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Latvija sudarė delegaciją
Ginčai dėl pilietybės įstatymo
Ryga. Lapkričio 5 d. (RL) —
Latvijos Parlamentas sudarė de
legacijos sudėtį deryboms su
Rusįjos Respublika, kurių metu
bus aptartos mažumų teisės
kiekvienoje respublikoje, eko
nominis bendradarbiavimas,
kariuomenės klausimai ir kiti
svarbūs reikalai. Sudarytoje 22
asmenų delegacijoje yra ir 9 de
putatai. Latvijos Parlamentas
nutarė, jog nesant pastovumo
Sovietų Sąjungos vadovybėje,
Latvija privalo vesti paraleliai
pasitarimus ir su Rusijos Res
publika. Pasitarimai turi prasi
dėti lapkričio 10 dieną. Rusijos
prez. B. Jelcinas pats telefonavo Latvijos prez. A. Gorbunovui
ir pasiūlė derybų datą.
Latvijos „Diena” praneša, jog
yra nesutarimų dėl latvių pilie
tybės įstatymo, nes Piliečių
kongresas savo sesijoje pasmer
kė Latvijos Aukščiausiosios Ta
rybos nutarimą dėl pilietybės
taisyklių ir jos suteikimo ne lat
vių tautybės žmonėms. Piliečių
kongresas pasisakė prieš tokio
pat statuso suteikimą Sovietų
„kolonistams” Latvijoje. Kong
resas taip pat paskelbė, kad jie
turi teisę pradėti Latvijos
piliečių registraciją. Kongreso
dalyviai pasisakė, jog esą ne
paprastai sunku dirbti kartu su
Aukščiausiąja Taryba.

Latvių reikalavimai
Taip pat Maskvos miesto de
putatai E. Andrejevas ir O. Ko-

caginas pareiškė susirūpinimą,
kad Latvijos pilietybės įstatymo
projektas iškelia tokių klausi
mų, jog kelia abejonių dėl Lat
vijos įsipareigojimo demokrati
jai ir kad rusai turėtų palikti
Latviją ir grįžti į Maskvą, bet
čia jų niekas nelaukia. Dėl to
įstatymo susirinkę gal 3,000
žmonių protestavo prie buvusių
Komunistų partijos švietimo rū
mų ir reikalavo išleisti iš kalė
jimo Latvijos Komunistų parti
jos vadą Alfreds Rubiks. Gi Lat
vijos nepriklausomybės sąjūdis
įteikė AT pirmininkui A. Gor
bunovui pareiškimą, kuriame
konstatuojama, kad latviai Lat
vijoje yra mažuma ir reikalavo,
kad žmogaus teisių principai
būtų įskaityti pilietybės įsta
tyme.

Baigė darbą
Lietuvoje
Vilnius. Spalio 25 d. (Elta) —
Baigė darbą Lietuvoje Pasauli
nės sveikatos organizacijos
(PSO) Europos biuro Kopenha
goje ekspertų grupė.
Įvairių sričių specialistai
rinko medžiagą apie sveikatos
apsaugos būklę, susitiko su mi
nisterijų ir žinybų vadovais,
aplankė keturis higienos cen
trus, po keletą Vilniaus ir
Kauno ligoninių, vaistinių,
pramonės įmonių, susipažino su
bendra ekonomine situacija,
įstatymais, sanitariniu švie
timu, gyventojų pasiruošimu ir
galimybėmis rūpintis savo svei
kata.
PSO savo fondų neturi. Tačiau
jos ekspertų išvadomis gali
pasiremti kitos organizacijos,
pajėgios teikti konkrečią
materialinę paramą. O niekam
nekelia abejonių, kad tokia
parama Lietuvai labai reikal
inga. Štai tik viena sritis:
vaistai. Daugiau kaip pusę
Lietuvos gyventojams reika
lingų vaistų sudaro užsienio
firmų produkcija. Iki šiol jie
būdavo centralizuotai gaunami
iš Maskvos už rublius. Nuo
naujųjų metų teks mokėti va
liuta. Tad ir ieškoma valstybinių
bei nevalstybinių fondų, kurie
padėtų išspręsti vaistų proble
mą.

— Estijoje žinių agentūra
pranešė, jog „Krasnaja zvezda”
paskelbė, kad sovietų parašiuti
ninkai pradėjo lapkričio 3 d.
pasitraukti iš Estijos, tačiau ta
žinia nepasitvirtino. Parašiuti
ninkai iš Voru ir Viljandi vieto
vių neišvyko.

Suvaržomos kelionės
Be to, Latvijos vyriausybės
Šešių Amerikos prezidentų žmonos dalyvavo pirmadienį Ronaldo
nutarimas suvaržyti keliones į
Reagano prezidentinės bibliotekos atidarymo iškilmėse Simi Valey,
Californijoje. Bibliotekos kieme matome iš kairės Barbarą Bush, Nan
Lenkiją, kai kurių deputatų
buvo pasmerktas, nes tai esą
prieš demokratiją ir prieš Hel
sinkio akto dvasią, kurį Latvi
ja pasirašė praėjusį mėnesį. Par
lamentas reikalaujamas tuos
suvaržymus atšaukti. Latvių
ministro pirmininko pava
Sovietai prie bedugnės krašto
duotojas Ilmars Bisers pasakė,
jog tai esą suderinta su Lietuva
ir tas draudimas esąs laikinas,
Maskva. Lapkričio 5 d. (AP) tikimasi, kad politiniai vadai
tik kad sulaikytų spekuliantus — Prez. M. Gorbačiovas įspėjo, galės sutvarkyti situaciją ir pra
nuo nenaudingų kraštui preky pasakydamas, jog Sovietų Są dėti reformas, kad išvengų są
binių ryšių Lenkijoje.
junga priėjo prarają ir ragino jungos iširimo, bėt tai nepasi
respublikų vadus jungtis prie jo tvirtino. „To neįvyko, ir mes
pasiūlytos programos ekonomi priėjome prie bedugnės”, kalbė
nėms reformoms arba bus pra jo Gorbačiovas respublikų atsto
rastas žmonių pasitikėjimas, vams ir kitiems vadovaujan
kuris buvo gautas tuoj po per tiems respublikų asmenims. Šį
įskaitomos Tautinei premijai versmo rugpjūčio mėnesį.
Grobačiovo teigimą patvirtina
yra šios pavardės: Vytautas
Jis sakė, jog tas kapitalas, faktai Maskvoje, kurioje sun
Bložė, Jonas Jurašas, Jeronimas kuris savaime atėjo po „kietųjų kiai begalima gauti nusipirkti
Kačinskas, Gediminas Karalius, komunistų” perversmo, yra ne- duonos ir pieno, o sviesto ir
Veronika Povilionienė, Bronius atsakomingai išnaudojamas. Jis sūrio bei cukraus, kiaušinių ir
Radzevičius, Leopoldas Surgai turėjo pasitarimą su Valstybės kitų pagrindinių produktų arba
lis, Povilas Ričardas Vaitekū taryba, kurią sudaro daugiausia nėra arba jie gaunami tik su
nas ir Ipolitas Užkurnys.
respublikų atstovai, pranešė kortelėmis. Kai praėjusią savai
Šių metų Tautinių premijų Interfakso žinių agentūra. tę duonos kepyklos nebeturėjo
kandidatūros, kaip buvo „Žmonės pasitikėjo mumis, bet duonos, tai sostinės gyvento
pabrėžta, patvirtina nuostatą, mes nepateisinome jų vilčių”. jams parduodamas tik vienas
kad lietuvių kultūra — neda Jis pareiškė tame pasitarime kepalėlis duonos vienam žmo
loma. Pirmą kartą tarp premijų Kremliuje pritarimą radika gui.
kandidatų yra kūrėjų, gyvenan lioms Jelcino reformoms, kurias
Dar blogesnę žinią šios savai
čių ne Lietuvoje (J. Kačinskas, šis paskelbė praėjusią savaitę,
tės
pradžioje paskelbė „Tassas”,
J. Jurašas). Pirmą kartą siūlo tačiau kartu ir pakritikavo jį,
jog
šių metų derlius tesiekė tik
ma skirti tautinę premiją ir kodėl apie tas Rusijos reformas
157
milijonus tonų, tai yra 62
autoriui po mirties (B. Radze nepainformavo iš anksto Krem
milijonais
tonų mažiau, negu
vičius). Iškiliausių kūrėjų liaus. Nei viena Rusija, nei ki
praėjusiais
metais. Dešrų kilo
sampratą praplečia Lietuvos tos respublikos vienos negalė
kultūros ir švietimo ministeri siančios išrišti „tragiškos si
jos pateikta Veronikos Povilio tuacijos”, jei veiksiančios kiek
nienės kandidatūra už lietuvių viena atskirai, pranešė „Tasso”
liaudies dainų atlikimą bei žinių agntūra Maskvoje, cituo
Vilnius. Lapkričio 5 d. (Elta)
tautosakos puoselėjimą, taip pat dama Gorbačiovą.
— Lietuvoje su oficialiu vizitu
Tautodailininkų sąjungos pa
viešėjo įtakingos organizacijos
teikta Ipolito Užkurnio kandi Pagrindas politinei sąjungai — Europarlamento, jungiančio
datūra — už liaudies skulptūros
Kremlius laiko šią ekonominę 580 deputatų iš dvylikos valsty
kūrinius. Laureatų premija sąjungą pagrindu bet kokiam bių, delegacija, kuriai vadovavo
lapkričio pabaigoje bus suteikta ateities politiniam dar likusių Europarlamento vicepreziden
tik penkiems kūrėjams. Pagal sovietinių respublikų susijungi tas Siegbert Alber. Lapkričio 5
jau įsitvirtinusią tradiciją, jos mui. Aštuonios respublikos d. ją priėmė Lietuvos Respubli
bus įteiktos per Vasario šešio pasirašė ekonominio bendra kos Aukščiausiosios Tarybos
liktosios iškilmes.
vimo susitarimą praėjusį pirmininkas Vytautas Lands
Spaudos konferencijoje buvo mėnesį. Interfaksas pranešė, jog bergis.
pranešta, kad Lietuvos kultūros Valstybės taryba patvirtino
Lietuvos parlamento vadovas
fondas ir Lietuvos dailės muzie planą sumažinti administracinį svečius supažindino su dabar
jus šių metų gegužės 28 dieną personalą 20% Vidaus reikalų tine politine Lietuvos situacija.
kandidatu Lietuvos tautinei ministerijoje ir nusprendė, jog Jis pažymėjo, kad Lietuvai ir
premijai gauti pasiūlė skulptorių daugiau kaip 400,000 tai minis šiandien labai reikalinga įvai
Vytautą Kašubą. Kadangi kan terijai priklausančių dalinių riapusė, ypač politinė, Europos
didatai jau buvo paskelbti, turės pasiieškoti darbo įvairiose pagalba.
Tautinių premijų komitetas respublikose, iš kurių jie yra
Jūs priklausote Europai, ir
nusprendė Vytauto Kašubos kilę. „Tassas” taip pat pranešė, mes visuomet esame pasirengę
kandidatūrą perkelti į 1992 jog Valstybės taryba diskutavo apginti jūsų laisvę, pastebėjo
metų premijų kandidatų sąrašą. Gynybvos ir Užsienio reikalų Siegbert Alber. Jis informavo,
ministerijų personalo sumažini kad prieš tris savaites Europar
mo klausimą, bet galutinio lamente sudaryta speciali dele
— JAV Aukščiausiasis Teis sprendimo nepadarė.
gacija ryšiams su Baltijos vals
mas svarsto Bažnyčios ir Vals
tybėmis. Iki šiol būta ilgalaikės
Prie bedugnės
tybės klausimus šią savaitę Waprogramos techninei pagalbai
shingtone.
Gorbačiovas pasakė, jog buvo j tik Vidurio ir Rytų Europos ša

Lietuvių kultūra — nedaloma
Vilnius. Spalio 23 d. —
šiandien> Eltos pranešimu,
Kultūros ir Švietimo ministeri
joje buvo paskelbti kandidatai
Tautinei Lietuvos premijai. Pas
mus gautame fakse yra iškritusios dvi eilutės, todėl nežinome,
kas ten buvo parašyta, tačiau,
spėjame, kad pasiūlytųjų kandi
datų pavardžių dalis. Toliau

— Vilniuje sugrįžęs iš
Amerikos Lietuvos min. pirm.
Gediminas Vagnorius pareiškė,
jog jo vizito tikslai buvo pasiek
ti. Po pusšimčio metų pavyko su
JAV pasirašyti naudingą Lietu
vai tarpvalstybinio bendravimo
sutartį. Nuo lapkričio mėnesio
pabaigos Lietuvai pažadėta su
teikti palankaus prekybinio sta
tuso sąlygos.

Reikalauja respublikų
bendradarbiavimo

— Danijos ministras pirmi
ninkas Paul Schlueter lankosi
su dviejų dienų vizitu Estijoje.
Taline jis posėdžiavo su min.
pirm. Edgar Savisaar, kuris vi
zitavo Daniją prieš 6 savaites.
cy Reagan, Rosalynn Carter, Betty Ford, Pat Nixon ir Lady Bird
Johnson.

gramas parduodamas už 150
rublių, o infliacija vis didėja.
Vidutinis Sovietų atlyginimas
mėnesiui yra 350 rublių. Kitas
rublio nuvertinimas yra, kai
valstybinis bankas už dolerį
mokėjo 47 rublius, o juodojoje
rinkoje už dolerį mokama 60
rublių. Jelcino priimtoji laisvo
verslo programa laikoma vie
ninteliu dar galimu išsigelbėji
mu,. tačiau ir jai dar vis ban
doma kai kur priešintis.

Partnerių keliai
Sovietapprezidentas Valstybės
tarybos pasitarime dar pasakė,
jog Rusijos planas, kurį jau pa
tvirtino Rusijos Respublikos
Parlamentas, atitinkąs ir anam
ekonominiam susitarimui, kurį
pasirašė respublikos. Bet kad
tai būtų galima įvykdyti, reika
lingas visų pasirašiusiųjų part
nerių bendradarbiavimas. Be to
plano, pasirašyto spalio 18 d. ,
dar likusių aštuonių respublikų
atstovų, turi sukurti laisvo
verslo bendruomenę, o svar
biausieji to plano punktai —
naujos „ekonominės zonos” su
organizavimas, įskaitant į tai
pinigus ir muitus, bankinę
sistemą ir esamos skolos užsie
niui pasidalinimą bei kitų ištek
lių paskirstymą, dar turi būti
visų aptarti ir priimti.

Gorbačiovas
kaltinamas valstybės
išdavimu
Maskva. Lapkričio 6 d. (RFE)
— Vakarų spauda šiandien pa
skelbė, jog Sovietų Sąjungos
Generalinis prokuroras Nikolai
Trubin anuliavo įsakymą pradė
ti išdavimo bylą Michailui Gor
bačiovui ryšium su nepriklauso
mybės pripažinimu Pabaltijo
valstybėms.
Gen. prokuroras Trubin šį
reikalavimą atmetė, kaip „poli
tinio ekstremizme neteisėtą pa
reiškimą”. Tokį įsakymą už
vesti valstybės išdavimo bylą
Gorbačiovui išleido Viktor Iliuchin, Sovietų Valstybės proku
roras, kurio žinioje yra valsty
bės saugumo reikalai.
Šią žinią paskelbė savo
straipsnyje „Pravda” lapkričio
5 dieną. Minėtas prokuroras V.
Iliuchin sako, jog Gorbačiovas
nesilaiko Sovietų Sąjungos
konstitucijos ir pažeidė savo
įsipareigojimą ginti Sovietų Są
jungos suverenumą ir teritorinį
integralumą.

