) 925 2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Htckory Mills ll_ 
1 mylia Į vaka/us nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio i>gos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

>r hemcoidu gydymas 
S540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St . Crvcago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

95?5 S 79tn Ave . Hickory HBs 
Tai. (708) 598 8101 
Vai parpi su^it.-trirr„| 

LIETUVOS VYČIAI 
A P Ž I Ū R Ė J O 

PITTSBURGHA 

Kartais tura i yra trumpi, ne
įdomūs, kartais — varginantys. 
Tačiau Pittsburgho apžiūrėji
mas buvo įdomi staigmena. 

Trečiadienį, šiltą, saulėtą lie
pos 25-tą dieną, trys Grey Line 
au tobusa i išs i r ikiavo p r ie 
Sheraton viešbučio. Kiekvieną 
autobusą pripildė Lietuvos 
Vyčių organizacijos nariai iš 
Floridos, Californijos, Massa 
chusetts, New Jersey, Nev* 
York, Pennsylvanijos, Illinois ir 
t.t. Išvykome į Oakland rajoną, 
Pittsburgho miesto žymų me 
dicinos bei universiteto centrą. 
Autobusai greitkeliais riedėjo 
palei Monongahela upe. Gidas 
rodė buvusių plieno liejyklų vie
toves, k u r dabar s tatomas 
vėliausios technologijos pramo
ninis centras. Matėme katalikų 
— Duąuesne univers i te tą . 
Tęsėme kelionę į Oakland 
centrą, kur yra šios ligoninės 

statą, bei tr is dangoraižius 
Gatevvay Complex cen t re . 
Pamatėme ir Three Rivers sta
dioną, Pi t tsburgho beisbolo 
(„Pirates") bei futbolo koman
dos („Steelers'^ namus. 

Artėjant vakariniam eismo 
sus ik imš imui , suskubome 
nuvykti į Pitt*burgh Plate 
Glass kompleksą ir Winter Gar-
den parodų sale. Tai įspūdingas 
šešių pastatų architektūrinis 
kūrinys, sukurtas iš stiklo ir 
plieno. Ypač naktį jis nuostabiai 
atrodo. Išvažiavome iš miesto 
For t P i t t t i l t u , k u r i u o 
persikėlėme per t r is upes — 
Monongahela. Allegheny ir 
Ohio. Jų santakoje pamatėme 
mažą pastatėlį — Block House. 
šio miesto pirmąjį pastatą. 

Galop važiavome į kalną, kol 
pasiekėme West End Overlook 
vietovę. Miesto vaizdas užėmė 
kvapą! Turo gidas papasakojo 
įdomią Pittsburgho ankstyvo
sios istorijos, J u r g i o VVa 
shingtono ir prancūzų indėnų, 
karo laikotarpio pasakėlę. 

Pittsburgho miesto apžiūrėji 

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

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

Kasdien '. M 8 vai vak 
išskyrus trec Šeši I 2 i k i 4 v a l popie; 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 »t St. 

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

Palo* Vision Cente*, 7152 W. 127thSt. 
Palos Hgts III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave. . Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd.. Chlcago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai i 
Valandos pagal sustanmą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir crururgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman hgonine Eigm iL 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ L IGOS 

4 7 0 0 W . 9 5 S t . 
Oak Lav*n. IL 8 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Te l . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

10442 W C e r m a k R d . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Te l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
VIEDICAL BUIL0ING 
3200 W. 81«t Street 

Kabineto tai (1-312)737-1168; 
Rezld. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71«t Street 
(1 312)434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

Kab tat. (1-312) 585 0348: 
Rez. (1-312) 77»-SS33 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 W 63rd St. 
vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 

6-9 antr 12-6. penkt 10 12 16 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir keiv 2-5 v p p 
šešt pagai susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pną Austm) 

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

Magee (gimdymo^ Montefiore. mas paljko gera įspūdį. Šitoks 
turas, be abejo, pakeitė mūsų 
galvojimą apie Pittsburghą. Šis 
miestas yra įdomus ir nuosta 
biai gražus. 

Mary H. Tamy. 
Vertė Aleks. Paka ln i šk i s , J r . 

P resby te r ian (pagarsėjusi 
organų persodinimų opera
cijomis), bei Chi ldren ' s . 
Carnegie Mellon universitetas. 

Nuvvkome į Pittsburgho uni
versi te tą , ku r ap lankėme 

Keb. tel. (1-312) 471-3300: 
Rez. (708) 442-8287 

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

7722 t . Kedzie Ave., 
Chlcago. 18. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

A R A S Ž L I O B A . M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L I G O S 
Good Samarttan Medical Center 

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Ave . . Sulte 310. 

NepervlMe IL 80983 
Tel. 1 708 527 0060 

Valandos pagal susitarimą 

Keb. tel. (1-312) 588-3188; 
Nam M (706) 361 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W M I 63rd Street 
Vai pirm antr keiv >r penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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file://D:/mbriunu


Pastangos išsaugoti 

LIETUVOS TEATRĄ 
Praėjusio šeštadienio „Drau

go" Kultūriniame priede skai
tėme apie ateinantį VIII lietu
vių teat ro festivalį, kuris vyks 
Chicagoje lapkričio 15-18 die
nomis. Programa bus įdomi: i r 
senoviškų ir naujoviškų kū
rinių, ir komedijų ir rimtų 
veikalų. Su pastatymais pasiro
dys net penki vienetai iš įvairių 
JAV ir Kanados miestų. Kai ku
rie mūsų kolektyvai jau y ra 
gastroliavę Lietuvoje, ir šešta
dienį skaitėme apie Hamiltono 
„Aukuro" sėkmingas gastroles 
Šiaulių dramos teatro globoje. 
„Mūsų mėgėjų teatrai aplankė 
Rokiškį, Panevėžį, Šiaulius, 
Klaipėdą, Kauną ir Vilnių. Vi
sur buvo bilietai išparduoti..." 
— gal maždaug kaip Lietuvos 
vienetų pasirodymai čia. 

Bet nereikia manyti, kad Lie
tuvos teatrai neturi rūpesčių. 
Praėjusio ketvirtadienio Chica-
go Sun-Times laikraščio meno ir 
teatro skyriuje teko skaityti 
apie besikeičiančią teatro padėtį 
Rytų Europoje, pavyzdžiu pai
mant Lietuvą. Kritikė Hedy 
Weiss rašo, kad okupacijos me
tais teatrai buvo „drąsos ir pasi
priešinimo tvirtovės" tuose 
kraštuose. Turėdami stiprų val
džios užtikrintą finansinį pa
grindą, nors nuolat cenzūros 
persekiojami, režisieriai per 
savo pastatymus įvaizdžiais ir 
metaforomis siųsdavo an t i -
valdiškas mintis jas iššifruoti 
mokančiai publikai. Tuo būdu 
teatrai buvo tapę vieninteliu 
viešai prieinamu laidu tiesai, 
tad bilietai į spektaklius buvo 
tapę aukštai įkainotomis verty
bėmis. 

Bet kai atvirumo ir demokra
tizavimo vėjai pakeitė spaudos 
ir radijo-televizijos veidą, kai 
tiesos tvaikas pradėjo sklisti ir 
jų puslapiuose ir bangomis, 
teatras nebeatlaiko jų konku
rencijos. Publika mažėja, o vals
tybėms turint rimtai skaitytis 
su ekonomine realybe, perei
nant į rinkos ekonomiką, mažė
ja ir valdiškos subsidijos teat 
rams. Tuo tarpu, teatrų išlaiky
mo kaina, kaip ir visos kainos 
krašte, kyla šuoliais. 

kad teatras galėtų paruošti sep
tynis naujus pastatymus. Anot 
Sahlins, padidinęs savo reper
tuarą, teatras pritrauks naują 
publiką ir geriau išnaudos savo 
erdvias, bet nepakankamai iš
naudojamas (nors pilnai apmo
kamas) patalpas ir personalą. 

Kad teatras nebūtų privers
t a s savo išlaikymą užsidirbti 
t ik gastroliuojant po teatrų 
festivalius užsienyje, Sahlins 
j am surado agentą, kuris teat
rui išrūpintų reguliarias gastro
les ir koordinuotų vietinių spek
taklių kalendorių. Jis taip pat 
nurodė, ku r i a s darbuotojų 
pareigas galima būtų sugrupuo
ti, kad jas atliktų mažesnis skai
čius tarnautojų („Tai nepatiko 
teatro elektros kamščių dėžės 
prižiūrėtojui".) Sahlins taip pat 
tarėsi su Lietuvos Kultūros 
ministerija, kad ši vis tik pa
skirtų daugiau lėšų teatrui. 

Jis kritikei entuziastiškai 
papasakojo apie vieną tokią 
savo viešnagės dieną Vilniuje. 
„Toji diena mane iki šiol tebe
stebina. ... Ryte, kokią mylią ei
damas į teatrą, praėjau ilgas 
eiles prie maisto parduotuvių. 
Tada praėjau triukšmingą pro
testo demonstraciją, kurioje 
rusų kareiviai, stovėdami prie 
dviejų tankų, ginčijosi su lie
tuvių būriu dėl užrašo nuėmimo 
nuo valstybinio pastato. 

„Tada turėjau posėdį su teatro 
menine vadovybe, po to turėjau 
audringą pietų posėdį su teatro 
profsąjungų (union) valdyba, po 
to buvo viso teatro šimto dienų 
moratoriumo pasiūlymo priėmi
mas. Tada, grįždamas į viešbutį, 
vėl praėjau protestus prie dviejų 
tankų, šįkart ginčai buvo apie 
paminklinės statulos pašali
nimą. ...Vėliau tą vakarą nu
ėjau į J. S. Bacho muzikos kon
certą puikiame 18-to šimtmečio 
pastate, kur Napoleonas kadais 
buvo apsistojęs. Muzikantai 
buvo apsirengę frakais, blizgėjo 
žirandeliai ir publika buvo pilna 
jaunimo. 

„Tai dienai pasibaigus, per
gyvenus tiek stebinančių, kraš
tutinių kontrastų, įspūdžiai dar 
ilgai zujo galvoje, neduodami 
nurimti. Tik ketvirtą valandą 
ryto šiaip taip užmigau". 

LITERATŪROS ŠVENTE IR 
KONCERTAS NEW YORKE 

Kai praėjusią vasarą Eimun
to Nekrošiaus vadovaujamas 
V i ln i aus J aun imo t e a t r a s 
gastroliavo Chicagoje tarptau
tiniame teatro festivalyje mies
to centre, anot Weiss, jau jie visi 
buvo susirūpinę teatro ateitimi 
Lietuvoje. Tad š is t e a t r a s 
pakvietė šio tarptautinio festi
valio rengėją Bernie Sahlins pa
viešėti porą savaičių Vilniuje ir 
pakonsultuoti, kaip Vilniaus 
valstybinį teatrą pritaikyti rin
kos ekonomikai. Sahlins priėmė 
kvietimą ir tuo tikslu lankėsi 
Vilniuje pora savaičių, rugsėjo 
mėnesį ir numato dar gruodžio 
mėnesį ir kovo mėnesį papildo
mai lankytis. 