--r „Chicago Tribūne” — ko
respondentui Ronald Yates Indianapolyje Lietuvos min. pirm.
G. Vagnorius pasakė, jog Pabal
tijo valstybės yra tiltu tarp
Amerikos ir Sovietų Sąjungos ir
su ja ekonominių ryšių nenu
trauks.
— Maskvoje nesiliauja kur
suoti žinios, kad Lenino palai
kai, tikri ar netikri, bus iš mau
zoliejaus perkelti į St. Petersburgą ir palaidoti šalia jo moti
nos.
— VVashingtone prez. G. Bu
shas pasakė, jog nebus jokių di
desnių netikėtumų šią savaitę
Romoje, kai čia posėdžiaus
NATO valstybių vadai apsigy
nimo strategijos klausimais.
— Taiw a nas arba F ormoza ir
Sovietų Sąjunga pasirašė pir
mąjį susitarimą bendradarbiau
ti mokslo ir grynai technologi
jos srityse.

Įsteigtas
Vytauto Landsbergio
fondas

Europarlamentas remia Lietuvą

Vilnius. Lapkričio 5 d. (Elta)
— Įvyko Vytauto Landsbergio
lims teikti, o dabar į ją atskiru fondo valdybos pirmasis posėdis.
straipsniu įjungtos ir Pabaltijo Jame buvo aptarta fondo
valstybės. Artimiausiu laiku su praktinė veikla.
jų atstovais bus aptartos progra
Šio fondo įsteigėjas — Aukš
mos, kurias žada finansuoti Eu čiausiosios Tarybos pirmininkas
roparlamentas. Galite būti tik Vytautas Landsbergis pažy
ri, mes visomis jėgomis remsime mėjo, kad pagal anksčiau pa
jūsų reikalą, akcentavo delega tvirtintus nuostatus, jo lėšos
cijos vadovas.
skiriamos nelaimingų vaikų —
invalidų gyvenimui palengvin
ti, jaunųjų muzikų studįjoms už
sienyje, jų kūrybinei veiklai
Už naminę — 5,000
paremti. Fondo lėšas sudaro
bauda
Aukščiausiosios Tarybos pir
Vilnius. Spalio 29 d. (Elta) — mininkui Norvegijos iniciatyva
Pakeisti kai kurie Lietuvos paskirta Taikos premija — dau
Respublikos administracinių giau kaip 3 milijonai kronų. Į
teisės pažeidimų kodekso ir bau fondo sąskaitą aukoja ir kitos
džiamojo kodekso straipsniai. organizacijos.
Pavyzdžiui, administracinių tei
sės pažeidimų kodekso straips
nyje, kuriame kalbama apie vyriausybei pavesta iki lapkri
namų gamybos stiprių alkoho čio 1 dienos nustatyti tokią
linių gėrimų gaminimą arba tvarką: 20 procentų lėšų, gautų
laikymą be tikslo parduoti, iš skiriamų už administracinės
nurodoma, jog tokie veiksmai teisės pažeidimus baudų, skirti
baudžiami nuo vieno iki penkių policijos pareigūnams skatinti ir
tūkstančių rublių. Nutarime 5 procentus — blaivybės fondui
dėl šio įstatymo įsigaliojimo sudaryti.

I

Robert M. Gatės,
naujasis JAV Centrinės Žvalgybos
agentūros direktorius, kurį Senatas
patvirtino 64 balsais prieš 31.

KALENDORIUS

Lapkričio 7 d.: Ernestas, Da
rutė, Gata, Gotautė, Karina,
Sirtautas.
Lapkričio 8 d.: Gotfridas, Do
mante, Aušrinė, Severiną, Svirbutas, Vakaris.
ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 6:28, leidžiasi 4:39.
Temperatūra dieną 211., nak
tį 10 1.
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ATVYKSTA LIETUVOS
AT PIRM. VYTAUTAS
LANDSBERGIS

Lapkričio 11-tą į Detroitą at
vyksta Lietuvos Aukščiausios
Tarybos pirmininkas Vytautas
Landsbergis. Jis dalyvaus AFLCIO unijų konvencijoje, kur
pirmadienį, dienos metu,
pasakys kalbą ir susitiks su
unijų vadais, spaudos ir tele
vizijos atstovais.
Į konvenciją atvyksta ir
Kazimieras Uoka, buvęs
Lietuvos Darbininkų unijos pir
mininkas ir jam bus įteiktas —
George M.E. Meany Humanitariant Award pažymėjimas,
kurį anksčiau yra gavę — Lech
Velesa ir Andrey Sacharovas.
Su juo atvyksta ir dabartinė
unijos pirmininkė Aldona
Balsienė bei kiti svečiai. Kon
vencijoje jiems vertėjaus detroitietė Audronė Tamulionytė-Lentz, dirbanti Unijos centro
štabe.
Lietuvių visuomenės susiti
kimas su Vyt. Landsbergiu ir
kitais svečiais ruošiamas pirma
dienį, lapkričio 11 d., 7 vai. vak.
Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos Kultūros centre,
25335 West Nine Mile Rd.,
Southfleld, Michigan.
Susitikimą su V. Landsbergiu
organizuoja Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės val
dyba. Visuomenė kviečiama
dalyvauti ir pagerbti svečius iš
Lietuvos.
Jonas Urbonas
LB apylinkės valdybos
pirmininkas
PABALTIEČIŲ
KONFERENCIJA
BALTUOSIUOSE
RŪMUOSE

Lapkričio 1 d. Baltuosiuose
rūmuose vyko Pabaltiečių kon
ferencija, kurioje dalyvavo įvai
rių organizacijų veikėjai lietu
viai, latviai ir estai. Lietuvių
buvo daugiau negu 40 asmenų
iš įvairių vietovių. Detroito
telkiniui atstovavo Jonas Ur
bonas ir Robert Boris.
Konferencijos numatomos
ruošti 4 kartus kasmet. Šioje
konferencijoje informacinius
pranešimus atliko Irvin Per
niek, R. Nicholas Burns, Dr.
Carol C. Adelman ir Jim Schaefer.
Irvin Perniek, JAV Veteranų
reikalams sekretoriaus E. Derwinski patarėjas pranešė, kad
buvęs Vliko pirmininkas dr.
Kazys Bobelis yra pakviestas iš
veteranų sandėlių atliekamų
reikmenų ir medikamentų per
gabenimui ir paskirstymui
Lietuvoje.
R. Nicholas Burns, JAV Sau
gumo komiteto Sovietų reika
lams patarėjas Baltuosiuose rū
muose, referavo apie nepastovią
padėtį Sovietų Sąjungoje ir JAV
rūpestį dėl ten besitęsiančių re
voliucinių pasireiškimų. Kal
bėjo ir apie JAV pastangas pa
dėti atsikuriančiai Lietuvai ir
kitoms Pabaltijo valstybėms.
Daromas spaudimas sovietams
ir Rusijos respublikai kuo
greičiau išvesti Sovietų karines
pajėgas iš Pabaltijo. Pareiškė
tvirtą Amerikos nusistatymą
Pabaltijo laisvės ir nepriklau
somybės išlaikyme.
Dr. Carol C. Adelman — asis
tentė JAV agentūros Rytų
Europos reikalams, referavo
apie konkrečią paramą ir kas
yra daroma, bei kokios sumos
pinigų yra numatytos įvairiems
reikalams (demokratinių idėjų
populiarinimui, švietimui, ang
lų kalbos programoms, ekono
minei paramai ir kt.). Biudže

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629-5589.
Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subscription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00.
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629.

te tam tikslui yra per 30 mili
jonų dolerių.
Konferenciją organizavo ir
jai vadovavo Jim Schaefer —
asistentas ryšiams su visuome
ne. Jis yra lietuvių kilmės ir tuo
didžiuojasi.
Baltieji rūmai numato pana
šias informacines konferencijas
ruošti keturis kartus per metus.
Jonas Urbonas

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama li anksto

metams V4 metų 3 mėn.
U.S.A...................................... . $80
$45
$25
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90
$50
$30
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45
$25
$30
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U.SA. dol.) savaitinis
$50
$30
$25

PALAIDOTAS
A. A. ALFONSAS JUŠKA

A. a. Alfonsas Juška mirė
spalio 27 d. po automobilio ne
laimės. Atsisveikinant su velio
niu laidotuvių koplyčioje rožinio
maldai vadovavo Dievo Apvaiz
dos klebonas kun. V. Kriščiūnevičius ir Šv. Antano parapijos
klebonas kun. Alfonsas Ba
bonas, o Benediktas Neverauskas paskaitė psalmes. Balfo var
du atsisveikino tarybos narys
Stasys Garliauskas. Atsisveiki
nant, užuojautas sūnums Algi
mantui, Gintarui, Linui ir jų
šeimoms bei artimiesiems iš
reiškė LB Detroito apylinkės
valdyba, Balfo 76 skyrius,
Detroito Lietuvių Organizacijų
centras, Detroito ateitininkai,
Tautos fondas, Dievo Apvaizdos
parapijos taryba, Detroito
skautų „Gabijos” ir „Baltijos”
tuntai, Detroito sporto klubas
„Kovas”, „Amerikos Lietuvių
Balso” radijo klubas ir „Lietu
viškų
melodijų”
radijo
valandėlė. Atsisveikinimą pra
vedė laidotuvių direktorė
Yolanda M. Zaparackienė.
Prieš laidotuves Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje ge
dulingas šv. Mišias koncelebravo klebonai kun. V. Kriščiūnevičius ir kun. A. Babonas.
Detroito dienraščiai „Free
Press” ir „News” lapkričio 31 d.
laidoje spausdino nekrologus
apie a.a. A. Jušką.

Po seminaro „Darbas Lietuvai”. Iš kairės; A. Petrulienė iš Phoenixo, J. Tumelis, Sąjūdžio pirm.
iš Lietuvos, LB speciali atstovė Washingtone Asta Banionytė ir kt.

PASAULINE SPORTO
OLIMPIADA BARCELONOJE
1992 metų žaidimai atkreipia pasaulio dėmesį
Lietuvai atgavus pilną nepri
klausomybę, suaktualėjo ir
sportinių žaidimų reikšmė
atstovauti Lietuvai užsienio
valstybių tarpe. Mūsų sporti
ninkai dalyvaus Su Lietuvos
vėliava ir nauja sportine unifor
ma. Lietuvių tautos pažemi
nimas truko daugiau kaip 50
metų, kada mūsų sportininkai
turėjo žaisti Sovietų Sąjungos

Kultūros centre lapkričio 2
dieną buvo suruošę kępsnių ir
maisto išpardavimą. Lietuvos
vyčiai dėkoja visiertis už aukas
ir paramą jų veiklai.
„UOSTAMIESČIO
MUZIKANTAI” DETROITE

Lietuvių Liaudieš triŪzikos an
samblio „UostamieS&ė” muzi
kantų” koncertas Detroite
įvyko lapkričio 1 d. Dievo
Apvaizdos Kultūros centre. An
ATSTOVAVO DETROITO samblio vadovas Bronius Mū
LIETUVIAMS
ras. Ansamblio nariai — Stasys
Juškauskas, Pranas KasperaiLapkričio 1 dieną Washing- tis, Donatas Markelis, Augus
tone vykusioje Baltųjų Rūmų tinas Užkuratas ir Vytautas
informacijos pranešimo sesijoje Zelenis linksmino negausiai
pabaltiečiams, iš Detroito buvo susirinkusią Detroito ir
nuvykę LB Detroito apylinkės apylinkių publiką savo liaudies
pirmininkas Jonas Urbonas ir instrumentais bei armonikos,
Lietuvos Vyčių Garbės narys akordeono, styginio kontraboso
Robert Boris.
ir smuiko muzika. Ansambliui
pavyko įtraukti publiką dainuo
ti lietuviškas ir amerikietiškas
DALYVAVO VLIKO SEIME liaudies dainas. Dalyviai
negailėjo plojimo ir atsistojimu
Vliko užbaigiamajame seime pagerbė menininkus. Rengėjų,
Chicagoje lapkričio 2-3 dienomis LB Detroito apylinkės valdybos
dalyvavo Rytų Lietuvos atstovė vardu žodį tarė Taura UnderieEugenija Bulotienė ir Lietuvių nė. Ansambli
letroite
Šaulių Tremtyje s-gos CV pirmi viešėjo iki lapk
4 dienos.
ninkas Mykolas Abarius.
Vakaronės komitetui vadovavo
Nijolė Zelwender.

DAR VIENA VAISTŲ
SIUNTA
Lietuvos Vyčių pastangomis
iš Detroito lapkričio pradžioje,
buvo išsiųstas ketvirtasis vaistų
ir medicinos priemonių kontei
neris į Lietuvą. Siuntinys
siunčiamas Lietuvos „Caritas”
organizacijai. Lietuvos vyčiai
dėkingi visiems Detroito lietu
viams už pagalbą pakuojant šią
siuntą ir visiems, kurie savo
aukomis padengė siuntimo
išlaidas.
LIETUVOS VYČIŲ AUKA
PASIUNTINYBEI

Lietuvos Vyčiai paskyrė 5000
dol. auką Lietuvos Pasiuntiny
bės išlaidoms ir tikisi, kad ir ki
tos organizacijos seks jų pavyz
džiu. Detroito 79-tos kuopos
vyčiai
Dievo
Apvaizdos

TĘSIAMAS BAT.FC VAJUS

Balfo 76-tas skyrius spalio
mėn. vykdė aukų vajų, kurio
metu buvo surinkta daugiau
negu 6,500 dol. Balfo 76-to
skyriaus valdyba dėkinga
visiems detroitiečiams už
aukas. Nespėję įteikti savo
auką, gali siųsti ją ižd. Vladui
Staškui, 10037 Hazelton, Red
ford MI 48329. Čekius rašyti:
United Lithuanian Relief Fund,
Ine., vardu.
Žurnalistų Antano Griniaus ir
Antano Sukausko 85 metų gim
tadienio pagerbimas vyks
sekmadienį, lapkričio 10 d.,
12:30 v. p.p. Šv. Antano pa
rapijos patalpose. Norintieji
dalyvauti prašomi iš anksto
pranešti Stefanijai Kaunelienei,
Edvardui Milkui ar Broniui
Valiukėnui.
lm

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

komandų rinktinėse. Ironija,
kad sportinės; žvaigždės, kaip
Sabonis, Marčiulionis ir kiti,
buvo pristatomi rusais su
bolševikine uniforma.
Džiugu, kad tas yra praeityje.
Ateinančiais metais įvyks
tančiuose olimpiniuose žai
dimuose Barcelonoje, Ispanijoje,
visų pasaulio tautų sportininkai
sparčiai ruošiasi dalyvauti.
Dauguma Barcelonos gyventojų
yra draugiški, savimi pasitikin
tys ir religingi. Šiuo atžvilgiu jie
stovi aukščiau už madridiečius.
Barceloniečiai yra laimingi,
kad jų miestas bus pasaulio cen
tre 1992 metų olimpinių
žaidimų metu. Jų gyventojai
tiki, kad ateinantieji metai bus
specialūs ir jų miestui suteiks
progą iškilti;: į pirmaujančių
miestų tarpą.
Puikus Viduržemio jūros
klimatas ir miesto grožis nu
stums sostinę Madridą į antrą
vietą. Barceloniečių ir madri
diečių gyvenimo stilius yra skir
tingas. Pirmas veiksnys yra
gyventojų
punktualumas,
kuriuo pasižymi Barcelonos
miestas. Kitas skirtingas aspek
tas yra gyvenimo būdas. Madri
do gyventojai valgo pietus nuo
3 valandos iki 5 valandos 30
minučių. Tada jie grįžta į įstai
gas, bet 7 valandą visi išsiskirs
to namo.
Garsus ispanų rašytojas
Eduardo Mendoza prieš penke
rius metus parašė knygą apie
Barceloną. Knyga turėjo gerą
pasisekimą ir buvo visa laida
greitai išparduota. Jos vardas
„Stebuklų miestas”. Tūkstan
čiai Barcelonos lankytojų 1992
metais įsitikins tos knygos
tikrumu.
Kaip ir daugelis europiečių
miestų,taip ir Barcelona yra
pėsčiųjų rojus. Tūkstančiai
gyventojų pasipila gatvėse su
laiminga šypsena veiduose.
Ypatinga turistų ir vietinių
gyventojų lankytina gatvė yra
400 metų senumo. Ši gatvė yra
pastatyta ant išdžiūvusios upės
dugno. Paliktas jos autentiškas
tėkmės grožis. Čia tapytojo
Pablo Picasso gerbėjai kasdien
renkasi į tą valgyklą, kur jis
pietaudavo
Barcelona turi 1.7 milijonus
gyventojų. Tai yra beveik dvigu
bai mažiau už sostinę Madridą
su 3.1 milijonų. Praeityje Bar
celona buvo didesnė už
Madridą. Nežiūrint to, užsie
niečiai ir dabar ją laiko Ispa
nijos Metropoliu, šis mi stas
yra 2000 amžiaus metų senumo.
Čia žymiai vyrauja amerikietiš
ka įtaka.
Sostinė Madridas yra daug

jaunesnis ir skirtingesnis. Kas
įdomu, kad barceloniečiai nesivadina save ispanais, bet
kataloniečiais. Po 1980 metų
olimpinių žaidimų Maskvoje
Barcelona buvo numatyta
būsimai olimpiadai.
Deja, buvo daug konkurentų
ir laikas užsitęsė. Pagaliau 1986
metais Louzanoje, Šveicarijoje,
Barcelona nugalėjo olimpinį
konkurentą Paryžių. Atei
nančių metų olimpiniai žai
dimai įgalino Barcelonos mies
tą siekti didesnės piniginės pa
ramos iš Ispanijos centrinės val
džios. Šie žaidimai paskatino
pasaulio biznierius didesniems
investavimams. Jau dabar
šiame mieste dirba amerikiečių,
anglų, japonų, italų ir kitų vals
tybių architektai ir statybų
kontraktoriai.
Olimpiniams žaidimams vyk
dyti yra atnaujinamas, moder
nizuojamas ir padidinamas
esantis stadionas. Statomi nauji
paviljonai atletams, krepšiniui
ir rengiami nauji maudymosi
baseinai. Modernizuojama
komunikacija su naujais
priėmimo bokštais didesniais už
Seatle ar Londono. Olimpi
niams svečiams ir žiūrovams
yra rengiami nauji viešbučiai,
parkai, platinamos gatvės ir
gerinamas aerodromas.
Kultūriniam gyvenimui pa
tenkinti atvykusiems daly
viams statomas naujas teatras,
atidaromas naujas muziejus,
rengiamasi dalyvius užinteresuoti su naujais katalonų dir
biniais ir žymių tapytojų skulp
tūromis.
Tačiau įspūdingiausias 1992
metų Barcelonos kūrinys yra
naujas olimpinis miestas. Šioje
vietoje reikalinga patalpinti 15
tūkstančių atletų ir jų svečių.
Ryšium su tuo bus pastatyta
daug gyvenamų namų, vieš
bučių, įstaigų ir kitų pastatų,
reikalingų naudojimui ir
ateityje. Po Olimpinių žaidynių
Barcelonos miestas su naujais
pastatais priartės prie Vidur
žemio jūros. Ateinantieji metai
ilgai primins šias sportines
žaidynes su nauju miestu.
Didelį pasididžiavimą šio
miesto gyventojams teikia, kad
kataloniečių kalba žaidimų
metu bus naudojama, kaip
oficiali kalba kartu su ispanų,
prancūzų ir anglų.
Vieną rūpestį teikia baskų
revoliucija ir teroras, kurie
norėdami pakenkti kataloniečiams ir ispanams, žaidimų
metu išvystys savo veikimą.
Nežiūrint visų neigiamų
veiksmų;žaidimų perspektyvos
yra geros ir viso pasaulio spor
tininkai jau dabar joms sparčiai
rengiasi.

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

Kaip ir praeityje bus daug pri
gaminta aukso, sidabro ir bron
zos medalių, kurie su fanfarais
bus iškilmingai įteikti laimė
tojams. Suvenyrų medžiotojams
ir įvairaus biznio pasipelnymo
tikslams bus surinkta daug
DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.

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

pinigų, nes kita tokia proga
įvyks tik 1996 metais.
Šia proga linkėtina ir Lietu
vos sportininkams parvežti į
tėvynę aukso medalių ir vėl
iškelti nepriklausomos Lietuvos
garbę visų pasaulio tautų tarpe.
Kab. tel. (1-312) 585-0348;
Rez. (1-312) 779-5533

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. FRANCIS MAŽEIKA
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR ODOS CHIRURGHJA
4255 W. 63rd St.
(Augliai nuimami kabinete)
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
2434 W. 71 Street, Chicago
Kab. tel. (1-312) 471-3300;
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.)
Rez. (708) 442-8297
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Kab. (1-312) 735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
DR. E. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p p.-7 v.v . antrd 12:30-3 v p p
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penkld
ir šeštd 9vr.-12vpp.

6132 S. Kedzie Avė., Chicago
(1 -312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ
IR ŽAIZDŲ GYDYMAS
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ
CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
. Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road.
Tel. (1-312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.v
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55 St., Chicago, IL
Tel. (1-312) 476-2112
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills. IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Michigan Avė., Suite 324 Ir
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
81 St. ir Kean Avė., Justice, IL
Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai.)
Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Street
(1-312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
15300 West Avė., Orland Park
708-349-8100
10 W. Martin, NaperviUe
708-355-8776
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel : 708-857-8383

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652
Pirm., antr., kelv. ir penki,
pagal susitarimą
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marąuette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
PETER STECY, M.D.
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D.
CESAR J. HERRERA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (1-312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
Tel. (1-312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v.v.
Tel. (708) 448-1777

DR. ANTANAS G. RAZMA
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS

4700 W. 95 St.
Oak Lavvn, IL 60453-2533
Tai. 708-636-3113
DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA
10442 W. Cermak Rd.
Westchester, IL 60153
Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v p p
Šešt. pagal susitarimą
Kabineto tel. (1-312) 776-2880.
Rez. (708) 448-5545

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (1-312) 585-7755

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campue
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
NaperviUe IL 60563
Tel. 1-708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
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KORP! NEO-LITHUANIA
IŠEIVIJOJE IR LIETUVOJE

ŽLUNGANČIA IMPERIJA
Kaip geriausiai padėti sovie
tinėms respublikoms atsista
tyti yra kontroversiškas klau
simas, nerandantis vieningo at
sakymo nei Vakarų pasaulyje,
nei buvusios Sovietų Sąjungos
respublikose. Vakariečių nuo
monių skirtumus tuo klausimu
neseniai aprašė ekonominio
konsultavimo firmos JAV-ėse di-.
rektorius Alan Stogą The Christian Science Monitor (CSM) laik
rašty (X.23).
Stebėdamas JAV politiką, A.
Stogą susidaro vaizdą, kad
JAV-ės verčiau nori turėti
ryšius su paskutiniais Sovietų
Sąjungos likučiais ir vengia
santykiauti su naujais „etnikų,
nacionalistų veiksniais” respub
likose. Bendrai imant, JAV
verslininkai nėra susižavėję so
vietinių kraštų ekonominiu po
tencialu;
„gal,
tiksliau
pasakius, jie mato veik begali
nes problemas, kurios turės būti
įveiktos, prieš galint tuo po
tencialu pasinaudoti”, rašo
Stogą. „Ir atrodo, kad JAV
diplomatai labiau susirūpinę
branduolinių ginklų centrinės
kontrolės suirimu, negu apie
pačiose respublikose ilgai už
slopintą troškimą išsivaduoti iš
Maskvos valdymo, nežiūrint,
kokia politine forma tai
įvyktų”.
Iki šiol, prez. G. Bush irgi
neremia finansinės pagalbos
plano Sovietų Sąjungos kraš
tams, iš dalies dėl JAV fe
deralinių lėšų trūkumo, bet taip
pat ir iš įsitikinimo, kad stam
bi finansinė pagalba Sovietų Są
jungai tik nueitų niekais, kol
nėra tikrų ekonominių reformų
ir kol pati valdžia nenusistovės,
nesustabilės. Tačiau pastaruoju
metu JAV šiek tiek modifikavo
savo poziciją, dabar jau siūly
dama Sovietų Sąjungai dovano
ti kai kurias skolas ir ska
tindama Tarptautinį Piniginį
fondą (TPF) ir Pasaulio Banką
vadovauti bet kokiai tarptau
tinei Sov. Sąjungos pagalbos
programai, kuri peržengtų
trumpalaikės humanitarinės
pagalbos ribas. Bet kaip kiek
vienas kraštas, besinaudojąs šių
institucijų pagalba, žino, anot
Stogą, kai TPF vadovauja
kuriam pagalbos projektui, jis
labiau pabrėžia ekonominius
susivaržymus bei persitvar
kymus pačiame krašte, negu
tiesioginę didelės skalės
piniginę pagalbą, o sovietai šiuo
laiku yra bejėgiai įvykdyti bet
kokį rimtą ekonominį persi
tvarkymą, pastebi A. Stogą.
Tokį nenorą patvirtina ir
Daniel Snyder reportažas X1.4
CSM laikrašty. Nors visos
dvylika sovietinių respublikų
jau sutarė dėl naujo Tarpvalsty
binio Ekonominio Komiteto
(TEK) struktūros ir lapkr. 15 d.
žada panaikinti net 36 centrines
ministerijas (liks gynybos, ener
getikos, vidaus, geležinkelių,
branduolinės energijos, užsie
nio, muitinių ir aero-erdvės
ministerijos), paskiros valsty
bės vis tiek operuos taip, kaip
seniau centrinės ministerijos
Maskvoje operavo. Pavyzdžiui,
Rusijoje, anot TEK numatomo
vadovo Ivan Silajevo, veik visi
36,000 sovietinių centrinių
ministerijų tarnautojai bus įdar
binti panašiose pareigose Rusi
jos ministerijose. O pastarosios,
atrodo, veiks taip, kaip Maskva
visuomet veikė: kalbama, kad
Jelcino prezidentinis dekretas
Rusijos pramonėms išdėsto to
kius pat produkcijos planus,
kaip anksčiau: 1992 m. valsty
bė paims 70% visos įmonių ga
mybos ir 35% kasyklų pro
dukcijos, už tai sumokėdama ža
liavomis. Iš eksportuotojų bus
reikalaujama valdžiai atiduoti
80% jų uždirbtos užsienio valiu
tos, o tai yra net didesnis pro
centas, negu buvo po sovietine
valdžia Rusijoje, kaip rašo šis

ekonomistas.
Japonijos laikysena yra pana
ši į JAV-ių, rašo Alan Stogą. Jie
labai abejoja, ar buvusios sovie
tinės respublikos pajėgs iš
spręsti visas savo ekonomines ir
politines problemas „tvarkingu
būdu” (būtent, rašo Stogą, japo
niškai). „Tokijo bijo, kad kitos
valstybės laukia, kad Japonija
finansuos didžiausią dalį sovie
tų ekonominės reabilitacijos, o
japonams tiesiog koktu apie tai
pagalvoti kai Sovietai tebelaiko
okupavę jų Šiaurines Terito
rijas”.
Nors tikimasi, kad ilgainiui
rusai bandys derėtis su japonais
dėl Kurilų salų, Japonijoje maža
entuziazmo stambiau šelpti
sovietus. „Net ir Japonijos ne
seniai skirta 2.5 bil. dol. huma
nitarinė ir prekybos kreditų
pašalpa atrodo labiau kaip
pastangos išvengti didesnių
pagalbos prašymų, negu pripaži
nimas nuomonės, kad pinigai
galį išspręsti sovietų ekonomi
nes problemas”, rašo Stogą.
Europiečių, ypač Vokietijos
pažiūros yra visiškai kitokios.
Europiečiams buvusi Sovietų
Sąjunga rodosi kaip stambi, 300
milijonų gyventojų nauja rinka,
kaip kraštai turintys didžiulius
gamtos resursus — ir priedo
kaip regionas, kurio tolimesnis
žlugimas Europai gresia masy
vine banga ekonominių pabėgė
lių į Vakarus. Anot Stogą, tiek
europiečių politikieriai, tiek ir
verslininkai rodo, jog jie tiki,
kad Rusija ir kitos pagrindinės
respublikos sugebės persior
ganizuoti ir ekonomiškai re
formuotis taip, kad anksčiau ar
vėliau galės tapti Naujosios
Europos dalimi. Tuo tarpu jie
linkę teikti stambią finansinę
pagalbą, norėdami sumažinti
staigesnio ekonominio žlugimo
žalą.
<
Alan Stogą nemano, kad šie
vakariečių politikos skirtumai
išnyktų artimoje ateityje, o
priešingai, kad jie dar labiau
išryškės, buvusioms sovieti
nėms respublikoms toliau ban
dant rasti naujas santykiavimo
formas. Tad atrodo, kad jos taps
vis labiau priklausomos nuo
Europos — ypač Vokietijos, ne
tik finansiškai, bet ir dėl preky
bos rinkų ir net sudarinėjant
savo užsienio politikos pro
gramas. Jei iš to išsivystytų
pastovus politinis bendradarbia
vimas, tai pasipriešintų bent
per šimtą metų susikūrusiai is
torinei tradicijai ir turėtų
neišpasakytas pasekmes.
Tolimoje ateityje tokia nauja
politika žymiai padidintų
Europos svorį bet kurioje nau
jojoje pasaulio santvarkoje.
Tačiau artimoje ateityje tai tik
būtų priežastis padidintai
trinčiai tarp Europos ir JAV-ių
bei Japonijos, o tai padarys jau
ir taip nestabilią tarptautinę
padėtį dar nestabilesne, tad ir
pavojingesne, baigia savo svars
tymus Alan Stogą.
Ir Lietuvai, norint užtikrinti
komercijai palankų klimatą,
teks vienaip ar kitaip su
buvusiomis sov. respublikomis
susitarti ir dėl lėktuvų oro
teisių, ir dėl telekomunikacijos
tinklų ir dėl tarprespublikinių
kelių bei geležinkelių. Jei tai
nepavyks, tam pasaulio regio
nui gresia pavojus grįžti į barba
rų užvaldytos Europos būvį, kur
įvairūs stipruoliai — piratai,
užėmę upių bei kelių tarpsnius,
iš keliaujančių reikalavo kokios
tik norėjo duoklės. Dėl to ilgus
šimtmečius Europos kontinente
veik visiškai sustojo prekyba,
kol pagaliau susikūrė nauji ekonominiai-politiniai vienetai,
vadinami karalystėmis — vals
tybėmis, kurie pagaliau suge
bėjo tartis, sutramdyti „pira
tus” ir vieni kitiems užtikrinti
šiokį tokį saugumą.
a.g.