Sahlins tarėsi su Vilniaus 
teatru. Lietuvos kultūros minis
terija ir teatro darbuotojų prof
sąjunga. Konsultuodami su 
Sahlins, kaip rašo Hedy Weiss. 
jie įvykdė nemažą šio teatro per
tvarkymą, kad teatras efekty
viau ir taupiau veiktų. „Tai 
buvo labiausiai j aud inan t i 
(thrilling) patirtis visoje mano 
karjeroje", prisipažįsta Bernie 
Sahlins, kuris prieš 30 metų 
įkūrė ir dabar sėkmingai tebe 
veikiantį Chicagos „Second Ci
ty" teatrą. Anot Weiss, ataskai 
t inis Sahlins raportas apie šį jo 
darbą su Lietuvos teatru, kurį 
jis įteikė JAV Informacijos 
agentūrai , yra „pavyzdys vi
siems, norintiems padėti Rytų 
Europos teatrams išlikti". 

Sahlins Vilniaus teatrui re
komendavo visą eilę dalykų, ir 
daugelis jų jau yra vykdomi. Jų 
tarpe buvo ir rekomendacija 
teatrą uždaryti šimtui dienų. 

Vėliniu susikaupimui. Vytauto Augustino nuotr. 

VIENODAI SAUGOTI 
TAUTINĘ KULTŪRĄ 

IŠEIVIJOJE IR LIETUVOJE 

Lietuvoje teatras 40 metų 
buvo vienintelis tiesos šaltinis 
pavergtai tautai. Tikras menas 
visuomet išsako gilią dvasinę 
tiesą, ir tai žmonija visuomet 
vertina, nors ne visuomet sąmo
ningai. Yra įvairios vertės tie
sos rūšių. Žemesniųjų tarpe bus 
esančių daiktų ar įvykių bu
vimo pripažinimas. Aukštes
niųjų tarpe yra tikrovės esmės 
pripažinimas meninėje formoje 
— ar tai dailėje, ar muzikoje, 
šokyje, literatūroje ar teatre. 
Kiekvienas susidūrimas su 
tiesa gaivina žmogaus gerąsias 
savybes, naikina blogąsias — 
žmogų pakelia. Ir dažnai tai 
būna įvairiose humoristiškose 
formose. 

Išeivijos teatras turbūt yra 
viena populiariausių lietuviškos 
kultūros formų, duodanti pasi
tenkinimą ir malonumą pla
čiausiai visuomenei. Todėl teat
rai dažniausiai sutraukia ir am
žiumi įvairesnę publiką, ir bilie
tai greičiau išparduodami. Leis
kime lietuviškam teatrui ir mus 
čia išeivijoje džiuginti ir stebin
ti lietuviškos dvasios įdomumu, 
savitumu, lietuviško žodžio 
spalvingumu, kuris dažnai nu
blanksta mūsų „virtuvinės kal
bos" kasdienybėje. Nepraleis-
kime progos per savo teatrą iš
girsti tą amžinąją, menu išreiš
kiamą tiesą, nes čia gyvendami 
tik retai teturime progos ją iš
girsti ir pamatyti išreikštą lie
tuviškos minties, vaizduotės ir 
kūrybos formoje. 

a.g. 

Lietuvių išeivių t a u t i n i s 
susipratimas, jų meilė savo tėvų 
ir protėvių Žemei, jų patriotinė 
— pavergtų brolių ir seserų 
kovos rėmimo bei jų pačių gel 
bėjimo — veikla visados buvo 
labai aukšto lygio. 

Kiek begalėdami jie rėmė 
Lietuvą caristinės Rusijos prie 
spaudos laikais, labai daug pasi 
darbavo dėl Nepriklausomybės 
pripažinimo po Pirmojo pasauli
nio karo. Antrojo pasaulinio 
karo eigoje rusams vėl okupa 
vus Lietuvą, jie dėjo didžiules 
pastangas, kad tarptautinėje 
plotmėje Lietuvos inkorpo
ravimas į Rusijos imperijos 
sudėtį nebūtų p r i p a ž i n t a s 
teisėtu dalyku. Sunku būtų ir 
išvardinti visus tuos Lietuvai 
teiktos paramos būdus , ir 
dažnai klaidžius tai paramai 
realizuoti nueitus kelius. 

Džiugu, kad po gana daug be
veik aklinai uždaros vergijos 
dešimtmečių l ie tuviškoj i 
išeivija turi galimybę kur kas 
efektyviau remti vis savaran
kiškesne tampančią Lietuvą, jos 
nepriklausomybės atstatymo ir 
tarptautinio pripažinimo rei
kalą. 

Šiais metais atsiradus galimy
bei siųsti knygas į Lietuvą cen 

' tralizuoti ir masiškai, Lituanis
tikos Tyrimo ir studijų centras 
pradėjo gauti labai daug pasiū
lymų siųsti įvairias vertybes. 

i Pvz., ne vienas išsiuntimui siūlo 
savo asmeninį muziejų. Kai 
kurie menininkai norėtų į 
Lietuvą išvežti visus savo kū

rinius. Taip pat kai kas mano. 
jog jau laikas išvežti į Lietuvą 
netgi labai svarbia archyvinę 
medžiagą. Susidaro įspūdis, lyg 
būtų norima kuo greičiau atsi
sveikinti su ilgai ir sunkiai 
k a u p t u v is iems išeivijos 
l i e t u v i a m s labai brangiu 
kultūriniu palikimu. 

Tačiau ar nebūtų tikslinga 
tam tikrą kiekį kultūrinių bei 
ma t e r i a l i n ių fondų palikt i 
saugoti išeivijos žinioje? Juk 
Lietuva visados buvo ir yra ant 
didžiųjų tarptautinių viesulų 
tako. kurie laika- nuo laiko ne 
gailestingai nušluoja didelę dalį 
jos kultūrinių i' materialinių 
b r a n g e n y b i ų . O, be to , 
kiekvieną kartą yra nusiau
biamas ir pats brangiausias 
Lietuvos turtas—j(.s vaikai: jie 
masiškai žudomi, paverčiami 
vergais, išblaškomi po platų 
pasaulį. 

Kadangi tėvynėje gyvenantys 
lietuviai dar nėra tapę pilnais 
šeimininkais >avo namuose ir 
yra labai daug neaiškumo da
bartinėje tarptautinėje situa
cijoje, ta i kol *as gal reikėtų 
apsiriboti vien tiktai knygų 
s i u n t i m u Lietuvą. Su 
dokumentin istorine-kultū 
rine medžiai; gal dar reikėtų 
palaukti. 

Viskas, ką n >rima išsiųsti — 
knygos, žurn; i, instrumentai, 
brošiūros, ženklai, įvairios kor
telės ir t.t. — ' i vis išeivijos is
torijos dalis, odėl tiesiog sa
va ime išk - dar ir toks 
k laus imas : i beveik visą 

išeivijos istorinę-kultūrinę me
džiagą išvešim į Lietuvą, tai ar 
po to čia — tolimoje ir svetimoje 
šalyje — netaps daug sunkiau iš
laikyti tautinę lietuvių kultūrą? 

Labai malonu, kad išeivija 
turi galimybę gėrėtis iš Lie
tuvos atvykusių meno kolekty
vų meistriškumu. Tačiau tai 
ne tu r i nus t e lb t i išeivijos 
kultūrinės veiklos. Neturėtų ji 
susilpnėti. Neturi nustoti vys
tytis vietiniai talentai. Išeivijai 
yra labai reikalingas kultūrinis 
augimas bei jaunimo tautinės 
sąmonės aktyvus ugdymas. 
Todėl būtina išlaikyti šokių 
grupes, operą, teatrus. įvairias 
organizacijas bei kultūrinius 
centrus. Visam tam yra reika
linga atrama kultūrinių bei ma
terialinių fondų. 

Tačiau išeivijos gyvenimo 
p rak t ika liudija, kad 
geranoriški ir pasiaukojantys 
užsimojimai kartais viršija 
esamas galimybes ir netgi 
būtinumą. Nuosaikumo nenori 
žinoti begalinis noras teikti pa
galbą bei siekimas išsaugoti tai, 
kas šventa visai lietuvių tautai. 
J u k sunku nus lopint i tą 
džiaugsmą, kad tėvynės dangus 
šviesėja. Neveltui sakoma, kad 
tikroji meilė visados yra akla. 
Tačiau reikia, kad išeivijos 
kultūrinė veikla nenuskurstų 
ne vien moraliai, bet ir materia
liai. Todėl su išsiuntimu to. kas 
neskubu ar net nebūtina, nerei
kėtų persistengti. O. be to, ir 
patį išsiuntimą būtina daryti 

Lietuvių Rašytojų draugija 
kasme t sk i r i a premiją už 
praeitais metais išleistą ge
riausią grožinės l i t e ra tūros 
knygą. Ši premija yra simbolinė 
buvusios Lietuvos valstybinės 
literatūros premijos. Liet. Rašy
tojų draugijai atsikūrus Vokieti
joje, ta premija buvo suorgani
zuota ir įprasminta kaip Vals
tybinės premijos premijos tąsa. 
Tai prestižinė premija, tarp kitų 
premijų pati svarbiausia. 

Chicagoje buvo sudaryta jury 
komisija, kuri ir apžvelgė 1989 
metais išleistas grožinės lite
ratūros knygas. Tą komisiją 
sudarė: pirmininkas Česlovas 
Grincevičius, sekretorė Danutė 
Bindokienė, nariai: Kazys Bra-
dūnas. Aušra Liulevičienė, 
Nijolė Užubalienė. Savo posėdy
je spalio 5 d. balsų duguma 
premiją paskyrė Editai Naza-
raitei u i jos poezijos knygą 
„Mechaninė mūza". 

Jau daugel metų šios presti
žinės premijos mecenatas yra 
Lietuvių fondas. Premija — 
2000 dol. 

Skelbiamas ir Aloyzo Barono 
vardo novelės konkursas. Šie
met sueina 10 metų nuo šio ta
lentingo per anksti mirusio ra
šytojo mirties, bet jo vardas pri 
simenamas, jo kūrybinis entuzi
azmas pratęsiamas. Ir šiemet 
paskelbtas novelės konkursas. 
Premija 500 dol. Mecenatas — 
dr. Adolfas Šliažas iš Chicagos. 
Premijai skirtos novelės dar vis 
pasiekia Liet. Rašytojų draugi
jos valdybą. Terminas buvo — 
lapkričio 1. Jų bus per 10. Ver
tinimo komisija sudaroma iš 
Nevv Yorko artumoje gyvenan
čių rašytojų, literatūros kritikų. 

Ryšium su šiom premijom lap
kričio 17 Kultūros Židinyje, 
Brooklyne, ir rengiama litera
tūros šventė su koncertu. 

Į šventę atvyksta poetė Edita 
Nazaraitė, kuriai ir bus įteikta 
Liet. Rašytojų draugijos premi 
ja. Taip pat iš Chicagos bus 
poetas Kazys Bradūnas, kuris 
Nevv Yorke lankėsi labai seniai, 
prieš kokia 30 metų. kai jam 
buvo p a s k i r t a p remi ja už 
„Morenų ugnis". Du poetai, 
abu skirtingi, abu autentiški, su 
brangiu l ietuvišku kūrybos 
žodžiu. Jie čia labai laukiami. 

Toje šventėje bus paskelbta, 
kas laimėjo A. Barono novelės 
premiją. Jei bus galimybė, 
pasirodys ir laimėtojas. 

Poezijos Šventės čia jungiamos 
su koncertu, nes poetų žo
džiams yra sukurta daug gražių 
dainų. Ir šiame vakare koncerti
nę dalį atliks solistė Gina Čap-
kauskiene, savo dainavimu ne 
kartą palydėjusi ir papuošusi 
tokias šventes bei literatūros 
vakarus. Ją pianinu palydės 
l i e tuv ių b i č iu l i s , žymus 
pianistas William Smiddy. 

Toks literatūros šventės ren 
ginys t ikrai yra neeilinis. Lite
ratūra, lietuvių kūrėjo žodis, 
labiausiai gaivina ir -alaiko 
lietuvišką valią gyventi ir reikš
tis, kovoti dėl savo teisių. Lietu
voje tokios poezijos — literatūros 
šventės virsta manifestacijomis. 
Gal ir mes kaip nors priprasime 
prie lietuviškojo žodžio šventės. 

Šventės taip pat duoda progos 
susipažinti su rašytojais, pakai 
bėti gyvu žodžiu. Šia proga 
kviečiami atsilankyti visi šioje 
apylinkėje gyveną lietuviai ra 
šytojai. Šventės pradžia 7 v.v. 
Po programos bus vakaronė ir 
kavutė. Visi kviečiami. 

(p.j.) 

saikingai. Pasikeičiant kny
gomis, idėjomis bei įvairiais 
pasiekimais, o taip pat te ikiant 
šalpą, reikėtų žiūrėti, kad bū tų 
išlaikytas tam t ikras balansas 
tarp Lietuvos valstybingumo 
atstatymo ir ekonominės gero
vės rėmimo bei k u l t ū r i n ė s 
veiklos išlaikymo išeivijoje. 

Alg i rdas S t a t k e v i č i u s 

LAIŠKAS DRAUGUI 

Geros valios mostas 

Kaip dauge l i s žinome iš 
žmonių kalbų, spaudos puslapių 
ir savo pačių patirties, Lietuvos 
ryžtas siekti nepriklausomo 
gyvenimo ėmė kelti nerimą ar 
net baimę įvairiataučių jos 
gyventojų tarpe. Besisielojant 
v id inės d a r n o s Lietuvoje 
atstatymu, pradėta stengtis at
kreipti kiek daugiau dėmesio į 
Lietuvos ki ta taučius — jos 
rusus, lenkus, baltarusius ir 
kitus gyventojus. Pagalvokim, 
ar mums nederėtų ir jiems nu
siųsti vieną kitą siuntinėlį, 
kaip kad darom su savo gimi
nėmis lietuviais. Daug kuo 
t u r b ū t jiems*, neįstengsime 
padėti, bet geros valios mostas 
irgi svarbus dalykas. Tegu jie 
žino, kad visi Lietuvos gyven
tojai mums yra vienodai bran 
gūs. 

Iš Vilniaus gauta tų mūsų 
kitataučių (ar mišrių) šeimų 
adresų. Tai skurdžios, daugia
vaikės, ligotos šeimos. Kas 
rastų galima tokią šeimą vieno 
kito siuntinėlio būdu pagloboti, 
tesikreipia tokiu adresu ar 
vakarais telefonu: 6593 Fle
ming Creek Drive. Ann Arbor. 
MI 48105. 313-769-4527. 

L e o n a s Sabaliūnas 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė p e r p e n k i s k o n t i n e n t u s 

STASYS DALIUS 

Šioje saloje važiavom vienam autobusiuke -u ta 
moteriške, kuriai Curacao dingo pasas. Ji pasi gi '.iuo-

I dama pasakojo kaip ją iš ten išvažiuojant sulaikė visą 
naktį laikė viešbutyje uždarytą. Visi laik*•-: abai 
mandagiai ir gavusi puikią vakarienę veltu Kitą 
dieną pasilikęs grupės palydovas išrūpi!' ' sus 
leidimus ir su ja atskrido į Braziliją. O dabar ii su 
pasigėrėjimu pasakoja kitiems savo nuotykiu-

P rancūz i ška Polinezija — Tahiti 

Sekė ilgas skridimas užtrukęs 7 vai.. n> - teko 
padaryti 3,700 mylių kelio. Išlipus aerouoste iš l< uvo 
visiems buvo ant kaklo užkabintos gėlių gir'.: d°s. 
Pasitinka šiltas tropikinis klimatas, aplinkų: da -lybė 
žaliuojančių medžių, palmių, įvairių krūnv; iaug 
žydinčių gėlių. Ir laikrodžius turim atsukti 5 va 

Susėdam į didelius patogius autobusus 
atveža į Maeva Beach viešbutį. Aplink jį ištiš. 
mynų ir įvairiaspalviu gėlių parkas. Vieši 
angyje pasitinka merginos su ilgomis polinezi*'1 

niomis. Čia greit išdalina kambarių ruktu^ '. 
rengę galim aplinkui apsižvalgyti. 

Mums važiuojant j viešbutį vietinis vadov-

gal. 
urie 
alu-
>rie 
-uk-
•rsi-

*yo, 
kad viešbutyje reiks už viską mokėti 3-4 '• rtus 

brangiau negu krautuvėse. Nurodė kuria kryptimi 
susirasti artimiausią krautuvę. Persirengę daugelis 
dabar žingsniavo nurodytos krautuvės link ir pirkinių 
krepšiais nešini, grįžo atgal. Pinigai: Polinezijos 
frankai. Už 1 dol. JAV gauni 104 frankus, o už 
Kanados dol. 92 frankus. 

Čia atvykus nors debesuota, bet oras labai šiltas 
ir drėgnas, temperatūra apie 80 F. Mudu su Garfieldu 
irgi pasivaikščiodami nueinam iki tos krautuvės, nors 
jis turi 81 m. amžiaus, bet judrus ir energingas.nebijo 
ir tolesnio kelio. Smagu dviese besikalbant žingsniuo
ti šioje išgarsintoje saloje besižvalgant į pakelės namus 
ir sutinkamus žmones. Namukai nedideli, bet tvarkin-
ai prižiūrimi, kiemeliuose žalia veja ir daug žydinčių 
gėlių. Platus asfaltuotas kelias veda tolyn. Sutinkame 
prancūziškai kalbančius žmones, visi švariai apsirengę, 
nematyti apiplyšusių ar elgetaujančių. Keliu daug 
važiuoja automobilių, judėjimas kaire kelio puse. 

Vakare pietūs atvirame ore prie baseino, po to po-
lineziečių programa: šokiai ir dainos. Programos 
visur pradeda kartotis ir pasidaro ne taip įdomu. 

Ryte atsibudus jau 5 vai. šviesu ir netraukia ilgai 
vartytis lovoje. Greit po pusryčių laukia išvyka po 
Tahiti salą. Kiekvienas autobusas gauna vietinį vado
vą, kuris supažindina su kraštu ir jo istorija. Mūsiškis 
vadovas vos patogiai susėdus į autobusą praneša, kad 
turėsime kelionę aplink visą Tahiti salą, turėsim daug 
laiko. įdomesnius faktus galima bus nesiskubinant 
papasakoti. 

Tahiti sala yra tarp Kalifornijos ir Australijos,vidury 
Ramiojo vandenyno, atstu 4,000 mylių nuo JAV ir 
3,800 mylios nuo Australijos ir 11,000 mylių nuo 
Europos. Prancūzu Polineziją sudaro 115 salų, užima 

plotą apie 1,550 kv mylių. Iš šių salų Tahiti yra di-
didžiausia, yra 35 mylių ilgio ir užima 402 kv. mylių 
plotą. Ši sala pagarsėjusi del savo grožio ir švelnaus 
klimato. Gyventojų skaičius visoje teritorijoje yra apie 
167,000, kurių per 130,000 gyvena Tahiti saloje. Tahi
ti sostinė yra Papeete, kuri kartu y ra ir Prancūzų 
Polinezijos sostinė, gyventojų turi 23,000. Gyventojai 
Polinezijos rasės Maori genties sudaro 6 6 ^ . europiečių 
apie 1 1 * . azijiečių 5% ir dar įvairių kitu Religija 
dauguma protestantų ir katalikų. Oficiali kalba Tahi 
tian ir prancūzų. 

Pradėdami kelionę aplink sala pirmiausia per 
važiuojam per Papeete miestą, per biznio centrą,kur 
rikiuojasi visos didžiosios krautuves, bankai ir valdžios 
pastatai. Pilnos gatvės žmonių — ne tik vietinių. 
bet ir daugybės turistų. Autobusas vos prasi
skverbia per vidurmiesčio judėjimą. Netrukus palie
kam miestą ir jo pakraštyje aerouostą. Praslenkam ir 
pro komercinį uostą, kur stovi keletas didelių burinių 
laivų. 

Geras asfaltuotas kelias veda pajūrio pakrantėmis, 
raitydamasis palei vandenj. Visas gyvenimas vyksta 
tiktai pajūryje, nes vidurys salos išraižytas kalnais, 
iškylančiais iki 7,300 pėdų aukščio ir ten negyvenama. 
Tiktai s iauras ruožas pagal pajūrį, kuriuo važiuojam 
turi geriausią salos žemę ir čia gyventojai susibūrę 
Auginami kokosai, tropikiniai vaisiai ir daržoves. Per 
visus metus gaunami švieži tropikiniai vaisiai, nes kas 
keturi men. prinoksta kiti. Užsiimama žvejyba. Turiz
mas duoda geras pajamas Yra daugybė viešbučių ir 
vis nauji statomi. 

(Bus daugiau* 
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IŠEIVIJOS FONDAI 
IR LIETUVOS 
ATSTATYMAS 

JUOZAS ŽYGAS 

Kiek išeivijoje yra t.» fondų, 
dabar būtų sunku net pasaKyti! 
Reikia manyti, kad rankų pirš
tų gal neužtektų. Kiekvienas iš 
jų turi kiek skirtingą paskirtį. 
Dažnai spaudoje skaitome apie 
besireklamuojančius ir aukas 
renkančius fondus. Tik kažkaip 
trūksta reklamos, kuomet tos 
aukos ar jų procentai yra 
paskirstomi! 

Šiuo atveju galbūt vienintelis 
yra Lietuvių fondas, kur is 
viešai duoda apyskai tą ir 
nurodo, kurie tikslai ir projektai 
buvo paremti. Paskutiniojo su
važiavimo metu priėmus nuta
rimą, kad iš Fondo esamo kapi
talo vienas milijonas yra paskir
tas Lietuvai, pasigirdo daug 
balsų, kurie teiravosi, ar pinigai 
jau atiduoti? Tik niekas nepasa
kė, kaip ir kam juos reikėtų 
duoti. Ar pirmam pasitaikiu
siam aukų prašytojui, a r net 
spekuliantui? 0 gerai žinome, 
kad tokių daug yra. Pinigus 
išmėtyti yra labai lengva. Dėl to 
Lietuvių fondas augo ir stiprėjo, 
kadangi žmonių pasitikėjimą 
turėjo. Visuomenė žinojo, kad 
vadovybė yra pa t ik imose 
rankose. 