Lietuvių studentų tautininkų
korporacija Neo-Lithuania 1922
m. lapkričio 11 d. įsteigta Vy
tauto Didžiojo universitete,
Kaune, išugdė tautai daug švie
sių ir kūrybingų asmenybių.
Lietuvos nepriklausomybės me
tais išsiskleidė lietuvių kultū
rinis, švietimo ir ūkinis
gyvenimas. Lietuvių tauta
kultūrėjo, švietėsi ir eko
nomiškai stiprėjo. Miestai apsi
valė nuo okupantų atneštų
šiukšlių, sugrįžo į mokslines,
įstaigas, gatves ir namus lietu
viškas žodis, skambėjo lietu
viška daina. Žmonės džiaugėsi
laisvu gyvenimu ir planavo
šviesią ateitį, užplūdę ultima
tumai sudrumstė ramų ir kūry
bingą Lietuvos žmonių gyve
nimą. Grobuoniškieji kaimy
nai lenkai, žvangindami gink
lais, grasino pavergti visą Lietu
vą, o germanai atplėšė Klaipė
dos kraštą, vienintelį uostą į
platųjį pasaulį.
Prasidėjo antrasis pasaulinis
karas. Vokiečiai paklupdė išdi
džiuosius lenkus, tik prieš me
tus grasinusius pavergti Lietu
vą. Išsigando visa Europa.
Kremliaus komunistiniai vadai,
vykdydami ankstyvesnį susi
tarimą su nacine Vokietija,
okupavo Lietuvą ir sunaikino
kultūrinį ir ūkinį Lietuvos
gyvenimą, įkalino valstybės bei
organizacijų vadovus. Per vienerių metų Kremliaus komunis
tinę kruviną okupaciją, Lietuva
neteko didelės dalies geriausių
savo sūnų ir dukterų. 1941 m.
birželio 22 d. prasidėjęs Vokietijoš-Sovietų karas iššaukė
visuotinį lietuvių tautos sukili
mą prieš raudonuosius Krem
liaus okupantus.
Raudonąjį okupantą pakeitė
rudasis „Uebermensch” oku
pantas, taip pat pasiruošęs
sunaikinti lietuvių tautą ar pa
versti savo vergais. Kilo rezis
tencija, į kurią aktyviai j'ungėsi
daugiausia studentai ir net
moksleiviai, prisidedant ir
vyresniesiems. Slaptai veikiant
buvo mezgami tarpusaviai
ryšiai ir steigiami rezistenciniai
būreliai bei leidžiama po
grindžio spauda, informuojanti
Lietuvos gyventojus apie rudmarškinių-esesininkų užma
čias.
Veikusios studentų organiza
cijos, nors daug jų vadovų oku
pantų buvo suimti ir uždaryti į
kalėjimus, jungėsi į rezistenci
nę veiklą. Korp! Neo-Lithuania,
skaudžiai nukentėjusi per
pirmąją bolševikinę okupaciją ir
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sukilimą, atgaivino tarpusavius
ryšius ir dalyvavo pasi
priešinimo akcijoje. Artėjant
frontui, 1944 m. dalis neolituanų pasitraukė į Vakarus, o
vėliau persikėlė į palankesnius
įsikūrimo kraštus. Taip neolituanai pasklido po visą pasaulį:
Ameriką, Australiją, Rusijos
Sibirą, Europą ir dalis liko
Lietuvoje.
Tokioms sąlygoms esant, rei
kėjo laiko ir rūpesčio susižinoti
ir vėl atgaivinti ryšius. Ir 1955
m. Toronte, Kanadoje, įvyko
tautinių korporacijų suvažia
vimas, kur buvo atgaivinta
Korp! Neo-Lithuania veikla, įsi
jungė Filiae Lithuaniae kolegės
ir kartu vėl pradėjo žengti Pro
Patria keliu.
Stebėtinai didelis buvo lie
tuvių studentų susidomėjimas
Neo-Lithuanijos idėjomis, ir
daug studentų įstojo į neolituanų eiles. Didesnėse lietuvių
gyvenvietėse įsisteigė Korp!
Neo-Lithuania padaliniai ir po
rą dešimtmečių veikla klestėjo.
Laikas, gyvenamoji aplinka ir
asmeniniai rūpesčiai prisidėjo
prie veiklos silpnėjimo. Dalis
vyresniųjų iškeliavo amži
nybėn, dalis amžiaus naštos sle
giami negalių kankinami, pasi
traukė iš aktyvios veiklos,
užleisdami vadovavimo vietą
čia mokslus baigusiems filis
teriams ir senjorams. Tiesiog
nuostabu, kad dar ir dabar atsi
randa studentų^ kurie niekieno
neraginami iiv jieįtaigojami,
susiranda Korpofaciją ir jun
giasi į tautinę Vėiklą.
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, lietuvių jaunimo, kar
tu ir neolituanų, susidomėjimas
savo tėvų ir senelių kraštu labai
padidėjo. Dalyvavo demonst
racijose, jungėsi į vaistų, knygų
ir kitokių reikmenų siuntimą į
Lietuvą. Palengvėję ryšiai su
Lietuva, sudarė palankesnes
sąlygas lankytis dainomis ap
dainuotame krašte ir arčiau
pažinti tenykščias gyvenimo
sąlygas. Dažni cjaunimo an
samblių atsilankymai ir pasi
rodymai scenose skatino mūsų
jaunimą taip pat geriau
pramokti lietuvių kalbą, kad
lengviau būtų tarpusavyje ben
drauti. Jaunimo tarpusavis
bendravimas ir draugystės
ryšių užmezgimas, turėtų
prisidėti prie išeivijos lietuvybės
išsilaikymo.
* * *
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Birutė Vilainienė jau išsimaudžiusi. Užsimetusi
lengvą naminį apsiautalą įeina į svetainę. Albertas
Martulis pakyla nuo sofos ir prieina. Apkabina Birutę
ir stipriai pabučiuoja į pat lūpas. Taip bučiuoja vyras,
žinąs, jog moteris priklauso tiktai jam.
— Tu atrodai pavargusi...
— Tikrai pavargau, Albertai! Toji siuvykla ir
žmonių prikimšti autobusai mane tiesiog žudo!..
— Na, praeis vasaros karščiai, ir nebebus taip
tvanku! Sakyk, ar galėsi šiandien ateiti?
— Ne, Albertai... Aš labai pavargau... Ir galvą taip
skauda... Tu nepyk, bet aš noriu gerai pailsėti.
Martulis nuleidžia galvą ir kurį laiką tyli. Paskui,
tarytum nugindamas įkyrias mintis, pakelia iš
raiškingas akis ir nusišypso.
— Gerai, Birutėle! Pailsėk. Žinau, kad vienuma
kartais veikia lyg gydantis balzamas. Tik... ar nieko
blogo nėra atsitikę?
Jo akys neramiai žvelgia. Rodos, tuoj ims ir išskai
tys Birutės melą. Bet ji pasiryžusi išlaikyti paslaptį
bent laikinai, kol pati sužinos,kodėl tas laiškas atėjo.
— Nieko, Albertai... Tu man toks geras! Tavo
gerumas mane tiesiog jaudina!..
Birutė prisiglaudžia prie jo. Albertas alsuoja jos iš
prausto kūno šviežumą ir junta drėgnas lūpas ant savo
skruosto. Prie durų jis dar kartą pabučiuoja Birutę,
lyg ilgesniam laikui norėdamas nusinešti šį malonų

Korp! Neo-Lithuania pasku
tinės (1939-40) valdybos nariai
tebėra išlikę gyvi ir praėjusiais
metais įvyko jų susitikimas.
Tuometinis pirm. inž. Juozas
Enčeris 1940 m. NKVD buvo
suimtas ir išvežtas į Sovietų Sgos gilumą, iš kurios, Stalinui
mirus, po įvairių kliūčių grįžo į
Lietuvą ir čia šiaip taip gavo
darbą.

1990 m. inž. Juozą Enčerį su
sūnumi Tomu iškvietė čia gy
venantieji buvusieji valdybos
nariai — Vytautas Aleksandrūnas (Los Angeles) ir Jonas
Jurkūnas (Chicaga), pas kuriuos
ir praleido didžiąją dalį vieš
nagės. Filisteris Juozas Enčeris
atvežė gerą žinią, kad, Lietuvai
atstačius nepriklausomybę
(1990.III.il d.), atgaivinta ir
Korp! Neo-Lithuania veikla,
pradėjusi veikti Vytauto Di
džiojo universitete, Kaune.
Korp! vyr. valdyba Chicagoje
sušauktoje didžiojoje sueigoje
filisterį Juozą Enčerį apdo
vanojo aukščiausiu Neo-Lithu
ania žymeniu — žiedu, o sūnui
Tomui uždėjo spalvas.

Dar esančių gyvų vyresniųjų
kolegų padedami, jaunieji
studentai susipažįsta su Korpo
racijos buvusia veikla, atgai
vina tradicijas ir jungiasi į
Lietuvos atstatymo darbą. Šią
vasarą Lietuvoje lankėsi Korp!
Neo-Lithuania veteranai ir
užmezgė artimesnius ryšius.
Po 50 metų trukusios komu
nistinės rusų okupacijos, Lietu
voje atsisteigusios organizacijos
tebeieško kelių išbristi iš pa
liktos iminės suirutės ir
dvasinės tuštumos. Tokiose
sąlygose nelengva idealistinėms
organizacijoms išsilaikyti ir
plėsti kraštui naudingą veiklą,
nes senieji bolševikai, dažnai
užėmę raktines pozicijas, ne
noriai jungiasi į krašto at
statymą, bet kaišioja pagalius į
vos judantį atstatymo darbą.
Lietuvoje Korp! Neo-Lithua
nia steigiamasis susirinkimas
įvyko 1990 m. balandžio 18 d.,
Kaune ir išrinko šios sudėties
valdybą: pirm. Jonas Vitkaus
kas, vicepirm. Linas Maknavičius, sekretorius Liutauras
Varanavičius, arbitre Benigna
Žebrytė ir narys Kastytis
Kačiulis. Valdyba jau surengė
Korporacijos šventę ir rūpinasi
namų atgavimu. Pirmieji
veiklos žingsniai yra sunkūs ir
susiduria su daugeliu aplinkos
kliūčių, kurias šalindami ir
patys sąmonėdami jungiasi į

bendrą studentijos ir jaunimo
gyvenimą.
* * *
Chicagos neolituanai spalio
27 d. Lietuvių tautiniuose na
muose turėjo sueigą, kurios
metu išsirinko šios sudėties
valdybą: pirm. Milda Rudaitytė,
vicepirm. Eduardas Kaveckas,
sekretorė Gražina Kasparai
tienė, iždininkas Algis Jonušas
ir narys Petras Jokubauskas.
Dvi studentės Rita Radvilai
tė (Loyolos u-to) ir Julytė Narbutytė (De Paul u-to) pakeltos į
senjores ir spalvos bus uždėtos
Korp! Neo-Lithuania šventės
metu 1991 m. lapkričio 9 d. Abi
naujosios senjorės dalyvavo jau
nimo veikloje, šoko tautinius
šokius, baigė lituanistines
mokyklas, skautavo. Julytė
Narbutytė yra dukraitė dr.
Juozo Žemgulio, 1941 m. birže
lio 26 d. bolševikų žiauriai
nužudyto Panevėžyje.
Korp! Neo-Lithuania 69 metų
veiklos sukaktis bus paminėta
lapkričio 9 d. pamaldomis už žu
vusius ir mirusius korporantus,
bus padėta gėlių prie Lais
vės paminklo Jaunimo centro
sodelyje ir aplankyti mirusiųjų
korporantų kapai. Vakare LT
namų salėje įvyks iškilminga
sueiga, kurios metu bus uždėtos
spalvos jaunosioms senjorėms,
išklausyti sveikinimai, pasi
vaišinta,
pasilinksminta,
pabendrauta.
Išeivijos neolituanams vado
vauja vyr. valdyba, išrinkta rug
sėjo 7 d., įvykusiame suvažia
vime Olympia Village, Wisconsine. Dalyvavo ir linkėjimus
perdavė iš Lietuvos atvykusi
deputatė Rasa Rastauskienė.
Aptartas Korp! Neo-Lithuania
leidinys, kuris jau yra
surinktas, perskaitytos korek

Tarptautinis
festivalis
Rokiškis. (Elta) — Spalio 25
dieną Rokiškyje prasidėjo tarp
tautinis mėgėjų teatrų festivalis
„Interrampa-91”. Jį antrąjį
kartą rengia miesto liaudies
dramos teatro entuziastai. Tris
dienas truksiančioje šventėje
dalyvauja vaidintojai iš kitų
Lietuvos miestų, taip pat nepro
fesionalūs artistai iš Latvijos,
Estijos, Rusijos, Švedijos,
Vokietijos. Tai — neeilinis
įvykis provincijos kultūriniame
gyvenime. „Geležinės uždan
gos” metais svečius iš užsienio,
kaip taisyklė, matydavome tik
sostinėje, ir tai ne per dažnai.

Česlovas btankevičius (viduryje), Lietuvos viceprezidentas, stebi Illinois a
samblėjos Springfielde ginčus, debatus ir mokosi tikrosios demokratijos. Ii
šonų — gubernatoriaus Jim Edgar asistentė Pat Michalski ir narni
menedžeris Tom Tocalis.

pojūtį. Paliečia savomis lūpomis jos iškeltos rankos
plaštaką.
— Iki pasimatymo, Birutėle...
— Iki pasimatymo, Albertai.
— Paskambirisiu vėliau vakare. Gerai?
— Ne, Albertai, aš eisiu anksti gulti...
— Na, tai rytoj po darbo vėl užeisiu.
— Gerai, užeik.
Durys užsidaro. Birutė atsidūsta, bet į virtuvę
neskuba. Eina į miegamąjį. Iš rankinuko išsiima juo
dais rėmais akinius. Nuo kurio laiko ji jau turi nešio
ti akinius darbe. Taip pat naudoja juos ir skaitymui.
— Mamyte, aš jau plėšiu!
Birutė nieko neatsako. Ji žino, kad duktė be leidimo
to nedarys. Užuot atsakymo šaukia iš miegamojo:
— Ar Arūnas buvo grįžęs iš mokyklos?
— Buvo... Bet tuoj ir vėl išlėkė su draugais. Jie turi
krepšinio treniruotę.
— Ar pavalgėt?
— Taip, mama! Tau dar palikom viščiuko —
šaldytuve!
Vilainienė jau įeina virtuvėn. Sėsdama prie stalo
jaučia, kad nealkana.
— Nenoriu viščiuko... Neturiu jokio apetito.
Aušra jau paruošusi žirkles. Nebelaukia leidimo,
o tiesiai ir gražiai nukerpa voko kraštelį, kad nesužalo
tų viduje paties laiško. Išima vienintelį popieriaus lapą.
Dar patikrina voko vidų — tuščias. Matyt iš kokio
sąsiuvinio išimtas puslapis suliniuotas plonomis lini
jomis tiesiam rašymui. Dvejose vietose lapas turi
buvusio susegimo sąsiuvinyje žymes. Aušra paduoda
motinai lapą.
„Viešpatie, kogi jis čia dabar? Nejau aš jam dar
brangi?”
Lakštas ištiesintas. Aiškus ir pažįstamas braižas.
Raitosi žodžiai — pažįstami, matyti, tarsi praeitimi

i

tūros ir atiduodamas spaus
dinti. Leidinio leidimu rūpinasi
vyr. valdyba, o redakcinei kole
gijai vadovauja Jonas Jurkūnas.
Išrinktoji vyr. valdyba parei
gomis pasiskirstė taip: pirm.
Vida Jonušienė, vicepirm. Jur
gis Lendraitis (buvęs pirm.),
sekretorė Lora Mikužienė,
iždininkas Algis Augaitis (trečią
kadenciją) ir arbitras Vaclovas
Mažeika.
Džiaugiamės, kad jaunoji
lietuvių karta jungiasi į lietu
višką veiklą ir sielojasi išsilais
vinusios Lietuvos reikalais.
Mums vyresniesiems, pergyve
nusiems rusų komunistų oku
paciją ir patyrusiems padarytą
lietuvių tautai skriaudą —
žudymus, kalinimus, trėmimus,
mačiusiems barbariškai naiki
namus Lietuvos ūkį, kultūrą ir
socialinį bendravimą, — baugu
darosi ir sunku patikėti, kad
sovietai iš grobuoniško vilko jau
pavirto į taikų avinėlį. Ar
nepasikartos ir vėl baisieji
metai?