Aukotojai ir Fondo darbuoto
jai kaip skruzdės po šapaliuką 
į bendrą krūvą nešė, kaip 
bitelės po lašelį į korius krovė. 
Tad paimti ir be atsakomybės 
jausmo išdalinti būtų nusikalti
mas. Tad šiuo metu Fondas gal 
ir yra geriausią liniją paėmęs. 
Būtent: jis duoda stipendijas iš 
Lietuvos atvykstantiems žinių 
pagilinimui. Dar kartą pakarto
ju „žinių pagilinimui", kurias 
galėtų jie panaudoti Lietuvos 
atstatymui. Fondo tikslas yra 
lietuvybės išlaikymas, o ne 
emigracijos paskatinimas. Yra 
„aukso vilnos" ieškotojų, kurie 
tos vilnos neradę, rankas ir į 
fondą tiesia. Deja, fondas ne 
tokiems sukurtas! 

Lietuvoje yra labai klaidingas 
vaizdas apie išeiviją, jos fondus 
ir net dolerį. Ir rašiančiajam yra 
tekę susidaryti vaizdą, kad 
tėvynainiai neturi tikros dolerio 
ver tės suprat imo. Dažnai 
pradeda skaičiuoti oficialiu kur
su. Deja, dolerio ir rublio 
santykį nustato ne Kremlius. 
bet Gariūnų spekuliantai. Yra 
girdėję, kad Amerikoj yra auk 
so kasyklos, deja, jos ne mūsų 
rankose. Be to, auksas neranda
mas gabalais, bet mažomis smil
telėmis. Smiltelė prie smiltelė? 
taip. kaip fondas... dolerį prie 
dolerio. Tad ir pageidavimus 
reikėtų pagal tai planuoti. Jei
gu realiau į išeiviją ir apskritai 
j ekonomiką būtų žiūrima, tai 
neatsiųstų prašymo finansuoti 
Kauno miesto kanalizacijos 
valymo įrengimus! Žinovų pasi
sakymu, toks objektas kainuotų 
apie 160 milijonų dolerių. Mes 
kapstomės jau 30 metų ir dar 
neužbaigę 5-kių milijonų, o čia 
toks prašymas. Tai neparodo 
išeivijos skurdumo, o tik pra
šytojų realumo jausmo netu
rėjimo! 

Ekonominius projektus turėtų 
tvarkyti ekonomistai, o ne 
svajotojai, nors gyvenime ir jų 
reikia. Viskas turi eiti tam 
tikromis proporcijomis. Kai 
kalbama apie ekonominį sava
rankiškumą, tai iš ša l i e s 
žiūrint atrodo, kad laisves žodis 
juos užhipnotizavo Jie norėtų 
pasiimti savo „sknpkutes" ir 
lumzdelius ir, į . .Volgas" 
susėdę, kuo greičiausiai i tą 
„laisvę" nuvažiuoti. Apie darbą, 
tai tegul d... kalba! 

Eidama ) savarankiškumą 
Lietuva išleido savo pašto 
ženklus, kurie yra be dantukų 

ir be klijų. Šiuo metu Lietuvo
je nesugebama tai padaryti , 
nors 1919 m. sugebėjo. Su iš Lie
tuvos atvykusiu inžinieriumi ta 
tema išsikalbėjus, paaiškėjo, 
kad „Spindul io" spaustuvėje 
y ra mašinos, t ik dabar t inia i 
Lietuvos inžinieriai ir specialis
ta i nemoka jomis operuoti. Be 
to, kam vargti apie t as mašinas 
ir rūpintis? J u k litai vis t iek 
užsienyje bus spaudinami. Sako 
ten mašinos grei tesnės. 

Taigi, ka i tos greitos mašinos 
litų pr ispausdins, tai nei mūsų 
fondų pinigų nebereikės. Kai tik 
tų litų už tenkamai turės , t a i 
atvažiavę galės visą elektroniką 
nupirkt i . Ir m u m s — nei ačiū, 
nei sudiev. Gal be reikalo mes 
rūpinamės. Ar apsimoka? Šiaip 
ar ta ip, visus mūsų fondus ir 
fondelius į k rūvą sudėjus (jeigu 
tai būtų įmanoma), ta i vos trims 
dienoms naftos nupirkt i tegalė
tume. 

Taigi , ar aps imoka mūsų 
kultūrinį gyvenimą ir švietimą, 
tik dėl tų trijų dienų nuskur
dinti? Yra angl iškas pasaky
mas, kur i s maždaug taip skam
bėtų: „Pasigelbėk, kad būtum 
pagelbst imas!" Pašaliečiai gali 
tik padėti, bet negali problemos 
išspręsti. Su t ikau šimtus atvy
kusių, įvairių profesijų ir skam
biais t i tulais , tačiau dar neteko 
matyt i žemdirbio ir darbininko 
čia atvykusio. Jų arba nėra, ar
ba vienintel iai , kur ie dar ban
do dirbti . 

Atvažiuojantieji... ta i ne mes, 
kurie a n t popieriuko savo ad
resus ir telefonus užrašinėjame. 
J ie visi su... vizitinėmis, ir jas 
dalina. Ir kokių profesijų ten ne
prirašyta, ne t žodynuose nega
lima suras t i . Ir visos svarbios. 
Kadang i pareigos tokios — 
„ s v a r b i o s " , t ad vos t r i m 
mėnesiam teatvažiuoja. 

Būtų gal ima juoktis , jeigu 
nebūtų l iūdna. O padėtis y ra 
labai, labai liūdna. Mes žinome, 
kad Lie tuva ne tur i ai.glies, 
geležies, dujų, naftos, druskos ir 
dar daug ko netur i . Seniau Lie
tuva eksportavo miško medžia
gą ir žemės ūkio gaminius. 
Dabar m u m s įvairūs deputatai 
sako: medieną reikia importuo
ti. Nors malkomis nebešildo ir 
miškų plotas 2(Y%- didesnis. Prie
do, dabar rašoma, kad Lietuva 
nebegaus iš Maskvos žadėtų 
pusantro milijono tonų grūdų ir 
300,000 t o n ų k o n c e n t r u o t u 
pašarų! 

Dievuli, b rangus . O juk visos 
prakalbos ir paskaitos v ienoda i 
žodžiais prasidėdavo: „Lietuva 
žemės ūkio kraš tas . . . " 
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Spalio 24 d. audiencijoje pas popiežių kun. Pranas Kelpšas, kun. Antanas Kelpšas ir kun. J. Grace. 

DU BROLIAI 
KUNIGAI PAS 

POPIEŽIŲ 

Kun. Pranas Kelpšas, Šv. 
Kryžiaus ligoninės kapelionas, 
šiemet švenčia kunigystės 40 
metų sukaktį. Ta proga su kla
sės draugais ir su savo broliu 
kun. Antanu, marijonų vie
nuo lyno vyresniuoju prie 
„Draugo" , lankėsi Italijoje. 
Aplankė Milaną, Veneciją, Flo
renciją ir Romą. Visa aštuonių 
k u n i g ų g rupė , į ska i t an t 
vyskupą Tadą Jakubovskį, 
koncelebravo su popiežium pa
dėkos šv. Mišias privačioje 
popiežiaus koplyčioje. Tuojau po 
Mišių visa grupė popiežiaus 
buvo priimta specialioje audien
cijoje. Visi buvo nepaprastai 

nustebinti popiežiaus papras
tumu ir nuoširdumu, nes tai be
veik visų buvo pirmas susi

t i k imas su juo . Popiežius 
prisipažino, kad ir jis šiemet 
švenčia kunigystės 44 metus. 

„DEMOKRATIJA IR 
NEPRIKLAUSOMYBĖ" 

Daliniai demokratizacijos pa
siekimai Sovietų imperijoje 
jok iu būdu nea t s i sp ind i 
komunist inio to ta l i ta r izmo 
ramsčio — Valstybės saugumo 
komiteto, veikloje, kuris nulėmė 
milijonu žmomu likimą. 

KGB ir šiandien, drauge su 
Raudonąja armija, yra paskuti
nieji imperijos ir totalitarizmo 
ramsčiai. 

Koordinacinis centras „De
mokratija ir Nepriklausomybė" 
r ag ina visas demokrat ines 
jėgas, veikiančias imperijoje ir 
visame pasaulyje, išeiti su lo

zungu „Šalin KGB". Spalio 30 
— politinių kalinių Sovietų 
Sąjungoje gynimo dieną, visur, 
kur yra KGB atstovybės, vadi
namieji „respublikiniai, sričių 
ir rajonų" skyriai, raginami or
ganizuoti protestų mitingus, 
demonstracijas ir reikalauti 
KGB, kaip prievartos ir teroro 
instrumento, likvidavimo. 

Pa r u i r a s Airi kij anas . 
Koordinacinio centro 

„Demokratija ir 
Nepriklausomybė'' 

prezidentas 
1990 spalio 22 d. 

PAGALIAU! GELEŽINEI UŽDANGAI PAKILUS, 
PASIRODĖ PABALTIJO MENAS! 

• m 

A P I E V A R N A S 

Ne tik kiaušiniai , bet ir j auni 
paukščiai esti varnų kasdieni
nis la imikis . Ypačiai medžioja
miems paukščiams jos padaro 
daug nuostolių. Nemažiau jos 
yra nuostolingos valstiečiui, pa-
grobdamos jaunus žąsiukus, an
čiukus, viščiukus, o vieną kar tą 
prijunkusi varna sistemingai 
aplanko tą pačią sodybą. 

Tam reikalui jos dažniausiai 
parenka ankstyvo ryto valan 
d a s , k a i sodyboje t i k r a s 
judėjimas dar neprasidėjo, ir 
todėl jos jaučiasi saugesnės. 

Šiaip ir suaugę paukščiai nėra 
nuo varnų puolimų apsaugoti, 
ypačiai paliegėliai, patekę į 
kilpas, pašaut i ir t.t. 

P e r m e d ž i o k l e s s u ž e i s t i 
kiškiai papras ta i ne vėliai ' 
kaip kitą rytą esti varnų suran 
darni ir pribaigiami. 

(T. I v a n a u s k a s 
„Lietuvos paukščiai"* 

Jor.u* Čeponis. \eapi>lii ;plūdnnys (The ikach ai \aples) 
OilonCdiu :<,:,6 X 4$CM. !9iM) 

JONAS ČEPONIS 
1990 m. lapkričio 2—gruodž io 10 

Galerija „ASTRA" yra Chicagoįe, „River North" galerijų apylinkėje. 
Ši galerija specializuojasi Pabaltijo valstybių mene. Kviečiame visus 
aplankyti mūsų galerija ir įsigvti pačių naujausių Pabaltijo menininkų 
kūrinių. 

Specializing in 
Contemporary Art From 

the Baltic States 
Latvi J , Lithuania & Estonia ASTRA 

3 w W. Enc • Chicago. Illinois WKH0 •312664-6040 

RBMAX 
REALTORS 

r GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Statgą, prašome 
pam.net kad esate arba/tome būti 
Rimo Stankau* Klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nomokamai. 

Parduodam* greičiau 
už didasnę kainą! 

Įkainojimas veltui1 

Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė (Staiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago. IL 60629 
(312)767-6655 

I iet';viams žinomas ir patikimas vardas 

• ; 

REAL ESTATE 

• mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba gal'te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste » p' e^iesčiuose Sąži-
i.nga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEi_L-5ACE PEAL 'ORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KED2:E 

778-2233 

ra MLS 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis Į BUDRAITI-
312-776-M71 arba 312-767-OtOO 

L3 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Š ima i t i s ,=ea Itor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai- 436-7878 

Damaaio! Puiku* Invastavlmas 
4 sklypai RiversKle Lawn netoli Hariem ir 
Ogden Tik $24,900 už visus 4' Kreiptis Į 

Ala* arba Vlctor 
Ala* Raalty 

708-656-2233 

FOR RENT 

Marquatte Parke išnuomo
jamas 5 kambarių butas. Saulė
tas, šviesus, švarus, du miegamie
j i . Reikalui esant ir garažas 

Tai. 312-434-2655 

Brighton Parka išnuomojamas 
apšildomas butas 4 kamb. pir
mame aukšte. Ba vaikų. 

Tai . 312-376-5992 

MISCELLANEOUS 

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

TąjL 376-1882 ar 376-5996 

1 o%—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tol. - GA 4-8654 
: — : — a * 

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

Turiu Chicngos miesto Aidimą. DTDU ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Jauna moteris ieško darbo. 
Tol. 312-925-2873 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas: vandens ir 
kambarių. 

A. Banys 
Tai. 1 708-447-8806 

SENŲJŲ DAIKTŲ 
IŠPARDAVIMASE 

SKOKIE VALLEY SYNAOOOUE 
U 2 5 E. Prairta Rd . Skoarla, IL 

šestd.. lapkričio 3 d. 8 v.v -11 v v 
Sekmad . lapkričio 4 d 10 v r -4 v.p.p 

KARAS BRAUKIA 
KRUVINĄ AŠARĄ 

Algirdas Gustaitis 

Tai 2-jo Pasaulinio karo ir po 
karo metu rašytas autoriaus dieno
raštis Lietuvoje ir Vokietijoje. Pasi
traukimas iš Vilniaus, iš Lietuvos 
Bėgimas iš Prūsijos, gyvenimas 
Vokietijoje ir po karo įsikūrimas 
Hanau pabėgėlių lageryje Knyga 
turi 941 psl., 240 iliustracijų. Spau
dė Morkūno spaustuvė. Išleido 
Devenių Fondas. Kaina su per
siuntimu 30 dol. Illinois gyv dar 
prideda 2 16 dol valstijos mokes
čio. Užsakymus siųsti ..Draugo" 
adresu 

LEMONT, IL 
BY OWNER 

2 flat. 82' x 83' corner lot. 2 blocks form 
Cynl & Methodius church & school. 

700-257-7893 
Please respond m English 

Ontuifc KMIEOK REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
ZA 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkrtės Į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimas 
veltui. 

HELP VVANTED 

laikoma moters kartu gyventi Mar-
quette Parko apyl. padėti lengvoje 
namų ruošoje, pagaminti maistą 
vienam asm. ir šiek tiek prižiūrėti vyr. 
amžiaus moterį. Butas, maistas ir alga. 
KralptU: 1-312-434-7174. 

Religija lietuvių mene 
— tokiu pavadinimu išleistas puoš
nus leidinys apie lietuvių meną 
išeivijoje religine tema. Leidiny 
dalyvauja 73 dailininkai su darbų 
reprodukcijomis ir pasisakymais 
apie savo religinius įsitikinimus. 
Leidinį suredagavo Algimantas 
Kezys, išleido Llthua-
nian-American Fine Arts As-
sociation, gaunamas ..Drauge". 
Kaina, su persiuntimu — 9 dol 

*S lTEr 0 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę. Brolio 
sode. Du raitu JOJO. Leliūnų 
Kadrilis. Parovėja. Rolendens. 
Pjesė skrabalams. Untytė, j 
šventę. Kadrilis ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abans Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičmskienė 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

CMcago, IL 60629 

file:///aples
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IS ARTI IR TOLI RENGINIAI CHICAGOJE 

' 

L I E T U V O J E 

— Muzikės Saulės Jauta
kaitės vadovaujamas Kauno 
arkikatedros mergaičių choras 
„Giesmė" ir mergaičių an
samblis „Pastoralė", vadovau
jamas Nijolės Jautakienės , vie
tinių pranciškonų iškvietimu, 
giedojo bendrose vakarinėse šv. 
Mišiose Medjugorje , Jugo
slavijoje. Apsilankymo proga jos 
atvežė didelį medinį lietuvišką 
kryžių, kurį pas ta tė ant kalno 
netoli Marijos apsireiškimo vie
tos. 

J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— Lietuvių Bendruomenės 
Los Ange le s apyl inkės me
t in is susir inkimas įvyks Šv. 
Kazimiero parapijos didžiojoje 
salėje sekmadienį, lapkričio 11 
d., 12 vai. po pietų. Valdyba ap
t a r s p e r e i t ų m e t ų veiklą . 
Pietinės Californijos Lietuvai 
Remti komiteto veiklą, smagią 
„Lietuvių Dienos — LA '90" 
šventę, ir pr is ta tytą sekančių 
m e t ų v e i k l o s p laną ; b u s 
renkami nauji valdybos nariai. 
Taip pat b u s pranešimas apie 
J A V LB K r a š t o va ldybos 
š iuomet inius darbus. Visuo
menė prašoma gausiai dalyvau
t i ir pasisakyti dėl veiklos. 

K A N A D O J E 
— Apie L o n d o n ą s iautė 

b a i s u s t o r n a d o , p a l i e t ę s 
daugelį n a m ų ir medžių. Ten 
yra netoli Port Stanley Grigeliu 
ūkis , kur iame auginami spe
cialūs obuoliai, buvo papuošti 
gėlynai. Viesulas išardė kelis 
namus, Kazimierą Grigelį iš 
daržinės pagriebė ir nešė apie 
40 metrų aukščio 150 pėdų. Bet 
j i s liko gyvas. Su juo gyvena ir 
dvi seserys, kurios nenukentėjo. 
J ų ūkis labai nukentėjo ir bus 
negreitai a ts ta tytas . Grigeliai 
y ra pasižymėję savo dosnumu 
bažnyčiai i r lietuviškoms įstai
goms. 

— Vac lovas Tauteris mirė 
spalio 18 dieną Jackson, Michi-
gan. Buvo kilęs iš Rokiškio, 
tarnavęs vokiečių kariuome
nėje, atvykęs į Ameriką, čia ve
dęs Marijoną Degutytę, neturėjo 
vaikų. Dirbo iki pensijos Quik 
Plastics bendrovėje, priklausė 
v ie t inei Šv. Marijos J ū r o s 
Žvaigždės parapijai. Pasižymė
jo tvirtu ūkišku charakteriu, 
draugiškumu bei ištikimumu, 
meile ir ilgesiu tėvynės Lietu
vos. Mylėjo ir Ameriką, ją aukš
t a i ver t ino . Liko brolis su 
g imine Rokiškyje , žmonos 
seserys Jacksone. 

DOVANA PABALTIJO 
DEMOKRATIZAVIMUI 

Washington. DC, veikianti 
Lino Kojelio 1989 m. įkurta 
įstaiga The U.S.-Baltic Founda
tion gavo 25,000 dol. auką iš J. 
J . M e d v e c k i s fondacijos, 
Philadelphijoje, remiant USBF 
veikla.vystant Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ekonominį ir so
cialinį ugdymą. Fundatorius 
Jonas Medveckis gimė Latvijoje 
ir 1951 m. emigravo į JAV-es. 

Šiuo metu USBF organizuoja 
1991 m. sausio mėn. vyksiantį 
seminarą Vilniuje, pavadintą 
„Miestų valdyba demokratinėje, 
la i svos ios r i nkos bend
ruomenėje" ir įkurs „U.S.-
Baltic Classroom". Pastarasis 
teleoptinio kabelio ryšiu su
jungs Californijos universitetą 
Los Angeles su Latvijos uni
versitetu Rygoje ir Kauno Vy 
tauto Didžiojo universitetu. 
USBF yra „non-profit" fondą 
cija pagal 501 (c) (3), inkorpo
ruota Washington, DC. 

Ne viskas auksas, kas žiba; ne 
viskas smala, kas kioa 

Lietuvių patarlė 

Lapkričio 3 d- — Operos ba
lius Jaunimo centro didž. salėje. 

— Lietuvių Golfo klubo meti
nis pokylis Lietuvių centre, Le-
monte. 

Lapkričio 4 d , - Vėlinių iš
kilmės Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse prie Steigėjų pa
minklo. Praveda Kapų savi
ninkų draugija, Bendruomenės 
Pasauliečių komitetas, garbės 
sargyboje — uniformuoti šauliai 
ir šaulės. 

— Marijonų bendradarbių 
m e t i n ė žaidimų popietė 
Marijonų vienuolyno svetainėje 
1 vai. p.p. 

— Kristijono Donelaičio litu
anistinių mokyklų ruošiama 
madų paroda Lexington House, 
7717 W. 95 St., Hickory Hills, , 
IL. 

Lapkričio 9 d. — Lietuvių fo
tografų parodos uždarymas ir 
premijų įteikimas konkurso 
laimėtojams Jaunimo centro 
kavinėje. Rengia Budrio vardo 
lietuvių Foto archyvas. 

Lapkričio 10 d. — Lietuvių 
fondo banke tas Martiniąue 
pokylių salėje. 

— Lietuvių Bendruomenės 
pobūvis Lietuvių cen t re , 
Lemonte. 

Lapkričio 11 d. Ynos Va
rytės ir Ed. Zelnio koncertas 
Jaunimo centre. Rengia „Mar
gutis". 

— Tilžės Akto paskelbimo mi
nėjimas Šaulių namuose 2 vai. 
p.p. Rengia Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis. 

— East Chicago Lietuvių Me
džiotojų ir meškeriotojų klubo 
balius Stankūnų restorane. 

Lapkričio 15 d. — Meni
ninkės Ramunės Kmieliauskai-
tės grafikos ir akvarelės kūrinių 
parodos atidarymas Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. 

— Ostrausko „Šaltkalvis" 
Jaunimo centre. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba. 7:30 v.v. 

Lapkričio 16 d. Teatro festi
valis Jaunimo centro didž. sa
lėje. 

Lapkričio 17 d. — Lietuvių 
futbolo klubo „Lituanica" 40 
metų jubiliejinis banketas Lie
tuvių centre, Lemonte. 

— Teatro festivalis Jaunimo 
centre. 

Lapkričio 18 d. Teatro fes
t ivalis Jaunimo centre. 

— Teatro festivalio premijų 
įteikimas, vakarienė ir užbai
gimas Jaunimo centre. 

— Zarasiškių klubo pusmeti
n i s narių susirinkimas 1 v. p.p. 
Jaunimo centro posėdžių kmb. 

Lapkričio 23 d. — „Armoni
kos" ansamblio koncertas Jau
nimo centre. 

Lapkričio 24 d. — „Armoni
kos" ansamblio koncertas Jau
nimo centre. 

— „Lietuvių Balso" laikraš
čio metinis vakaras Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Lapkr ič io 25 d. — „Armo
nikos" ansamblio koncertas 
Jaunimo centre. 

— Gruodžio 1 d. — Pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus koncer
t a s 7 v.v. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 

— „Blizgančios Kalėdos" — 
Marąuette Parko lituanistinės 
mokyklos pokylis Svč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 6 
v.v. 

Gruodžio 2 d . - Jaunimo 
centro metinė vakarienė didž. 
salėje. 

— Lietuvių Respublikonų Illi
nois lygos metinė žymenų įtei
kimo popietė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Gruodžio 8 d- — „Pensi
ninko" penkmečio banketas 
„Seklyčioje". 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus „Man of the Year" 
banketas — sol. Stasio Baro pa
gerbimas. 7 v.v. muziejaus 
salėje. 