dvelkią... Viršutiniame kampe pažymėta data.
„Mylima mano Birute!
Daug laiko prabėgo, ar ne? Net dvidešimt su viršum
metų... Bet Tavęs pamiršti negaliu... Pasirodo, Tavo
tiesa — viskas tiesa, ką esi sakiusi! Bet jau per vėlu...
Kai sužinojau, kad dar tebenešioji mano pavardę — tik
tada išdrįsau atsiliepti. Ir man gėda! Nes mano pir
masis laiškas iš karto su prašymu — esu desperatiškai
reikalingas medžiagų! Neklausk kam, bet tu to nesi
gailėsi! Būk gera ir padaryk man tą paslaugą. Ma
nau, kad Aušrelė ir Arūnas sveiki ir gyvi. Pabučiuok
juos nuo manęs! Labai laukiu siuntos! Tavo Stepas”.
— Paskaityk man garsiai, mama!
Birutė nė nejuto, kaip vienu ypu akimis perbėgo
laišką. Dar kaip reikiant nė neįsisąmoninusi į jo turinį.
Todėl dar kartą paskaito Aušrelei.
— Kam tos medžiagos? Ką jis su jomis darys? Ir
kokios medžiagos?
— Manau, tam, kad pasidarytų pinigų. Tokiu pat
būdu, kaip ir visi dabar daro sovietų Lietuvoje.
Suskamba telefonas. Aušra mikliai pribėgusi
atsiliepia.
— Alio!.. O, Algi! Ką? Aš paklausiu mamos.
Prispaudžia delnu ragelio mikrofoną.
— Mama... Algis nori su manim į kiną... Ar galiu?
— Į kokį kiną?
— I Viziją. Ten eina filmas „Ivanhoe”, istorinis.
— Bet po seanso tuoj grįžk namo.
Aušra patenkinta. Praneša Algiui ir greit padeda
ragelį. Tuoj bėga persirengti. Birutė taip pat patenkin
ta, nes jai taip reikia ramybės ir poilsio.
— Tik būk laiku namie! Kada gi seansas baigiasi?
— Tikrai nežinau. Turbūt apie dvyliktą.
— Taip vėlai? Na, gerai, bet ne vėliau dvyliktos!
Nepamiršk!
,
. .
(Bus daugiau)
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ninkas vysk. Ricardi pristatė
kun. Paul G. Holthaus kaip
naujai paskirtą parapijos ad
ministratorių. Dabar lietuviškai
jaučiantieji parapiečiai pradėjo
jausti gyvenimo realybę: pra
dėjo rūpintis parapijos likimu,
pradėjo gausiau lankyti
lietuviškas pamaldas, kurias
ir toliau nuo žmonių slėpė. Rug
atlaikyti
dabar atvyksta iš
pjūčio 23 d. su nepagydomu
Lietuvos
atvykęs
ir laikinai Wavėžiu jis buvo perveržtas į arkishingtono
katalikų
universitete
i vyskupijos „Stella Maris
studijuojantis
kun.
K. RamaHospice”, kur ir mirė rugpjūčio
auskas,
MIC.
Per
pamaldas
da
27 d.
bar
pasigirsta
giesmės
iš
pačių
Jo kūnas pašarvotas Šv.
tikinčiųjų ir garsėja atsakymai
Alfonso bažnyčioje buvo gausiai
per liturgines maldas. Baimė
lankomas
lietuvių
ir
netekti lietuviškos parapijos
amerikiečių. Laidotuvių mišias,
didėja.
Tą pastebi ir Baltimorės
kuriose dalyvavo pilna bažnyčia
„Vilties
Balsas” (vol. IX, No. 3),
žmonių, rugpjūčio 30 d. atlaikė A. a. kun. Antanas Dranginis su Šv. Tėvu Jonu Paulium II audiencijos metu
parašydamas,
kad Šv. Alfonso
Baltimorės arkiv. Keeler, kon- Romoje.
išlikimas
lietuvių
parapija yra
celebruojant arkiv. Borders,
abejotinas.
vysk. Murphy, vysk. Ricard ir sakymo liepdavo pasižiūrėt į
Angliškoji Šio laiško versija
lietuvių vysk. Baltakiui bei tvarkaraštį.
Dabar dar turime vienas lietu
yra rašyta 1991 m. rugpjūčio 11
keliasdešimt prelatų ir kunigų.
Marianapolio kolegijos laikų d. Tad lietuviškoji versija, nors viškas pamaldas sekmadienį,
Lietuviškai mišiose buvo an mokslo draugas kun. J. ir gerokai skirtinga nuo angliš bet ar bus kas jas atlaikytų, kai
trasis skaitinys, kurį paskaitė Savukynas iš Plano, III., su kos, yra rašyta maždaug tuo pa kitais metais kun. Rama
jūsų korespondentas.
tiktas Šiluvos koplyčios 25 metų čiu metu. Įdomu, kad lietu nauskas išvyks studijuoti į
Ten sakoma: „Mylimieji! Žiū minėjime Washingtone, pasi viškam tekste jis užsimena apie Romą? Kad Šv. Alfonso
rėkite, kokia meile apdovanojo sakė, kad važiuodamas į čia rudenį mirties skelbėją, tad pa bažnyčia ir ateityje išliktų lietu
mus Tėvas: mes vadinamės tikėjosi aplankyti ir savo studijų taria gyvenimu ir mirtyje tvir vių parapija, reikia, kad atsi
Dievo vaikais — ir esame. draugą kun. Dranginį. Tik čia tai laikyti rožinį. Galima many rastų lietuvis kunigas, kuris
Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir atvykęs patyrė apie jo mirtį ir ti, kad tuo laiku jis jau žinojo, norėtų ir sugebėtų aptarnauti
jo nepažino. Mylimieji, mes dėl to labai apgailestavo. kad jo liga nepagydoma. Todėl ne tik Baltimorės lietuvius, bet
dabar esame Dievo vaikai, bet Prisimindamas anuos laikus nors ir neužsimindamas apie ir visus amerikiečius, gausiai
dar nepasirodė, kas būsime. kun. Savukynas, MIC, sakė, ligą, jis primena mirtį, per kurią lankančius Šv. Alfonso bažny
Mes žinome, kad, kai pasirodys, kad kun. Dranginis studi „Kristus nuvepmus į amžinąją čią, esančią Baltimorės centre.
būsime panašūs į jį, nes juodamas kolegijoj pašaukimo pergalę”. Angliškam tekste apie Tokio kunigo, kaip stebuklo,
matysime jį tokį, koks jis yra” klausimu nebuvo apsisprendęs. tai visai neužsiminta.
Baltimorės lietuviai nuoširdžiai
(Jn. 3, 1-2).
dabar
trokšta.
Po poros sayaičių nuo kun.
Jis tada dar nežinojo, kuo jis
Pamokslą sakė juozapietis norėtų būti, todėl ir praėjo ilgą Dranginio miętįies į pamaldas
C. Surdokas
kun. Peter Hogan. Kun. P. bandymų kelią.
atvykęs arkivyskupo pagelbi
Hogan buvo geras kun. Dran
Negalima tylomis praeiti
ginio draugas. Tėvai juoza- nepaminėjus jo žurųalistinių
piečiai jau daug metų talki pasireiškimų. Lietuviškų koninkauja Šv. Alfonso bažny respondencijų Obelinio slapy
tiniuose darbuose. Pamoksle vardžiu jis rašė Darbininke. Ten
kun. Hogan kalbėjo apie kun. buvo perduodamos parapinės
Antano pasišventimą Dievo Mo žinios ir kai kurie įvykiai iš
tinai ir lietuviams Amerikoje. kolonijos gyvenimo. Rašė
Jis skleidė lietuvių kultūrą vedamuosius Lietuvių1 įrosto
visiems. Pagal savo supratimą, mėnesiniam laikraštėly „Lithu
jis buvo ištikimas ameriko- anian Legionaire” ir Marylannizmui, kaip ir savo kilmės do valstijos Amerikos legiono
kraštui Lietuvai. Šv. Alfonse jis mėnesiniam žurnale „Free
laikėsi senų lietuviškų tradicijų, State Warrior”, kaip posto ir
sakė pamokslininkas.
valstijos legionierių dvasios
soysaJnB
Vysk. P. Baltakis, prisimin vadas.
damas kun. Dranginį, pabrėžė
Jo žurnalizmas dar reiškėsi ir
parapiejiečių atsakomybę rūpin laiškais parapiečiams, kurių
tis savo parapija, nes visur paskutinysis pasiekė adresatus Šiluvos koplyčios sukaktį Washingtone švenčiant procesijoje R. ir S. Kup
trūksta lietuvių kunigų — sens pora ar trejetą savaičių po rašy riai, Vyriausia Skautininke Birutė Banaitienė ir kt.
ta, serga, miršta, o pašaukimų tojo laidotuvių. Pasitaikė dar
Nuotr. A. Namikienės
nedidėja. Lietuvoje pašaukimų taip, kad lietuviškasis laiškas
dabar yra, bet dar ilgai truks, buvo nedatuotas, tad kai
kol bus patenkinti vietiniai kuriems skaitytojams atrodė lyg
poreikiai. Daug parapijų tai laiškas iš anapus. Štai kelios
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE
dar neturi kunigų. Baltimorės ištraukos:
arkivyskupas yra palankus
SV- virš 80 sv.
„Brangūs Parapiečiai,
lietuviams, tad visiems reikia
Gerą dieną... taip, netikėtas
KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
rūpintis, kad lietuviška parapija svečias per šį laišką ateina į
— SU PRISTATYMU Į NAMUS BE MUITO
išsilaikytų.
jūsų namus, Šv. Alfonso parapi
— $1,60/SV IKI 80 SVARŲ
Po pamaldų kun. Dranginio jos klebonas. Ko jis nori? Na
— MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25
palaikai buvo išvežti į New pasidalinti su jumis keliomis
— EXPRESS SIUNTINIAI PER 10 DIENŲ
Philadelphiją, Pa. Tai miestelis mintimis ir pranešti ką nors
— SIUNČIAME VAISTUS, MAISTĄ, DRABUŽIUS, RADIJO
į šiaurės rytus nuo Potsville, apie ateities veiklą mūsų
APARATŪRĄ, BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS
prie to pat kelio, prie kurio yra parapijos gyvenime.
— MES ĮPAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTINIUS
ir Port Carbon bei Cumbola, kur
Džiaugiamės, kad baigiasi
— PERVEDAME PINIGUS, PERSIUNČIAME DOKUMENTUS
jis gimė ir augo. New Phila- vasara ir ateina ruduo. Ruduo
— CHICAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS IŠ NAM^I.
delphia yra vieta, kur vėliau su spalvingais lapais ir vėsiais
LEIDIMAS # IL. C.C. 87779MC-R
persikėlė ir amžinam poilsiui vėjais, kurie išvaiko slegiantį
KALĖDINĖ NUOLAIDA GALIOJA IKI GRUODŽIO 1 D.
pasiliko kun. Antano tėvai. Tai karštį... Kaip džiugu buvo
ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU:
čia kitą rytą po paskutiniųjų matyti tiek daug iš jūsų daly
37*2 W. 79TH ST.
pamaldų Šv. Širdies bažnyčioje vaujant mano 35 metų kunigys
CHICAGO,
IL *0*82
tos parapijos kapinėse šalia sa tės sukaktuvėse, padėkos
vo motinos ir tėvo palaidotas mišiose ir puotoje Veteranų
TEL: TOLL FREE 1 -800-300-3782 1-312-284-6449
kun. Antanas. Pamaldas ten salėje, kur aidėjo linksmas
atlaikė 4 kunigai, jų tarpe 2 iš juokas ir kalbos. Širdingai ačiū
Baltimorės: lietuvių draugas už visus sveikinimus ir
Šv. Petro klebonas kun. Roach linkėjimus.
ir prel. Chet. Laidotuvėse
Per tuos 35 metus daug gero
dalyvavo ir kun. Antano iš jūsų patyriau. Jūsų geros
ištikima sekretorė Jessie širdys, lietuviškas dosnumas,
Jūsų pačių supakuotus siuntinius siunčiama tiesiai
Paznekas.
jūsų nuveikti darbai parapijos
Nauji arba vartoti daiktai
Keturis mėnesius drauge iš naudai. Dėkoju iš širdies už jūsų
Standartiniai
maisto ir vaistų siuntinėliai
gyvenusį kun. Holthaus paklau pagalbą. Nuo 1917 metų Šv.
Priimam
12
svarų
ir sunkesnius siuntinius
siau, kaip jis galėtų apibūdinti Alfonso bažnyčioje aidėjo
kun. Antano asmenybę. Atsaky lietuviškos maldos ir giesmės.
KIEKIS NERIBOTAS
damas į tai, kun. Paul pirmiau Dieve duok, kad taip būtų ir
$2.80 kaina už svarą apmoka: draudimą, muitą ir pristatymą.
sia pabrėžė jo gilų tikėjimą ir ateityje.
Siuntiniai pristatomi BE pašto patarnavimo.
religinį dvasingumą. Tai buvo
Garantuojame tiesioginį pristatymą kiekvienam adresatui.
Ruduo... tarsi mirties skelbė
kunigas, kuris iš tikrųjų mylėjo jas ima viešpatauti gamtoje.
Informacijai skambinkite:
savo kunigiškąjį pašaukimą, Spalio mėnesį mes kreipiamės
kuris ypatingai garbino Dievo į Rožinio Karalienę, kad ji mus
Florida valstijoj:
Motiną ir jos Sūnų. Už visus nuvestų prie Kristaus, kuris yra
UNIVERSAL Travel
nepasisekimus jis kaltindavo Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.
4117 Bee Ridge Rd.
Sarasota, FL 34233
pats save, bet buvo labai Gyvenime ir mirtyje tvirtai
813-377-8025
uždaras. Jis labai nenorėjo, kad laikykime rožinį. Sekime Kris
UNIPOL
kas nors žinotų apie jo ligą, nei tumi. Jis mus nuves į amžinąją
8831—49 St. N.
kitus asmeninius dalykus. Net pergalę... pasimelskime už
Plnnallas Park, FL 34866
ir bažnytiniais reikalais buvo Lietuvą ir mūsų brolius ir seses
813-544-8700
sunku su juo pasitarti. Jis pats kurie trokšta laisvės ir
darė, ką galėjo, o vietoj at- Nepriklausomybės”.