— R. Lietuvių Bendruomenės 
tarybos narių suvažiavimas ir 
tradicinės Kūčios Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 

Gruodžio 2 d . - Jaunimo 
centro metinė vakarienė Jau
nimo centro didž. salėje. 

Gruodžio 8 d. — „Pensi
ninko" pekmečio banketas Sek
lyčioje. 

Gruodžio 16 4. — Lietuvių 
meno ansamblio „Dainava" 
religinis koncertas Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton 
Parke. 

Gruodžio 23 d. - Ateitinin
kų Kūčios Jaunimo centro didž. 
salėje 3 v. p.p. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų metų sutikimas 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Naujųjų metų puota Lietu
vių centre, Lemonte. 

Sausio 12 d. — Lietuvos 
Vyčių choro metinis banketas 
Saulių namuose. 

Kovo 17 d. - „Draugo" kon
certas Maria mokyklos audi
torijoje. 

Kovo 23 d. — Lietuvių Fon
do metinis narių suvažiavimas 
Jaunimo centre. 

Balandžio 20 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos pava
sario pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Balandžio 27 d. Lietuvių 
Fondo rengiamas koncer tas 
Jaunimo centre. 

Gegužės 18 d. — Lietuvių 
Muzikos festivalio Premijų 
šventė Jaunimo centre. 

Gegužės 19 d. — „I Li tuani" 
operos premjera Morton audi
torijoje. 

Gegužės 22 d. — Religinis ! 
koncer tas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke. 

Gegužės 24 d. — „I Li tuani" 
operos ant ras pastatymas Mor
ton auditorijoje. 

Gegužės 25 d . — Dainų 
šventės chorų ir šokėjų repe
ticija (ryte) Illinois universiteto 
paviljone. 

— Jaunimo l inksmavakaris 
— šokiai Jaunimo centre. 

Gegužės 26 dL — Iškilmingos 
šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo šventovėje M a r ą u e t t e 
Parke. 

— Dainų šventė Illinois uni
versiteto paviljone. 

— Užbaigtuvių pokylis Con-
desa del Mar restorane, 12200 
So. Cicero. Alsip, IL. 

— Pasilinksminimas jauni
mui Condesa del Mar salėje. 

Rugpjūčio 4 d. — „Draugo" 
piknikas Marijonų vienuolyno 
sode. 

Rugsėjo 22 d- — „Draugo" 
banketas Martiniąue pokylių 
salėje. 

CHICAGOS ŽINIOS 

PABAUDOS IR MIESTO 
TARNAUTOJAMS 

Iki šiol Chicagos miesto 
tarnautojai, net ir neleidžiamoj 
vietoj pastatę automobilius, 
buvo atleidžiami nuo pabaudų, 
bet ateity miestui reikės už 
tikėtus mokėti. Tam miestas 
1991 m. biudžete numato 68,000 
dol. 

MIDWAY NUOSTOLIAI 

Midway lėktuvų linija Chica-
goje paskutiniame metų ketvir
ty turėjo 18.7 mil. dol. nuosto-

; Hų. 

„ATLAIDAI" 
UNIVERSITETO 

KATALOGE 

Loyolos universitetas Chica-
goje išleido naują savo leidinių 
katalogą, ku r io p i rmuose 
puslapiuose paskelbta , kad 
universitetas platina Romualdo 
Požerskio nuotraukų albumą 
„ A t l a i d a i " , kurį spauda i 
paruošė Algimantas Kezys. 
Pažymima, kad tai „Lithuanian 
Pilgrimages". Taipgi išvardi
nama, kad albume yra Laimos 
Skeivienės, Mykolo Drungos ir 
Česlovo Grincevičiaus įvadiniai 
straipsniai. Kataloge duodamas 
gana ilgas aprašymas apie 
tikėjimą okupuotoje Lietuvoje. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m lapkričio mėn. 1 d 

A.tA. 
HALENA RICKIENĖ 

Gyveno Hamiltone, Kanadoje. 
Mirė 1990 m. spalio 29 d., sulaukusi 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Kanadoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Juozas Riekus, mar 

t i Zosė ir šeima, dukros Janina Narušienė, žentas Vytas ir 
šeima; Alina Žilvitienė, žentas Čarlis ir šeima. Taip pat daug 
pusbrolių, pusseserių bei kitų giminių Kanadoje, JAV-bėse 
ir Lietuvoje. 

Kūnas buvo pašarvotas trečiadienį, spalio 31 Marlatt 
Funeral Home koplyčioje, 615 Main East, Hamiltone. 

Laidotuvės įvyko ketvirtadienį, lapkričio 1 d. Iš koplyčios 
velionė buvo atlydėta į Our I>ady of Mercy parapijos bažnyčią 
Hamiltone, kurioje 10 vai. ryto įvyko gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų buvo nulydėta į Sv Jono 
lietuvių kapines, Port Credit, Mississauga, Kanadoje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus prisimint velionę savo maldose. 

Nuliūdę s ū n u s , duk ros ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Marlatt. Tel. 416 528 6303. 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
POVILAS 

TAUTVAIŠA 
1916-1980 

• • I 1 

Tu nemirei, kol Tave atsimename 

Šv. Mišios bus atnašaujamos už jo vėlę Jaunimo centro 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje 1990 lapkričio 3 d., šeš
tadienį, 10 vai. ryto. 

Prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti ir prisimin
ti Povilą savo maldose. 

Nuliūdę šeimos nariai. 

Mielam klubo nariui 

A.tA. 
VLADUI MATULEVIČIUI 

mirus, žmonai LEOKADIJAI, s ū n u m s , d u k r o m s bei 
jų šeimoms, svainei JADVYGAI i r J O N U I A U K Š 
CIUNAMS ir k i t i ems a r t i m i e s i e m s nuoš i rdž ią 
užuojautą reiškia 

Anglijos lietuvių klubas Chicagoje 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA ER CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S E 

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 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d a t idaro n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C . Lack l a i d o t u v i ų namai: 
* Palos H i l l s 
Hickory H i l l s 
Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

11028 Southvvest H w y 
9236 S. Robe r t s R d . 

2424 W. 69 S t . 

VH-to Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Informacinė Anketa 

VH-tas PL] Ko>Kresas įvyks Pietų Amerikoje: 
Buenos Aires, Argent-na, 1991-XII-18 iki 1991-XU-27 

Montevideo, Urugiuaf, 1991-XU-28 iki 1992-1-1 
Sao Paulo, BncĄ 1992-1-2 iki 1992-1-8 

Visi asmenys, kurie galvoja dalyvaut- fl-tame Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese, Pietų 
Amerikoje, oficialiu krašto atstovu -ongreso dalyviu, arba turistu turi užpildyti šita 
informacine anketa. Užpildžius šia anketa, gausite daugiau informacijos VII FI.l Kongresui 
artėjant. Anketas siųsti kuo greičiau 

VŪ PLK Talkos Komitetas, c/o A. P•>"• - linskas, 194 Lloyd Manor Rd., Etobicoke O N , M6B 
5K5, Canada 

Vardas 

Adresas : 

Miestas : 

Pašto kodą .=1 

Pavardė : 

\mžius 

Kraštas : 

Gimimo data : 

Vii P K Oficiali 
Or Linija 

cm 
VII PLJK-

AEROUNEAS 
AROBA/TiA/AS 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTF FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette funeral Home 
2533 VVVst 71st Street 

y hn.igo, Illinois 6061^ 
H 3 1 2 ) 476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Ko.id 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
U10 South =<0th Avenue 

( uet.>. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus Butkus Funeral Home 
144* South 50lh Avenue 

C kero , Illinois 6O650 
708-652-100.3 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galit*.1 pa s i ek t i 
skambindami 1-0121-476-234S 

ANTHONY B. PETKUS 
DONAI P A. PETKUS 

DONAI O M. PFFKUS 
1 AVVRENC F C. C; VSUNAS 

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 

PATARNAUJA C H I C A G O J E BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708> 6 5 2 - 6 2 4 6 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. lapkričio mėn. 1 d. 

x Amer ikos Lietuvių Ro
mos Katal ikių moterų sąjun
ga ruošia susipažinimą (open 
house) sekmadienį, lapkričio 4 
d.,nuo 11:30 v. iki 2 v.p.p. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenaw. 
Visos ponios ir panelės maloniai 
kviečiamos dalyvaut i . Bus 
vaišės. 

x I r e n a i Smieliauskienei , 
„Grandies" ansamblio vadovei, 
Vilniaus „Šviesos" ansamblis, 
koncertavęs Chicagoje, atsiun
tė Vytauto Landsbergio padėką 
ir medalį už kūrybinį darbą, 
ypač už pasiruošimą Dainų 
šventei Vilniuje, kur grandie-
čiai norėjo da lyvaut i , bet 
Maskva nedavė vizos. 

x I r ena Linar t ienė, Balfo 
įgaliotinė Union Pier, Lake 
Side, Harbert ir New Buffalo, 
r e n k a aukas . Jai t a lk ina 
Vytautas Linartas. Jų šūkis — 
padėkime su meile Lietuvai, 
atneša gražių vaisių. Stasė ir 
Povilas Glazinskai, Darius Gvi
das paaukojo per 300 svarų 
geros vertės drabužių. Apylin
kėje gyvena ilgamečiai, nuošir
dūs Balfo veikėjai, aukotojai: 
Irena Rimkūnienė ir Petras 
Karvelis. 

x Klausyt is svečių iš Lie
t u v o s — virtuozo klarnetisto 
Jono Budr io ir solisto 
Danieliaus Sadausko jų kon
certe Putname spalio 28 d. ir sa
vaitę prieš tai Bostone buvo 
didelis malonumas tų apylinkių 
lietuviams. Tenykščiai muzikos 
mylėtojai pataria nepraleisti 
progos jų pasiklausyti Chi
cagoje. 

x Dr. R. Povilaitis, Lemont, 
111. Joana Drukteinis, Omaha, 
Nebraska, J. Petrauskas, To
ronto, Kanada, Edvardas Ziau-
sys, Amsterdam, N.Y., Antanas 
Obcarskis, Hamilton, Ont., 
Kanada, „Draugo" garbės pre
numeratoriai, lietuviškos spau
dos rėmėjai, pratęsė prenumera
tą vieneriems metams su visa 
šimtine. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Aloyzas Paka ln išk is . 
Naperville, 111., G. V. Rėklaitis, 
W. Lafayette,Ind., Dalia Woss. 
Fox River Grove, 111.. Ona Didž 
balis. Menomonee Falls. Wisc, 
Elena Mūrelis, VVestmunster, 
Cal.. P. Baltakis. Burtonsville, 
Md., „Draugo" garbės pre
numeratoriai, savos spaudos 
palaikytojai, su prenumeratos 
pratęsimu atsiuntė po visą 
šimtinę. Labai dėkojame. 

x Po ilgų ovacijų Bostone 
ir Pu tname Lietuvos solistai A. 
Budrys ir D. Sadauskas kon
certuoja Jaunimo centre sekma
dienį, lapkričio 4 d.. 3 v. p.p. 
Bilietai Pa t r i a parduotuvėje . 

(sk) 

x Pasaul io Lietuvių cent ro 
Lemonte metinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 4 d. tuoj po šv. Mišių. 

(sk> 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, tvarko PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garant i ja 
VIDEOaparatūrai. TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir 1.1. Viską galim persiųst i 
apmokėtu muitu ir pristatyt i 
\ namus Lietuvoje. TRANS-
PAK 2638 W. 69th St.. Chica-
go. IL 60629. 312-436-7772. 

(sk) 

x Vaikų šv. Mišios bus sek 
madienį, lapkričio 4 d. 9:30 
val.r. Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje, Lemonte. 
Kviečiamos visos jaunos šeimos 
su vaikučiais. 

x Kun. J o n a s Kuzinskas, 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
direktorius, atliks religinę dalį 
šį sekmadienį, lapkričio 4 d., 12 
vai. šiose kapinėse prie Steigėjų 
paminklo vyksiančiame Vėlinių 
šventės minėjime. Šį tradicinį 
mirusiųjų pagerbimą jau dauge
lį metų ruošia Bendruomenės 
Pasauliečių komitetas ir Kapų 
sklypų savininkų draugija, gar
bės sargyboje dalyvaujant uni
fo rmuot iems šaul iams ir 
šaulėms. Visuomenė kviečiama 
šiame religinio ir visuomeninio 
pobūdžio minėjime dalyvauti. 

x Inž . P i l y p a s N a r u t i s , 
Vliko valdybos narys, skaitys 
paskaitą Mažosios Lietuvos re
zistencinio sąjūdžio lapkričio 11 
d., 2 vai. p.p. Šaulių namuose 
r u o š i a m a m e Tilžės ak to 
sukakties minėjime. Po aka
demijos vyks jaunimo atlie
kama m e n i n ė programa. 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti. 

x VI I I T e a t r o festivalis 
įvyks anksčiau negu kitu metu 
festivaliai — lapkričio 15-18 
dienomis (ne Padėkos savait
galį, kaip kitų metų festivaliai). 
Festivalį rengia JAV Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s Kul tūros 
taryba. Dalyvaus Los Angeles 
dramos sambūris, Hamiltono 
„Aukuras", Toronto „Aitvaras" 
Chicagos „ V a i d i l u t ė " ir 
Chicagos vaidintojų grupė. 
Žiūrovai turės progos pamatyti 
šiuos pastatymus: „Šaltkalvį", 
„Amerika p i r ty" , „Aukšta 
(harį", „Bubulj ir Dundulį", 
..Žmonės ir beržai". 

x Chicagos tautinės grupės 
renkasi pademonstruoti savo 
solidarumą kandidatui į Illinois 
gubernatorius Jim Edgar šeš
tadienį, lapkričio 3 d., Orbit 
restorane, 2950 N. Milwaukee, 
nuo 4 iki 6 v.v. Lietuviai 
kviečiami atvykti, apsirengę 
tautiniais drabužiais, ant rankų 
užsirišus juodą raištį, neštis 
Lietuvos vėliavėles, dėvėti sages 
ir marškinėlius su lietuviškais 
moto. 

(sk) 

x A. E i d i n t a s ir E. Alek
s a n d r a v i č i u s , du istorikai iš 
Lietuvosyduos pranešimus vaka 
ronėje, kuri įvyks šį penkta 
dienį, lapkričio 2 d. 7:30 v.v. 
Chicagos Jaunimo centro ka
vinėje. Reng i a Lituanistikos 
I n s t i t u t a s ir „Akiračia i" . 

(sk) 

x Lie tuv ių ekskurs i ja į Ar
gentiną, Braziliją ir Čilę or
g a n i z u o j a „ D r a u g a s " š.m. 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d 
Smulkesnei informacijai kreip 
tis: A m e r i c a n Travel Service 
B u r e a u , 9727 S. Western 
Ave., Ch icago , IL 60643. Tel. 
312-238-9787. , s k ) 

Kunigas Stasys Kazėnas tremtinių kapinėse ant Laptevų jūros kranto 1989. VII. Raimundo Ur-
bakevičiaus nuotr. (Iš leidinio Religija Lietuvoje Lietuvos fotografų akimis, Lietuvių Dailės 
muziejus.) 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
SOCIALINĖ TARYBA I R 

P E N S I N I N K A S 

Socialinė taryba, kurios ži
nioje veikia Seklyčia ir yra lei
dž iamas P e n s i n i n k a s , y r a 
plačios apimties insti tucija. 
Palyginti plačios, jeigu atsi
žvelgsime į tai , kad didele 
dalimi remiasi savanorišku dar
bu. Jai vadovauja Birutė Jasai
tienė, Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkė. Socialinė tary
ba suteikia vyresnio amžiaus 

žmonėms daug patarnavimų, 
įva i r ių pa t a r imų formoje. 
Vyresniems žmonėms yra gana 
daug įvairių patarnavimų, papi-
ginimų ar mokėjimų sumaži
nimų, tik reikia žinoti kur 
kreiptis. Tad Socialinė taryba 
šiuos patarnavimus ir suteikia. 
Jos patalpos taip pat dažnai 
atlieka viešbučio patarnavimus. 
Kadangi beveik visą laiką y ra 
pravažiuojančių tėvynainių, 
nors tai ir nebūtų jos pareigos. 
Be to, j i yra socialinis 

vyresniųjų centras, tam tikslui 
ji ir y ra s-'.kurta. Joje beveik 
visą laiką vyksta kokios nors 
paskaitos, užsiėmimai. Pasku
tiniu laiku tampa ir politiniu 
centru, nors tai nebūtų jos pa
skirtis. Yra daug atvažiuo
jančių, pravažiuojančių ir visi 
nori pranešimus daryti, tad ir 
naudojasi Seklyčia. Be to, šiaip 
ar ta ip ji dar yra lietuviškojo 
gyvenimo centre. Beveik visos 
svarbesnės lietuvių įstaigos, te-
besiranda netoli jos. Svečiai iš 

x Lie tuvoje pa rduodamos 
m a š i n o s : Lada 2106 - $3,500. 
Lada 2107 - $3.900, Lada 2108 
- $3.500, Lada 2109 - $3.900, 
Maskvičius - $3.700, Volga 
24 10 - $6,500, Mini autobusas 
..Latvija" dešimties vietų — 
$6.500. Visos mašinos naujos. 
Taip pat keičiame dolerius į rub
lius aukštu santykiu. Perveža-
me dolerius į Lietuvą ir įteikia
me jūsų giminėm į rankas. 
Skambint i : 708-839-2899 10 
A M - 4 P M ir 6PM 9PM. 

<sk) 

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

(sk 

x Ch icagos s k a u t i n i n k i ų 
d r a u g o v ė s sue iga šaukiama 
pirmadienį, lapkričio 5 d., 7 vai. 
Seklyčioje. Visoms n a r ė m s 
dalyvavimas privalomas. Bus 
pasiruošimai kalėdinei sueigai. 
Kviečiamos ir draugovei nepri
klausančios skautininkės. 

x Danguo lė Kviklytė , Chi 
cago, 111., buvo a tvykus i į 
„Draugą" ir a.a. tėvelio Bro
niaus Kviklio atminimui, kuris 
daugelį metų buvo . .Draugo" 
redaktoriumi, įteikė 200 dol. 
auką. Nuoširdus ir didelis ačiū. 
Ta proga administracija reiškia 
gilią užuojautą visai šeimai. 

x T ik ta i $489 į H a v a j u s : 
skridimas ir viešbutis. Lapkri 
čio 24 d. tiktai už $579! Gruo
džio 1- 8 d. - $489! Tik skridimo 
kaina vienai savaitei — $379' 
Kreiptis: A m e r i c a n T r a v e l 
Service Bureau , 9727 S. Wes-
tern Ave., Ch icago , IL 60643, 
tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x G.T. I N T E R N A T I O N A L 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyne) Čikaga, New Yor-
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius Berlynas-Čika
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. V i ln iu s Ber ly
nas N e w Y o r k a s ka ina nuo 
$944.00 ik i $1261 .00 ir 
Vilnius Berlynas Los Ange les 
ka ina nuo $1223 .00 ik i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryši palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų r a š t inės 
atstovė Vilniuje. Prašome kreip
tis G.T. INTERNATIONAL, 
INC., 9525 S. 79th Ave . . 
Hickory Hills. IL. Tel . (7081 
430-7272. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 10 -
skanios r ū k y t o s deš ros ir 
skilandžiai bus pris tatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
d a r b ų dienų l a i k o t a r p y j e . 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 $100.00 -

" kreiptis „ Ž a i b a s " 9525 Sou th 
' 79th Ave., H ickory Hills , 111. 
" 60457. T e l e f o n a s (708) 

430-8090. 

x J u o z a s Miečius iš Chica
go, 111., nekilnojamo turto par
davėjas, lankėsi „Drauge" kar
tu su Aukščiausiosios Tarybos 
deputatu Vidmantu Žiemeliu iš 
Lietuvos, t a proga dienraščio 
stiprinimui paaukojo 50 dol. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Zinaida Čižikienė, Pranas 
Jurjonas. Brune Sedleckas, P . 
Miliauskas, J. Baltramonaitis, 
P r a n a s Grumuldis , visi i s 
Chicago, 111., Aigis Grinčius, 
Oleveland, Ohio, Juozas Dlu-
gauskas, New Britain, Conn., 
K. Gudauskas. Baltimore, Md„ 
Aleksas Degutis, East Chicago, 
Ind., pratęsė prenumeratą su 20 
dol. auka. Už aukas mūsų gar
bės p renumera tor iams ir 
rėmėjams tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Lietuvių Fondui , 5-tam 
milijonui užbaigti vajaus pro
ga aukojo: $625 Gražutė Siru
tienė, $400 Kazys ir Filomena 
Černiai, $300 Kazys ir Mėta 
Linkai, po $100 Antanas ir 
Zuzana Janusai. Ipolitas ir Gina 
Janušiai , Edmundas ir Rūta 
Kulikauskai. Raphael Sealey, 
Juozas ir Brone Šlajai. Prašome 
aukas siųsti ir įsigyti bilietus 
lapkričio 10 d. pokyliui, LF 
būstinėje - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI Š V E N T Ė M S - aukš
tos kokybes Pr is ta tome į 
namus Lietuvoje — $84.00, 
TRANSPAK. 2638 W. 69 S t , 
C h i c a g o . IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x R O M A S PŪKŠTYS, 
TRANSPAK firmos savinin
kas, vėl vyksta \ Lietuvą gruo
džio mėn. pradžioje. Perveda 
pinigus, doleriais tvarko pali
k imus , perka automobilius. 
Užsakymai priimami t ik iki 
g ruodžio 1 d. TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., Chicago, IL 
60629. tel. 1-312^436-7772. 