A. A. KUNIGAS
ANTANAS DRANGINIS
Nelaukta ir netikėta klebono
kun. Dranginio liga ir mirtis
sukrėtė Baltimorės lietuvius ir
gausius Šv. Alfonso bažnyčios
novenų lankytojus. Baltimorė
neteko uolaus kunigo, krašto
patrioto, Lietuvos mylėtojo.
Kaip buvęs pasaulinio karo
kareivis, jis visą gyvenimą
pasiliko ištikimas ginklo drau
gams, kariškoms tradicijoms ir
kariškai dvasiai. Apie dalykus,
kurie jam buvo prie širdies, jis
ir kalbėdavo iš širdies: su
jautriu žodžiu, o kartais net ir
su nuotaiką keliančia daina ar
giesme.
Antanas S. Dranginis gimė
Pennsylvanijoj, Port Carbon
miestelyje, 1917 m. spalio 8 d.
Augo gretimam Cumbola mies
telyje, kurį supo pušų miškai ir
ąžuolais bei klevais apaugę
kalnai. Pro miestelį vingiavo
upė. Čia jis pradėjo lankyti
mokyklas, pradžioje viešąją,
vėliau parapinę. Aukštesniuo
sius mokslus jis ėjo Mariana
polio gimnazijoj ir Marianapolio
kolegijoj, Thompson, Conn.,
kurią baigė 1939 m. istorijos ba
kalauro laipsniu.
Labai apgailestavo, kad dėl
prasidedančio karo negalėjo
pasinaudoti 1939 m. Lietuvos
jam paskirtąja stipendiją studi
juoti Kaune, Vytauto Didžiojo
universitete. Jis įstojo į Clark
universitetą, Worcester, Mass.,
studijuoti istorijos ir tarp
tautinės teisės. Tačiau po metų,
neturėdamas iš ko pragyventi,
studijas nutraukė ir pradėjo
dirbti: pradžioje plieno kompa
nijoj Worcester, Mass., o vėliau
persikėlė į Nevvark, NJ, kur
gavo darbą kaip chemiko padė
jėjas Dupont fabrike.
Į Baltimorę jis atsikėlė 1942
m. vasarą ir dirbo keliose darbo
vietėse iki 1943 m. pavasario,
kada valdžia jį pasišaukė į
kariuomenę. Antanas Dran
ginis įstojo į marinus. Po ap
mokymo jis buvo perkeltas į
Californiją, o iš ten į Havajus.
Tada į karo zoną Saipan, Iwo
Jima ir Okinawa, o karui pasi
baigus trims mėnesiams dar
buvo pasiųstas ir į Japoniją. Iš
ten jam buvo leista grįžti į
Jungtines Amerikos Valstybes.
Namo sugrįžo 1945 m. gruodžio
28 d. Čia jis rado sunkiai ser
gančią motiną, kuri tada atsi
gavo, kiek sustiprėjo ir dar
metus laiko išgyveno. Iš marinų
Dranginis buvo paleistas 1946
m. vasario 16 d.
1947 m. pavasarį Dranginis
sugrįžo į Baltimorę, susirado
darbą ir įsijungė į lietuvišką
veiklą: dainavo Dainos chore,
vaidino teatro grupėj, veikė
Amerikos Legiono Lietuvių Pos
te 154. 1949 m. jis tapo Posto
vadu. Tačiau po 2 metų jis
apsisprendė būti kunigu. Todėl
1951 m. rugsėjo mėn. įstojo į Mt.
St. Mary’s kunigų seminariją
Emmitsburg, Md., kurią, prel.
Mendelio remiamas, baigė 1956
m. gegužės 26 d. ir buvo įšvęs
tas kunigu. Buvo paskirtas į Šv.
Alfonso parapiją vikaru, o po
prel. Mendelio mirties 1979 m.
jos klebonu. Visą savo
kunigišką tarnybą jis praleido
Šv. Alfonso bažnyčioj. Šių metų
gegužės 26 d. kunigystės 35
metų proga kun. Dranginis
buvo pagerbtas banketu.
Nežinia, ar žinodamas ar nu
jausdamas artėjančią kun.
Dranginio ligą arkiv. W. Keeler
1991 m. balandžio 26 d. į Šv.
Alfonsą pagelbininku paskyrė
kun. Paul Gabriel Holthaus. Pa
klaustas, ar jis, atvykdamas į
Šv. Alfonso parapiją, žinojo apie
kun. Antano ligą, atsakė, kad
nieko apie tai tada nežinojo. Tik
rugpjūčio pradžioje, kada jis
buvo nuvežtas į ligoninę, pa
aiškėjo jo liga, ką kun. Antanas
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' GREIT
PARDUODA

BELL-0ACE REALTORS
J. BACEVIČIUS
6529 8. Kadzla Ava.,
Chicago, IL 80629

(3*| 2) .778-2233

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

INCOME TAX — INSURANCE
• Namų pirkimas ir pardavimas
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba
• Veltui namų įvertinimas
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

RIMAS L. STANKUS

• Vl»l agentai kalba lietuviškai *

• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.

Gntuij^.

» Nuolaida pensininkams

MLS
ŠIMAITIS RlEALTY
Viktoras Šimaitis, Realtor
Irena ąilnatrublenė,
Realtor Assoc.
Nuosavybių pard_avimas. Income Ta\.

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji
profesionaliai, sąžiningai
ir
asmeniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

FOR RENJ.

‘•v«

5953 S. Kedzie Ava.
Tai. 436-7878

VNniufe, PaMatčtų rafone, parduodamas
3 kamb. butas: antras aukštas, bendras
plotis 63 kv. metrai, kamb. izoliuoti, plotis
41 kv. m., virtuvė — 9 kv. m., koridorius 12
kv. m.; tualetas ir vonia izoliuoti; dvi ve
randos; rūsys 8 kv. m.

Skambinti: 718-268-3942

FOR SALE
3 apt. Mdg., 8234 8. Trlpp, Chica
go and 2 car garage. All apts. 2
bedrms. ea. & formai dining room.

Call 312-767-8864

Išnuomojamas modernus 3’/z
kamb. butas su baldais, šaldytu
vu, oro vėsinimu, skalbykla, Marųuette Pk. apyl. Kreiptis:
Tel. 1-708-351-5594

HELP VVANTED

Ieškoma subrendusi nuolatinė moteris

FOR RENT
BRIGHTON PARK
6 rms. Stove, refrigerator, ųuiet
bldg. 2 or 3 adults $550.00.
1-708-448-7097

lengvai namų ruošai, valgio gaminimui,
minimaliai vyresnio amžiaus moters priežiū
rai. Kambarys, maistas ir alga. Gyventi kar
tu užmiestyje.
Kreiptis: 708-825-8404

MISCELLANEOUS

IŠNUOMOJAMI
3V2 kamb. butai; naujai išremontuoti, naujos virtuvių spintelės;
Gage
Pk.
apyl.
Kreiptis:
1-708-848-7823. Kalbėt ang
liškai.

Išnuomojamas 1 mieg. kamb.
butas Kauno miesto centre.
Kreiptis:
Tel. 312-778-7916

TIK $1.40 /

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

real ESTATE

KVALIFIKUOTA PLAUKŲ
KIRPtJA
Kerpu plaukus moterims ir vyrams.
Reikalui esant, galiu atvykt į
namus.
Kreiptis: Adelė 708-599-3472

A

VILIMAS
M OV I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio

3as mus
FRANK ZAPOLIS
32O8’/a VVest 95th Stret
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654
ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAI9YMA.
Turiu Chic rgos miesto leidimą. Dirbu ir
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąžK
ningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
KŪČIOS, prasmė-simboliai-maldos. Stasys Yla
LITHUANIAN CHRISTMAS TREE ORNAMENTS.
Helen Pijus, Frank Zapolis. 10 psl...........
BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE.
1000 years of struggle for freedom. Vai.
Ramonis. 79 psl.........................................
LITHUANIAN IN THE USA, aspects of ethnic
identity. Davis Fainhauz. 246 psl..............
A GUIDE TO THE BALTIC STATES. Ingrida
Kalniš. 309 psl.............................................
KRYŽKELĖS, radijo prakalbos į Lietuvą
1986-1988 metai. Bronys Raila. 480 psl.
NEW YORKO FILHARMONIJOS CHORO AT
LIEKAMOS ŠV. JERONIMO MIŠIOS IR KI
TOS GIESMĖS. Kasetė. Išleido J. Stan
kūnas............................................................
MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas.'
Kazimieras Barėnas. 444 psl....................
MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos
dienoraštis. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl. .
GEROJO DIEVO GLOBOJE. Nij. Sadūnaitė. 103
psl..................................................................
RAŠYTOJAS POKARIO METAIS LIETUVOJE,
dokumentų rinkinys. V. Kubilius, R.
Pakalniškis. 590 psl...................................
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Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nešiųsti,
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

„ŽIDINIO” RUDENS ŽIEDAI
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

JAV LB tarybos sesijoje Philadelphijoje pranešimą daro vicepirm. informa
cijai Ramunė Kubiliūtė, šalia — pirm. dr. Antanas Razma.
Nuotr. Br. Juodelio

MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebraska
NEVILTIES, BAIMĖS IR
DŽIAUGSMO DIENOS
Tik prasidėjus Maskvoje
pučui, rugpjūčio 19 d. Omahos
lietuviai buvo didelio dėmesio
centre. Spauda, radijo ir TV
reporteriai ieškojo lietuvių ir
noriai vedė pokalbius, klaus
dami nuomonių apie pučą ir
mūsų tėvynę. Apie tai rašė
spaudoje ir rodė TV žiniose.
Tomis siaubingomis dienomis
lietuviai užmiršo laiką, namų
ruošą ir kitus asmeninius
reikalus. Televizija kaip magne
tas laikė prirakinusi visas tų
dienų 24 valandas. Visų mintis
vargino daugybė klausimų:
„kas bus su Lietuva?” Tokių
ir panašių minčių išvarginti,
dirbantieji be miego ėjo į dar
bus. Tai buvo nenusakomai bai
sios laukimo valandos.
Ir kai' po baisaus košmaro
dienų įvyko stebuklas, kai
pasaulis pradėjo pripažinti
Lietuvos nepriklausomybę,
džiaugsmo ir padėkos ašaros
(įskaitant ir vyrų) vilgė akis ir
dėkojo dangiškajam Tėvui už iš
vedimą mūsų tėvynės į laisvės
dienas. Tada vėl žinių repor
teriai skubėjo į lietuvių namus
sužinoti mūsų nuotaikų. Per tas
lemtingas dienas TV žiniose
matėme ir girdėjom reporterių
pokalbius su bendr. pirm. A.
Antanėliu, G. Murausku, B.
Sulskiu, A. Mackevičium ir
Kartanaitėmis.
Kad bendrai pasidžiaugus
Lietuvos laisve ir išreiškus pa
dėką dangaus ir žemės
Valdovui, LB-nės valdyba
rugsėjo 22 d. sukvietė lietuvius
ir kitataučius svečius į viešą pa
dėkos dieną. Padėkos Mišios
buvo 10 vai. ryto lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Gražios
gyvos gėlės su tautiniais
kaspinais puošė altorius. Prieš
altorių ant tautiniais motyvais
papuošto stalelio buvo sunešta
50 degančių žvakučių. Jas
sunešė pamaldų dalyviai.
Degančiomis žvakutėmis buvo
pagerbti mūsų tautos didvyriai,
kurie per 50 metų siekė
Lietuvos laisvės atgavimo.
Mirgant žvakutėms ir žva
kėms ant altoriaus, pradedant
Mišias, giedant chorui ir
pamaldų dalyviams, sugiedota
„Lietuva brangi”. Skambėjo
jausmingai ir buvo lyg džiaugs
mo ir padėkos malda. Aukas
prie altoriaus atnešė LB-nės
valdybos pirmininkai; A. Anta
nėlis ir tautiniais drabužiais
pasipuošusi V. Prišmantienė.
Padėkos Mišios buvo užbaigtos
Lietuvos himnu. Šį kartą buvo
labai gaila, kad dėl tam tikrų
priežasčių
mūsų
choras
neprisidėjo su gražiomis patrio
tinėmis
giesmėmis
prie
pamaldų iškilmingumo. Po
pamaldų gausūs jų dalyviai
suėjo į parapijos salę, kur buvo
tęsiama ir užbaigta padėkos

diena.
Kadangi salėje buvo nemažai
kitataučių ir TV reporteris, tai
LB-nės vicepirm. V. Prišman
tienė sveikino ir tarė padėkos
žodį anglų kalba. Padėkojo ji TV
reporteriams, spaudai ir ameri
kiečių visuomenei už dėmesį
Lietuvai,
už
nuoširdų
prisidėjimą, pasirašinėjant pe
ticijas kongresmanams, sena
toriams ir prezidentui, siekiant
Lietuvai laisvės. Po gražios
amerikiečiams padėkos Omahos
ukrainiečių bendr. pirmininkė
nuoširdžiai pasveikino ir pasi
džiaugė, kad atgauta mūsų
tėvynės laisvė. Nuoširdi lietu
vių draugė 1991 m. Miss Ne
braska
(afganistanietė)
džiaugėsi mūsų laime ir linkėjo
džiaugtis atgauta laisve.
Nedidelė Omahos latvių grupė
buvo su mumis ir dalinosi ben
dru džiaugsmu.
Toliau LB pirm. A. Anta
nėlis išreiškė padėką Omahos
lietuviams, kurie per eilę metų
nuoširdžiai dalyvavo Lietuvos
laisvinimo darbuose. Padėkojo
visų buvusių ir esamų organiza
cijų bei vienetų valdyboms,
kurie ir kurios per 40 metų
patriotine veikla, kaip sugebė
dami ir įmanydami , skleidė
amerikiečių visuomenei apie
Vakarų valstybių padarytą
mūsų tėvynei didelę skriaudą,
užleidžiant raudonąjį marą į

Spalio mėn. 20 dieną, 4 vai. po
pietų į Lietuvių namų didžiąją
salę susirinko linksmai nusi
teikusi publika, daugumoje mo
terys, bet jų tarpe ir drąsesni
vyrai, pasigėrėti veiklaus ir
sumanaus Clevelando skaučių
„Židinio” surengta madų pa
roda. Akis žavėjo skoningai pa
puošta salė, gėlėmis, gražiomis
staldengtėmis ir įmantriais už
kandžiais padengti stalai. Fone
grojo švelni muzika. Viskas
atrodė paruošta rūpestingai su
skoniu.
Svečiams susėdus už stalų s.
Aldona Miškinienė pasveikino
susirinkusius pranešdama, kad
„paskutinieji rudens žiedai
džiugins jus ir šita popietė yra
jūsų malonumui”. Trumpai
apibūdinusi parodos programos
dalis, ji apibūdino parodos
pranešėją, modeliuotoją, kosmetikę ir Lietuvių namų di
rektorę Gidonę Steponavičienę.
Netrukus iš užkulisių gracingu
modeliuotojos žingsniu pasirodė
Roma Tatarūnienė, apsirengusi
sportiška eilute. Toliau ėjo Silvi
ja Macevičienė su skirtingų,
suderintų spalvų eilute ir Te
resė Urbaitienė su išeiginiu,
tamsiai mėlynų ir juodų spalvų
kostiumu. Pranešėja preciziškai

mūsų žemę. Minutės atsi
stojimu ir tyla buvo pagerbti
visi mirusieji Omahos lietuviai
patriotai, kurie neturėjo laimės
sulaukti ir kartu pasidžiaugti
Lietuvos laisvės rytu. Šia
padėka ir buvo užbaigta ofi
cialioji dalis. Tada visa publika
sugiedojo „God bless America”.
Po to Vytas Arnauskas pradėjo
„šaudyti” šampano kamščiais ir
su kitais šinkoriais pilstyti ir
vaišinti visus svečius. Valdybos
moterys vaišino kava, skaniais
pyragais, sausainėliais ir tortu,
kuriuos iškepė ir paaukojo
dosnioji Laima Antanėlienė.
Šampaną, kurio užteko visiems,
padovanojo A. Antanėlis.
Bažnyčioje ir salėje buvęs TV
reporteris vakarinių žinių metu
parodė keletą momentų iš
bažnyčios, o sekančios dienos
„World Herald” dienraštyje
buvo įdėta pora gražių nuo
traukų iš buvusių apeigų su
trumpu aprašymu.
JP

PASTABOS IR NUOMONĖS
LIETUVIŠKAI PAVADINTI
Gyvendami šiame krašte
daugelis tautiečių stengiasi
išlaikyti lietuviškumą, savo
papročius, norą savaitgaliais
susitikti ir tuo pačiu paremti
jau dabar nepriklausomos Lie
tuvos reikalus.
Šių papročių tęstinumui ren
giame lietuviškus renginius, į
kuriuos atsilanko gausus
dalyvių skaičius. Spalio 4 dienos
„DRAUGE” teko skaityti Šv.
Antano parapijos Ciceroje
pranešimą — Kronikos žinią,
kad spalio 12 ir 13 dienomis
vyks rudens festivalis pava
dinimu „Octoberfest”. Bus
įvairūs užkandžiai, kepsniai,
pramogos, įvairūs laimėjimai ir
t.t. Paskaičius šį pranešimą,
pasidarė keista, kad lietuviai,
būdami tokia turtinga tauta,
skolinasi iš vokiečių rudens
festivalio pavadinimą „Ocotoberfest”. Šios šventės originalas
yra kilęs Miunchene, Vokietijo
je, kur kiekvieneriais metais
išgeriama milijonai galionų
alaus ir suvalgoma tonos vo
kiškų dešrų. Vokiečių telkiniai
visoje Amerikoje
biznio
sumetimais palaiko šios šventės
tradiciją su tuo pačiu meniu ir
seka savo palikuonių pėdomis.
Žinau, kad ir lietuviai šiame
krašte rengia įvairias rudens
šventes. Šia proga noriu
pateikti gerą pavyzdį, kaip

galima tose šventėse išlaikyti
lietuviškumą ir apseiti be vokiškumo.