(sk) 

x J ū r a ir Algis Bakaičiai iš 
Palos Heights atsiuntė 125 dol. 
auką Lietuvių Operai, kartu 
pridėdami savo darbovietės 
formą, kurioje jis dirba, jog jo 
kompanija paskirs tokią pat 
sumą mūsų Operai. Tai yra 
puikus būdas gauti iš ameri
kiečių kompanijų aukų lietuvių 
k u l t ū r i n i a m s pore ik iams, 
kurios turi taip vadinamą „Mat-
ching Gift P lan" programą. 
Dėkojame Jūrai ir Algiui Ba-
kaičiams. 

x Dr . B. Krakai t i s , Romeo, 
Mich., Jonas Rejeris, Oak Lawn, 
111., J. ir A. Paroniai, Darien, 
111., J. Jasminas, Livonia. Mich., 
Jonas Sirutis, Hot Springs, Ark. 
Stasys Vashkys, St. Petersburg 
Beach, Fla., „Draugo" garbės 
prenumerator ia i , nuoširdūs 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su visa š imt ine . Labai 
dėkojame. 

x Juozas i r Zita Pe tka i , 
Kirkland, Wa„ Juozas Sabas, 
APO, N.Y., Ona Kar tanas , 
Omaha, Nebraska, R. Veitas, 
Milton, Mass., Juozas Sūdžius, 
Sunny Hills, Fla., Zenonas 
Tumosa, Toronto, Kanada . 
Eugenia Pakulis , Rehoboth 
Beach, De., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai , l ietuviško 
žodžio rėmėjai, pra tęsdami 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 30 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x J u s t i n S k u o d a s , De 
Kalb, 111. Adelė Sagatas, Hol 
lywood, F la . , Z i g m a n t a s 
Mockus, Rodney. Ont., Kanada 
Alfonsas Rauckinas. Lockport 
111., Albertas Melninkas, Wa 
terbury, Conn., A. D. Trečio 
kienė, Santa Monica, Cal. 
Pranas Naris, Downers Grove 
111.. „Draugo" garbės prenu
meratoriai, rėmėjai, pratęsė 
prenumeratą su 20 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x Prof. Rimas ir d r . Elona 
Vaišniai, North Haven. Conn.. 
V. Pačkauskas. Albany, Ga., A. 
Gaurys, Prevost. Que., Kanada. 
Viktoria Gasiūnas, Gulfport. 
Fla., A. Pietaris, Kearny, N.J., 
A. Mažiulis, So. Boston, Mass., 
J. Burdulis, Shirley, N.Y.. Al 
fons Liszkiewicz, Spring. Tx„ 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsė prenu
meratą vieneriems metams su 
20 dol auka. Nuoširdus ačiū 

Lietuvos, kur ie čia apsistoja, 
jaučiasi kaip namuose. Beveik 
viskas pėsčiomis pasiekiama. 

Jeigu Seklyčia save išsilaiko 
ir dar duoda mažą pelną, tai to 
negalime pasakyti apie ki tus 
patarnavimus ar veiklą. Ki
tiems patarnavimams jau reikia 
pašalpos ir aukų. Lietuviška 
visuomenė jaustų didelį nuo
stolį, jeigu šios institucijos ne
būtų. Be to, kaip jau buvo 
minėta, ji atl ieka funkcijas ir 
patarnavimus, kurie skirti visai 
išeivijai. Chicaga būdama išei
vijos lietuvių sostine, dažnai 
tur i ir didesnę naštą nešti. 
Kviesti a r nekviesti, kas t ik 
susigalvoja, tai į Chicagą ir va
žiuoja. Arba tik šiaip pro šalį 
važiuodami, Chicagoje sustoja. 
Kad šias funkcijas Socialinė 
taryba galėtų sėkmingiau atlik
t i , yra reikalingos lėšos. Tam 
tikslui yra rengiami laimėjimai. 
Todėl yra išsiunčiami laiškai ir 
laimėjimų knygutės. Tautiečiai 
yra prašomi šių laiškų neiš
mes t i , b e t su didesne a r 
mažesne auka atsiliepti. 

Pačioje pradžioje buvo minė
tas Pensininkas, ta i yra labai 
naudingas vyresnio amžiaus 
žmonėms žurnalas. Šiais metais 
sueis penkeri metai, kai jis 
lanko lietuvius pensininkus. Ši 
nors ir nedidelė sukaktis, bus 
paminėta renginiu, kuris įvyks 
gruodžio 8 d. Seklyčioje. Tad 
visuomenė yra prašoma šią 
dieną savo ka lendor iuose 
pasižymėti ir šiame Pensininko 
renginyje dalyvauti. 

J . Žygas 

LIETUVOS DUKTERŲ 
BALIUS 

Lietuvos Dukterų sąjūdis 
Chicagoje pasižymi gausumu, 
gajumu, plačiais patarnavimais 
lietuviams, atsidūrusiems nelai
mėje dėl ligos, senatvės, netur
to. Jų veikla ir parama net 
pasiekia Lietuvą (per Caritas), 
Pietų Ameriką ir kitus kraštus 
Lėšų t a m jos gauna iš gerašir
džių lietuvių aukų, išparduoda
mos vartotus rūbus ir kitus 
dalykus, suneštus į jų parduo
tuvę jų namelių garaže (2735 W. 
71 St) i r iš jų rengiamų ge
gužinių bei dviejų metinių 
balių: pavasario ir rudens. 
Šiemet pavasario baliaus, dėl 
l iūdnų įvykių Lietuvoje, 
atsisakė, bet rudens balius 
įvyko spalio 27 d. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje, kurią 
pr ip i ldė gaus ia i a t s i l ankę 
svečiai. Stalus paruošė dr. P. 
Vaitaitienė, dr. E. Repšienė ir 
dr. M. Krištopaitienė. Pokylį 
pradėjo r eng in ių vadovė 
Joana Krutulienė, dėkodama 
gausiems svečiams ir pakvies-
dama draugi jos kapel ioną 
maldai. Kun. J. Juozevičius 
pagyrė pasišventėlių veiklą, gel-
bint l i e tuv ius , skęstančius 
gyvenimo sunkumuose, sukal
bėjo maldą prieš vakarienę, kuri 
buvo ypatingai skaniai paruošta 
su šaltais užkandžiais ir keliais 
ši l tais pat iekalais , kur iuos 
paruošė Ona Norvilienė ir Ade
lė Lietuvninkienė, savo darbą 
aukodamos L. Dukterų vedamai 
labdarai. Vakariene ta ip pat 
rūpinosi draugijos vaišių vadovė 
Emilija Kantienė. 

Pasistiprinus, prie mikrofono 
buvo pakviesta draugijos pirmi
ninkė Stasė Paulionienė, kuri 
priminė, kad Lietuvos Dukterų 
draugija šiemet švenčia 30-tą 
gimtadienį; steigiamasis susi
rinkimas buvo 1960 gruodžio 2 
d. Jų pastangas globoti vargs
tančius ir jų šalpos kelią gražiai 
buvo įvertinusi a.a. gen. kons. 
J. Daužvard ienė . Dėkojo 
visiems aukotojams, čia gausiai 
susirinkusiems svečiams, stalų 
puošėjams, šeimininkėms, solis
tei D. Stankaitytei, kurios savo 
honorarus paaukojo draugijos 
labdarai. Priminė tas dėkin
gumo ašaras, su kuriomis globo
jamieji sutinka ateinančias su 
pilnomis saujomis Lietuvos 
Dukteris. Dėkojo deklamatorei 
ir visiems prisidėjusiems. 

Buvo svari meninė programa. 

Viešnia iš Lietuvos literate Asta 
M i š i a u s k a i t ė ; su ak to rė s 
įgudimu ir išraiška, padeklama
vo lietuvių poetų kūrybos pynę, 
švy t inč ią L ie tuvos mei le . 
Svečiai išreiškė didelį pasigė
rėjimą. Solistė Dana Stankai-
ty tė su nuoširdžiu įsijautimu ir 
su patraukliu balso skambumu 
p a d a i n a v o komp. Giedros 
Gudauskienės populiarių dainų 
ciklą „Metų laikai": vasara, 
ruduo, žiema, pavasaris, ir dar 
ariją „O mio babino caro" iš 
operos „Gianni Schichi" (muz. 
Puccini). Publikos gausūs plo
j imai dar bisui išprašė dainą „O 
buvo dienos". Solistei fortepi
jonu sklandžią palydą sudarė 
muz. M. Motekaitis. 

Po turt ingų vaišių, geros pro
gramos vyko laimėjimų trau
k i m a i , šokia i i r a tgaiv* 
lengvais gėrimais. Čia aptar
navo Rožanskas ir Lekeckas. 

Tokio pasisekimo šis renginys 
s u s i l a u k ė rūpes t inga i dar
buojantis pirmininkei St. Pau-
l i on i ene i . J a i vadovybėje 
t a l k i n a v icepi rmininkės J . 
Smilgienė, M. Noreikienė, sekr. 
M. Barienė, idž. Šimoliūnienė, 
namelių sekr. P. Kinderine, 
namelių adm. V. Prunskienė, 
namelių sekr. ir adm. padėjėjos 
S. Undrait inė ir O. Ruibienė, 
r e n g i n i ų vadovė J. Kru 
tulienė, seniūnė O. Šmitienė, 
koresp. ir biuletenio leidėja B. 
Prapuolenienė, narių registr. I. 
Vebrienė, soc. skyr. vedėjos: O. 
Mažionytė ir dr. E. Repšienė. 
Lietuvos Dukterys turi narių 
apie 600. Džiugu, kad turime 
ta ip gausų, gerai organizuotą 
sąjūdį lietuvių, pasišventusių 
gelbėt vargan patenkančius 
lietuvius. 

J u o z . P r . 

M O T E R Ų KLUBO VEIKLA 

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų klubas turėjo narių susi
rinkimą spalio 4 dieną Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Ave. 
Pirm. Bernice Žemgulis atidarė 
susirinkimą 1 vai . po pietų. 
Pranešė liūdną žinią, kad per 
atostogas mirė 3 klubo narės — 
Jul ia Stewart mirė gegužės 12 
d., palaidota gegužės 16 d., Ste
fanija Kaminskas mirė rugsėjo 
10 d„ palaidota rugsėjo 12 d., 
Sofija Pocius mirė rugsėjo 30 d„ 
palaidota spalio S d. Gėlės buvo 
suteiktos iš klubo ir dalyvavo 
garbės grabnešės, palydėjo į 
amžinybės vietą. Pirmininkė 
prašė visas atsistoti ir vienos 
minutės tyla pagerbti mirusias 
malda, o šeimoms išreikšta gili 
užuojauta. 

Nuta r imų r a s t . perskai tė 
protokolą iš pe re i to susi
r inkimo. Buvo pr i imtas su 
pagyrimu. Taipgi gauta padėkos 
kortelė nuo Kaminskų šeimos, 
dėkojo už gražias apeigas ir 
da lyvavimą la ido tuvėse . 
Finansų rast. pranešė, kad yra 
2 ligonės — I rene Urban , 
Matilda Folius. Joms buvo 
įteikta klubo dovanėlė su lin
kėjimais greitai pasveikti, o 
labiausiai skausmus kenčia Ma
tilda Folius, nes buvo šuns labai 
apdraskyta ir nuvežta į ligoninę 
sutvarkyti žaizdas. Dabar yra 
namuose ir kenčia skausmus. 
Gaila, kad žmonės netvarko 
savo palaidų šunų. Abu Foliai 
yra sergantys dabar. Aš linkiu 
nuo savęs grei tai pasveikti 
abiems ir turiu pranešti, kad 
Ona Klimas yra pakelta garbės 
nare. Klubas taip nutarė. Taipgi 
p i rm. Bernice Žemgul is 
pranešė, kad klubo ki tas susi
rinkimas bus gruodžio 6 dieną 
ir prašė visas dalyvauti, nes bus 
priešmetinis. 

Po susirinkimo buvo skaniai 
pasivaišinta ir visos skirstėsi 
linksmos namo. 

Rožė Didžgalvis 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 606N 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo <* iki 7 vai vak 
£e*tad 9 \ r iki 1 vai d 