Los Angeles telkinio lietuviai
jau keletą metų iš eilės kiek
vieno pirmo spalio mėnesio sa
vaitgalyje — 2 dieną, ruošia
šventes su pavadinimu LIETU
VIŲ DIENOS - LITHUANIAN
DAYS. Šias šventes aplanko
daugiau kaip tūkstančiai da
lyvių, jų tarpe didelė dalis
užsieniečių ir tų lietuvių, kurie
jau nekalba lietuviškai. Čia be
įvairaus gaunamo maisto gami
nių yra meno parodos, an
sambliai, choristai, šokiai,
žaidimai, įvairi muzika ir kt.
Galite viską nusipirkti, ką tik
norite. Kitą dieną amerikiečių
laikraščiai plačiai aprašo šią
šventę, įdėdami visų lietuviškų
valgių receptus. Mano pasiūly
mas yra ir kitiems lietuvių
telkiniams rengti lietuvių die
nas panašios formos ir stiliaus.
Tuo pačiu mes pasieksime dide
lės propagandos amerikiečių
tarpe.
Atėjo laikas atsiriboti nuo
kitų tautybių formos ir skolintų
žodžių „Octoberfest”, kurie
nieko bendro neturi su mūsų
tautos papročiais ir interesais.
Vytautas Šeštokas
Red. pastaba. Cicero Šv.Antano parapijos klebonas jau ne
lietuvis ir jis vadina vokišku
žodžiu — amerikiečiam įprastu.

apibūdino drabužių medžiagas,
siuvimo „konstrukciją” ir
kainas bei nurodė, kur juos
galima įsigyti.
Danutė Dundurienė išėjo su
patraukliu, rudens spalvų dra
bužiu. Jaunutė Aleksandra Kudukytė modeliavo skoningą
jaunatvišką sijono ir liemenės
derinį. Ingrida Bublienė
demonstravo megztą eilutę, o
Rama Bublytė pasirodė su
naujovišku rankų darbo megz
tiniu ir džinsais. Buvo įdomu
stebėti, kai, vos tik keliolikai
minučių prabėgus, tos pačios
modeliuotojos, persirengusios
skirtingais drabužiais, vėl gra
cingai sukinėjosi salės viduriu.
Kiekviena modeliuotoja buvo
palydėta plojimais. Visi
drabužiai buvo praktiški ir
patrauklūs, vengiant kraštu
tinių madų. Matėme sportinę,
praktišką aprangą ir išeiginius
drabužius, tinkančius dėvėti bet
kuria šventiška proga. Žinant,
kad modeliuoja ne pro
fesionalės, reikėjo gėrėtis jų
laikysena ir judesiais. Pirmoji
parodos dalis užsibaigė juokin
gai — Aldonai Maurutienei
išėjus su komišku, dryžuotu kos
tiumu ir lapės apikakle. Mo
deliai nekalba, bet ji paaiškino,
kad „ir aš modelis, esu iš kaimo,
bet noriu mieste pasirodyti”.
Publika juokėsi ir plojo, o „Ži
dinio” pirmininkė Albina
Bakūnienė „atsiprašė” saky
dama, kad „su ta komedija
nieko negalėjau padaryti” ir
paskelbė pertrauką.
Pasivaišinus ir pasidalinus
įspūdžiais, Aldona Miškinienė
pakvietė meninės dalies
atlikėją, daugiau kaip metai
Clevelande viešinčią pianistę
Romą Banderienę, kuri pa
skambino keturis Šopeno
valsus. Antroje parodos dalyje
buvo beveik išimtinai mo
deliuojamos išeiginės suknelės
ir kostiumai. Plojimais paly
dėjus paskutinę Ingridos Bublie
nės modeliuotą „vaivorykštės”
eilutę, Gidonė Steponavičienė ir
Aldona Miškinienė pristatė dvi

madų salono atstoves, kurios
parūpino drabužius ir padėjo pa
ruošti modeliuotojas. Paroda
praėjo su dideliu pasisekimu, o
viešnios galėjo vietoje įsigyti
modeliuotus drabužius su 10
procentų nuolaida. Toliau sekė
laimėjimai, kuriuos pravedė
pirmininkė Albina Bakūnienė
ir Angelė Staškuvienė.
Bendras parodos įspūdis labai
geras, bet tenka padaryti ir
mažytę pastabą dėl vengtinų
kalboje barbarizmų, kad nebūtų
vartojami tokie išsireiškimai
kaip „talija” (liemuo) ar
„kalnierius” (apikaklė) ir kt.
Salei ištuštėjus, paaiškėjo,
kiek daug darbo įdėjo židinietės,
paruošdamos vaišes, dekoruodamos, tvarkydamos, bet jos tai
darė noriai ir su šypsena. Neo
ficiali, bet labai nuotaikinga
vakaro dalis praėjo intymiame
židiniečių ratelyje, užbaigiant
neišpilstytą vyną, pasidžiau
giant parodos pasisekimu ir
šeimyniškai pabendraujant.
Buvo apdainuotas vienos židi
nietės gimtadienis, pakelti
tostai už „Židinį”, padaryti keli
linksmi pranešimai ir „mo
deliuojami” įsigyti drabužiai.
„Židinys” gali džiaugtis savo
energinga pirmininke Albina
Bakūnienė ir visa savo darbščių
rankų sudėtimi, kuri atlieka
sunkų, kartais ir nedėkingą
darbą, nelaukdamas garbės, bet
randanti vidinį pasitenkinimą,
kad nereikia pasiduoti taip
graudžiai poetų apdainuotai
rudens melancholijai, jo
spalvose ieškoti grožio ir įkvėpi
mo.
PASILINKSMINIMAI

Dabartiniai pasilinksminimai
yra atremti ne į žaismą, išreiš
kiantį dvasios atsipalaidavimą
nuo kasdieninių rūpesčių, bet ir
aistrą, ieškančią pasitenkinimo
grubiais pavidalais. Poetinis
pradas iš naujųjų pasilinks
minimų yra dingęs. Jie yra pa
sidarę tik pavargusio, sugle
busio, tačiau aistringo, kūno
skeryčiojimusi, be grakštumo,
be fantazijos, be gilesnio judesių
prasmingumo.
Maceina
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Niekas taip žmogaus nepri
artina prie Dievo, kaip savo
šventos motinos atsiminimas.
Fr. Ozanam

Kas mažai galvoja apie
nuodėmę, niekad nėra daug
galvojęs apie Dievą.
Owen

A.tA.
Dipl. teisininkas ir ekonomistas
ALGIRDAS AGLINSKAS
Gyveno Chicagoje.
Mirė 1991 m. lapkričio 5 d., sulaukęs 80 m. amžiaus.
Gimė Pranckabūdyje, Suvalkijoje. Amerikoje išgyveno
41 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Petras, duktė Eglė
su vyru Harry Burke, brolis dr. Kęstutis ir jo žmona dr. Juzė
bei jų sūnus dr. Audrius su šeima.
Nuo jaunystės velionis priklausė Lietuvių Skautų
sąjungai. Chicagoje priklausė Jūros Skautininkų-ska*tininkių GRANDŽIAI.
Velionis pašarvotas lapkričio 7 d., ketvirtadienį ir
lapkričio 8 d. penktadienį nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marųuette
koplyčioje, 2533 W. 71 St. Atsisveikinimas penktadienį,
lapkričio 8 d. 7 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 9 d. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero
lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę sūnus Petras, duktė Eglė Aglinskaitė Burke,
brolis ir kiti giminės.

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

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - (1-312) 927-1741-1

4348 S. California Avenue
Telefonas — (1-312) 523-0440

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša
kad atidarė naujus laidotuvių namus

Viešpatie, laimink mano miegą
(iš Sibiro maldaknygės)

A.tA.
RIMANTAS GRAŽULIS
1941.III.29—1986.XI.17

Nušvietęs mūsų gyvenimus, iškeliavo,
palikęs mus Viešpaties Tėviškai globai.
Šv. Mišios už a.a. Rimantą bus atnašaujamos
lapkričio mėn. 17 d., sekmadienį: Chicagoje, Tėvų
Jėzuitų koplyčioje, 11:15 vai. ryto, Flint, Michi
gan, Šv. Pijaus X Bažnyčioje, 11 vai. ryto.
Lidija, Vilija, Nijolė, Balys ir Marija
Gražuliai ir kiti giminės.

6541 S. KEDZIE
Marųuette Parke
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai:
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills
2424 W. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

PETKUS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

A.tA.
VYTAUTUI RUSTEIKIUI

Marųuette Funeral Home
2533 VVest 71st Street
Chicago, Illinois 60629
l-(312)-476-2345

baigus žemišką kelionę, našlę BRONĘ, mūsų draugi
jos narę, ir visus velionio liūdinčius nuoširdžiai
užjaučia.

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
708-430-4455

Lietuvos Dukterų draugija

-

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-863-2108

A.tA.
TATIANAI PARULIENEI
- mirus, jos dukrai IRENAI KRIAUČELIŪNIENEI,
buvusiai Lietuvių Tautinių namų pirmininkei, ir jos
šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Lietuvių Tautinių namų valdyba

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti
skambindami l-(312)-476-2345
ANTHONY B. PETKUS
DONALD A. PETKUS

DONALD M. PETKUS
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x Prof. Feliksas Palubins
kas koreferuoja prof. Edvardo
Bubnio paskaitai „Lietuvos fi
nansų ir lito perspektyvos”
Ateities savaitgalyje, kuris
vyks lapkričio 15-17 d. Jau
nimo centre Chicagoje ir Atei
tininkų namuose Lemonte.

x Prof. Juozo Žilevičiaus
gimimo 100 metų sukakties mi
nėjime, kuris bus lapkričio 10 d.,
3 vai. p.p. Jaunimo centre, kal
bės Klaipėdos muzikos konser
vatorijos docentė Danutė Pet
rauskaitė ir čikagietis muz.
Leonardas Šimutis. Meninę dalį
atliks sol. Praurimė Regienė,
pianistas Manigirdas Motekai
tis ir Dariaus Polikaičio vado
vaujamas Dainavos ansamblis.
Rengia Margutis. Visi kvie
čiami atsilankyti.
x Jaunimo centras savo
narių, rėmėjų ir lankytojų
prašo neužmiršti, kad gruodžio
1 d., sekmadienį, rengiama
metinė vakarienė. Visi kvie
čiami dalyvauti ir šį mūsų
centrą paremti.

x Atsisveikinimas su a.a.
jūrų vyr. skautininku Algir
du Aglinsku bus penktadienį,
lapkričio 8 d., 7 v.v. D. Petkaus
šermeninėje Marąuette Parke.
Visi jūrų skautininkai,-ės, jūrų
skautai ir skautės prašomi uni
formuoti dalyvauti atsisveiki-i
nime. Laidotuvės šeštadienį po
9:30 v.r. gedulingų šv. Mišių
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje bus Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse. Jūrų skautija
prašoma palydėti savo brolį į
amžino poilsio vietą.
x L.S.T. Korp! Neo-Lithuanijos metinė šventė įvyks šešta
dienį, lapkričio 9 d. Dėl
tolimesnių žinių ir rezervacijų
skambinkite M. Rudaitytei
(708) 749-7860 arba V. Momkutei (312) 925-6193.
(sk)
x Operos balius šiais metais
įvyksta lapkričio 23 d. vakarą
Jaunimo centre su Lietuvos
kariuomenės šventei pritaikyta
menine programa, kurią atliks
Operos choras. Šiam baliui
vadovauja Vaclovas Momkus,
kurio telefonas 925-6193.
Paskambinus šiuo numeriu,
galima užsisakyti stalus ir
sužinoti visas informacijas.
Mūsų Opera nori ir toliau tęsti
savo kultūrinę-meninę veiklą,
todėl prašo Jus padėti savo daly
vavimu šiame baliuje.
(sk)

x „Kalba Vilnius”. Klausy
kite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47
St., Chicago, IL, 60632, tel.
312-376-1998. Garantuotas visų
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia — paskambinkit.
(sk)
x PASKUBĖKITE! Mes
turime tiesioginius kontaktus
su Lietuvos advokatais, preky
bos bei biznio organizacijomis.
Padėsime atgauti jūsų turtą
Lietuvoje, nusipirkti žemės
sklypus, namus, įmones. Tu
rime daug pasiūlymų dėl bend
rų įmonių steigimo. Lauksiu ir
jūsų pasiūlymų. Rašyti, skam
binti: Petras Pakėnas, 3061 S.
Ocean Blvd., Boca Raton FL,

33432; tel. 407-392-7916.
(sk)
ARAS ROOFING
Arvydas Kiela
Dengiame Ir taisome
visų rūšių stogu?
Tel. 312-434-9656 arba
312-737-1717

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkime lapkričio 18 d.
x „Ateities” žurnalo šių Nekalto Prasidėjimo mokyklos
metų konkurso laimėtojams salėje kalbės teisėjas Sam Marapremijos bus įteiktos jubilie gos. Teisėjas S. Maragos
jiniame žurnalo vakare šešta anksčiau yra buvęs valstijos
dienį, lapkričio 16 d., 7 v.v. Jau senatorius ir praktikuojantis
advokatas. Jis kalbės apie
nimo centro didžiojoje salėje.
vaikus divorso atveju.
x „Sietuva” — skautininkių
x Našlių ir našliukių klubo
ir vyr. skaučių draugovės suei
susirinkimas
turėjęs būti
ga šaukiama penktadienį,
lapkričio 22 d., 7:30 v.v. s. Alės lapkričio 8 dieną nukeliamas į
Namikienės namuose, 580 E. gruodžio 13 dieną Kojak salėje,
Park Avė., Elmhurst, IL. Visos 4500 So. Talman Avė. Susi
Chicagos priemiesčiuose gyve rinkimas prasidės 1 vai. po
nančios skautininkės kviečia pietų.
mos. Dalyvaujam uniformuotos.
x „Lituanica” futbolo klu
x Aldona Buntinaitė pra bo vyrų komanda šį sekma
ves programą šį sekmadienį, dienį, lapkričio 10 d.,2 v. p.p.
lapkričio 10 d., 2 v. p.p. Šaulių žais priešpaskutines pirmeny
namuose ruošiamo Tilžės Akto bių rungtynes prieš stiprią „Pe
paskelbimo sukakties minėjimo. gasus” komandą. Rungtynės
Akademinėje dalyje — iškilmin vyks Lietuvių centro aikštėje,
gas vėliavų įnešimas, vado Lemonte.
vaujant šaulių vėliavų tarnybai,
x Žurn. Jonas P. Palukai
himnas, vysk. Hanso Dumpio
tis,
Harbert, Mich., Ona Kolis,
invokacija, mirusių pagerbimas,
Palos
Hills, III., Alfonsas
Tilžės akto skaitymas ir Algio
Regio paskaita. Koncertinę dalį Svotelis, Baltimore, Md., Joseph
atliks Gražina Apanavičiūtė, Karklys, Tucson, Az., Povilas
Lietuvos
operos
solistė. Mikšys, Juno Beach, Fla., už
Minėjimą ruošia ir visus daly kalėdines korteles ir kalendorių
vauti kviečia Mažosios Lietuvos atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai
dėkojame.
Rezistencinis sąjūdis.

x Prel. Simonas Morkū
nas, Sioux City, Iowa, dr. H.
Solys, Juno Beach, Fla.,
Lietuvos generalinis konsulas,
Los Angeles, Cal., Raymond K.
Panaras, Orland Park, III.,
Povilas Mikšys, Juno Beach,
Fla., Juozas Kazlauskas, Wax Dr. Eduardas Jansonas,
terbury, Con., už kalėdines kor
Oserville, Mass., dr. Eugenijus
teles ir kalendorių atsiuntė po
ir R. Šilgaliai, Euclid, Ohio, dr.
25 dol. aukų. Nuoširdus ačiū.
A. ir K. Valiuškiai, Barrington,
Z
RI, V. Čepėnas, Dovvners Grove,
x Prel. J. Bertašius iš WinIII, Jurgis Laukaitis, Peoria, III., nipeg, Kanada, už kalėdines
Antanas Zailskas, Cicero, III., korteles ir kalendorių atsiuntė
„Draugo” garbės prenumera 25 dol. auką. Nuoširdus ačiū.
toriai, rėmėjai, su prenumeratos
pratęsimu atsiuntė po 20 dol.
x Šeštadienį, lapkričio 2 d.
Nuoširdus ačiū.
Jaunimo centro patalpose buvo
pamesta auksinė sagė. Jei
x Už a.a. Janinos Stanislokas rado, prašau skambinti:
vąitienės sielą, jos ketverių
708-823-3607. Bus atsilyginta.
mirties metinių sukaktyje, šv.
(sk)
Mišios bus aukojamos lapkričio
x KALĖDOMS MAISTO
9 d., šeštadienį, 9 vai. ryto Tėvų
siuntiniai!
Pristatome į namus
Marijonų koplyčioje. Gimines ir
su
nuolaida.
55 svarų pats
artimuosius prašome pasimels
mėgstamiausias
Lietuvoje:
ti už a.a. Janiną. Vyras, sūnūs,
mėsa,
dešros,
sūris,
aliejus,
marčios, anūkės.
(sk) kava, cukrus ir kt. — $90.
Turime ir kitokių. TRANSx Budrio vardo Lietuvių PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
foto archyvo 25 m. jubiliejaus IL 60629, tel. 312-436-7772.
(sk)
minėjimas-vakaronė bus šį
penktadienį, lapkričio 8 d., 7:30
x Liet. Mot. Fed. Chicagos
v.v. Jaunimo centro kavinėje.
skyriaus
susirinkimas bus
Vakaronėje bus įteiktos pre
lapkričio
10 d., sekmadienį,
mijos foto parodos konkurso
12:30
v.
p.p.
„Seklyčioje”, an
laimėtojams. Meninėje pro
trame
aukšte.
Narės kviečiamos
gramoje — dokumentinio filmo
atsilankyti
ir
susipažinti su
„Adolfas Damušis” premjera.
nauja
valdyba
bei
pasiklausyti
Kviečiame visus atsilankyti.
Jolandos
Kerelienės
kelionės po
(sk)
Lietuvą įspūdžių.
(sk)
x UŽ 4 DIENŲ paskelb
sime naują „ŽAIBO” meniu ir
x Tik $1.75 už svarą iki 100
priimsime ŠVENČIŲ UŽSA svarų ir $1.50 virš 100 svarų
KYMUS. Telefonas (708) ir jūsų siųstas kalėdinis siun
430-8090.
tinys bus pristatytas be muito
(sk) į bet kurį Lietuvos kampelį.
Nuolaida galioja iki lapkričio 10
x Norint pirkti bei parduo
d. Atlanta Import-Export,
ti sklypus ar namus, prašome
2719 W. 71 St., Chicago, IL
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
60629, tel. 312-434-2121.
kus, 540 Ambassador Ct.
(sk)
Sunny Hills, Fla. 32428, tel.
X NAMAMS PIRKTI PA
904-773-3333.
(sk) SKOLOS duodamos mažais
x American Travel Service mėnesiniais įmokėjimais ir pri
parūpina lėktuvų bilietus at- einamais nuošimčiais: Kreipki
vykusiems iš Lietuvos, kurie tės į Mutual Federal Savings,
turi skristi iš Nevv Yorko ir Wa- 2212 West Cermak Road —
shingtono į Chicagą, Los Ange Tel. VI 7-7747.
(sk)
les, Cleveland, ar kitus miestus.
Taip pat turi žmogų Nevv Yorke,
x NAUJAS „ŽAIBO” NR. 10!
kuris sutinka atvykstančius iš 10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos
Lietuvos ir juos palydi skren produktų: 3 kg. kapotas kumpis
dant į kitus miestus. Tą patį pa konservuose (6 dėž.), 1 kg.
tarnavimą atlieka ir grįžtan liežuvis drebučiuose (3 dėž.), 1
tiems į Lietuvą. Taip pat kg. vištiena savo sultyse (3 dėž.),
darome nuotraukas pasams ir 2 kg. file natūralioje plėvėje, 1
kitiems dokumentams, kurias kg. lietuviškas skilandis, 1 kg.
galima tuojau atsiimti. Kreip kiaulienos šoninė šalto rūkymo,
tis į American Travel Service 1 kg. „Lietuviška” dešra —
9439 S. Kedzie Avė., Ever $100. Kreiptis: „ŽAIBAS” 9525
green Park, IL 60642. Tel. So. 79th Avė., Hickory Hills,
708-422-3000.
IL 60457. Tel. 708-430-8090.
(sk)
(sk)
x Lietuvos Vyčių šokių an
samblis atliko tautinius šokius
YMCA bendruomenei spalio 20
d. rudens festivalyje. Šokių gru
pei vadovauja Frank Zapolis ir
Lidija Ringienė.

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJE
— Mindaugo šaulių kuopa
Montrealyje atšventė savo gyva
vimo 35-rių metų sukaktį spalio
13 d. Šv. Mišias atlaikė kun. J.
Aranauskas, giedojo Aušros
Vartų choras, vadovaujamas A.
Stankevičiaus. Oficialiai daliai
vadovavo A. Mylė, apie kuopos
istoriją kalbėjo J. Siaučiulis,
sveikino centro vald. pirm. M.
Abarius ir kt. Meninę dalį
atliko Aušros Vartų parapijos
choras, vadovaujamas A. Stan
kevičiaus.

Amerikos Lietuvių Tarybos 50 metų sukakties minėjimo bankete svečiai. Iš kairės: minėjimo
kom. pirm. St. Briedis, Pasaulio Lietuvio red. B. Nainys, Altos pirm. G. Lazauskas ir Vliko
vicepirm. dr. L. Kriaučeliūnas. Banketas įvyko Martiniąue pokylių salėje.
Nuotr. J. Tamulaičio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVOS LAISVĖS
KOVŲ PAMINKLAS

Aš tikiu, kad daugelis besilan
kančių Jaunimo centre jau
pastebėjo čia esantį Laisvės
kovų paminklą truputį pasikei
tusį. Iš toli žiūrint gal ir nepa
stebima, bet reikalinga prieiti
arčiau ir tuoj bus atkreiptas
dėmesys.
Vieni gal nustebs nebema
tydami viršutinėje aikštelėje
buvusio žemėlapio, kiti tikriau
siai pasigėrės, kad neliko suby
rėjusio kalkakmenio nuoplaišų
— aikštelė lygi ir švari.
Jau anksčiau apie paminklo
pagrindinę aikštelę — žemėlapį

buvo sutvarkyti esą paaukšti
nimai. Žemėlapis dar buvo
paliktas, bet be atvangos irstąs.
Daug kartų buvo apžiūrima,
tariamasi, ką daryti su ta aikš
tele, kurioje yra žemėlapis. Ori
ginaliai jį atnaujinti šiuolai
kinėmis kainomis būtų reikėję
gerokos sumos pinigų. Ramo
vėnų iždas labai kuklus, aukų
šiam reikalui iš niekur ne
gaunama, nors daugelis
organizacijų
juo
mielai
pasinaudoja. Galų gale priėjome
išvadą, kad pamiršti sutrupėjusį
žemėlapį ir sustiprinti viršutinę
paminklo aikštelę geromis,
atmosferinėms sąlygoms atspa
riomis plytelėmis.
Šiam darbui pradėta ruoštis
•U8j£i:.r ,

x Kun. Algirdas Olšaus
kas, Los Angeles, Cal., Jonas
Daugėla, Ormand Beach, Fla.,
„Draugo” bendradarbis, Z. Ko
rius, Santa Monica, Cal., Birutė
Šležas, Dorchester, Mass.,
Rimas ir Marytė Rekašiai,
Apalachin, N.Y., už kalėdines
korteles ir kalendorių parėmė
„Draugą” po 25 dol. auka. La
bai dėkojame.

x Po 20 dol. atsiuntė už
kalėdines korteles, kalen
dorių: dr. L. O. Griniūtė,
Chicago, III., Birutė Svera,
Bloomfield Hills, Mich., Algir
das Manvydas, White Lake,
Mich., Mindaugas J. Klygis,
Barrington, III., Vytas S. Šemotas, Riverside, III., Antanina
Noreika, Chicago, III. Visiems
už
paramą
„Draugui”
dėkojame.
x Pratęsė prenumeratą,
grąžino laimėjimų šakneles ir
už jas pridėjo po 20 dol. aukų:
Adelė Sakalas, Oak Lawn, III.,
Ona Balčiūnienė, Manahawkin,
N.J., Angelė Dragunevičienė,
Great Falls, Va., Vincas Saras,
Los Angeles, Cal., I. Ancerys,
Porter, Ind., B. Vindasius, St.
Petersburg Beach, Fla., Jonas
Bokan, Worcester, Mass.,
Visiems nuoširdus ačiū.

x Po 20 dol. atsiuntė už
kalėdines korteles, kalendo
rių: Liudas Sagys, lietuvių tau
tinių šokių žinovas, vadovas,
Lyndhurst, Ohio, Igoris
Itomlenskis, Cleveland, Ohio,
Valerija Leščinskas, St. Pe
tersburg, Fla., Birutė J. Ceskus,
Dearborn Htš, Ohio, A. Masaitis, Dearborn, Mich. Labai
dėkojame už paramą „Drau
gui”.
x Po 20 dol. atsiuntė už
kalėdines korteles, kalendo
rių: dr. J. Makštutis, Palos
Hts., III., Connie Lepar, Nokomis, Fla., Juzefą Paulauskas,
Chicago, III., Maria Kučys,
Naperville, III., Stasys Šimoliūnas, Detroit, Mich., B. A. Jocas, Santa Monica, Cal., Ilonas
Baranauskas, So. Boston, Mass.
Nuoširdus ačiū.
x Po 20 dol. atsiuntė už
kalėdines korteles, kalendorių:
dr. Leonas ir dr. Dalia Šulai,
Portage, Wisc., Jonas ir Aldona
Kubiliai, Cicero, III., Bronė
Jucėnienė, Centerville, Mass.,
Vai Krumplis, Willow Springs,
III., Sisters of the Immaculate
Conception of the Blessed Vir
gin Mary, Putnam, Conn. Labai
dėkojame už aukas.

1990 metais. Pasisekė prikal
binti ir apie panašius darbus
turintį patyrimą Mykolą
Abarių. Jis porą kartų apžiūrėjo
padarytus nuostolius ir paste
bėjo, kad šis sutvarkymas nėra
sudėtingas ir bus galima
nesunkiai
atlikti.
Tik
klausimas — kada? Jis pats
gerokai užimtas, nes vadovauja
Lietuvos Šaulių sąjungai,
numato porą išvykų į Lietuvą,
prieš akis sąjungos suvažia
vimas ir t.t.
Per Jūros dieną, surengtą
Detroito Švyturio j.š. kuopos
liepos 14 d., jis priminė, kad
Tautos šventės proga jis
lankysis Chicagoje ir galutinai
susitars dėl darbo pradžios.
Rugsėjo 18-21 dienomis dar
bas buvo atliktas. Šaulių s-gos
ir LKV „Ramovės” Detroito
skyriaus pirmininko Mykolo
Abariaus, „Klaipėdos” jūrų
šaulių ir Chicagos ramovėnų
skyriaus pirmininko Juozo
Mikulio bei skyriaus viecepirm.
Steve Rudoko darbu ir pastan
gomis aikštelė buvo sutvarkyta.
Chicagos visuomenė ir or
ganizacijos paminklu galės dar
naudotis daugelį metų.
Žinoma, šis remontas parei
kalavo ir išlaidų. Gerai, kad
ramovėno Kosto Juškaičio ži
noję dar buvo likę daugiau kaip
du šimtai dolerių iš ankstyves
nių metų remonto darbų. Ši
maža sumelė padengė dalį išlai
dų. Bet tik dalį. Ateityje yra
numatoma geriau sustiprinti
visas pakopas ir užkamšyti gilė
jančius plyšius.
Čia ir iškyla klausimas, iš kur
gauti lėšų tolimesniems remon
to darbams. Jau anksčiau buvo
rašyta ir kreiptasi į organiza
cijas prašant pagelbėti aukomis,
pasidalinti būsimomis išlaido
mis, sudaryti šiokį tokį fondelį
ateities darbams. Deja, į šiuos
prašymus nė viena organizacija
nereagavo, tuo tarpu paminklu
nedvejodamos visos pasinaudo
ja. Nejaugi tik ramovėnai yra
atsakingi už šio paminko

x Šv. Kazimiero parapija
Montrealyje rengia lapkričio 1
d. rudens bazarą svetainėje.
Rengia parapijos komitetas — P.
Bunys, P. Pališaitis, A. Zinka,
J. Zinka, M. Taparauskas ir A.
Tušienė.
— A.a. Anastazijos Tamo
šaitienės dailės darbų paroda
vyksta Toronte spalio 19-lapkričio 3 dienomis. Atidarė Aldona
Vaitonienė. Apie dailininkės
gyvenimą kalbėjo dail. Antanas
Tamošaitis, apie monografiją —
Angelika Sungailienė.

— A. a. Rimantas Jaku
bauskas iš Toronto, 32 metų
amžiaus, netoli miesto Algoųuin
parko Bates saloje spalio 12-13
d. buvo meškos sudraskytas.
Policija rado tik vidury savaitės.
Palaidotas
Mississauga
kapinėse. Mešką policija nušovė
ir atidavė tyrimams.

priežiūrą ir remontą, nejaugi tik
vieni ramovėnai juo naudojasi?
Juo naudojamės mes visi. Visi
turėtume būti ir atsakingi už jo
išlaikymą.
Todėl vėl kreipiamės į or
ganizacijų valdybas ir prašome
atsiliepti ir padėti išlaikyti LLK
paminklą.
Ap. Skopas
NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA
Našlių, našliukių ir pavienių
klubo susirinkimas buvo rug
sėjo 13 d. Atsilankė 50 narių.
Pirm. Bernice Žemgulis atidarė
susirinkimą 1 vai. po pietų,
sveikindama gausiai daly
vaujančius. Pranešė liūdną
žinią, kad yra mirę 3 klubo
nariai — Jonas Litvinas, Barba
ra Buyer, Joseph Pakudaitis.
Jie buvo pagerbti vienos minu
tės tyla ir vainikai buvo nusiųs
ti klubo vardu. Taipgi išreikšta
gili užuojauta šeimoms.
Dalyvavo visa valdyba. Anna
Wiecheki atsiprašė, kad nebuvo
du mėnesius pareigose. Prisi
rašė nauja narė Helen Kerna
gis. Priimta gausiu rankų plo
jimu.
Rašt. Helen Dybas perskaitė
praėjusio susirinkimo pro
tokolą. Jis buvo primtas su
pagyrimu. Gautos 4 padėkos
kortelės nuo šeimų, kurios dė
kojo už dovanėles ligoniams — B.
Rupeika, A. Condux, A. Baranowski.
Pikniko komisijos vardu Alex
Šimkus pranešė apie pasisekusį
pikniką. Dėkojo visiems, kurie
dirbo. Balio Brazdžionio, iždi
ninko, pareigas perėmė Vacys
Rutkauskas. Baliui linkime lai
mingo vedybinio gyvenimo.
Pirm. Bernice Žemgulis
pranešė, kad klubo kitas susi
rinkimas bus lapkričio 8 d. Po
susirinkimo buvo pasveikinti 2
nariai — Anna Mikšis, Kas
tantas Lesevičius su gimta
dieniu. Sugiedota Ilgiausių
metų. Visi pavaišinti skaniu
maistu ir patenkinti skirstėsi
namo.
Rožė Didžgalvis

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
JAV LB krašto valdybos nariai ir svečiai su Lietuvos min. pirm. G. Vagnorium. Iš kairės sėdi:
V. Kamantas, Vagnorienė, G. Vagnorius ir dr. T. Remeikis; stovi: P. Kilius, B. Nainys, dr. P.
Kisielius, B. Jasaitienė, D. Korzonienė, R. Kučienė, K. Laukaitis, B. Juodelis, dr. V. Narutis ir
vertėja.

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. ' s
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