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Landsbergis: 

Lietuva pavojuje 
Viln ius . — (LIC) — Praėjusį 

šeštadienį Vytautas Landsbergis 
kalbėjo į tautą per Lietuvos 
televiziją, atkreipdamas dėmesį 
į kylantį pavojų Pabaltijo res
publikoms. Vėliausi Gorbačiovo 
pasisakymai ir dešiniųjų sluoks
nių spaudimas Kremliuje kelia 
rimtą grėsmę demokratiškai 
išrinktoms Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vyriausybėms. Antra
dienį ir trečiadienį buvo čia 
spausdinama jo kalba. Šiandien 
pateikiame paskutinę tos kalbos 
dalį. 

Neturėkime iliuzijų, kad ne
dirba ir nepadirba. Fantastiš
kiausi gandai pakuždami į ausį 
t a i apie vieną, tai apie ki tą 
valstybės vadovą, — o kitąsyk 
melas gudriai pripinamas prie 
kokio eilinio faktelio ar ap
linkybės, kad žmonės lengviau 
tuo melu pa t ikė tų ir t a d a 
nusiviltų, netektų nuotaikos... 
Spec ia l i s ta i dirba, ž inoma, 
išnaudodami ir mūsų pačių silp
nybes, apkalbų pamėgimą. 

Toks šmeižtas, kaip „Litva so-
vetskaja", išspausdintas apie 
minis t rės pirmininkės tėvą, 
Lietuvoje nesunkiai paneigia
mas; bet nueis tiražais per 
k i t u s bolševikų la ik rašč ius 
plačiojoj sąjungoj, ir ką gali 
žinoti, gal padarys žalos, gal 
kieno nors akims Lietuva ir 
gerbiama K. Prunskienė jau 
blogiau atrodys. O juk spaus
dinantieji ir pats drg. Buroke
v ič ius žinojo, k a d n e t i e s ą 
spausdina! 

Melas , šmeižtai , p r o v o k a c i j a 
Išeina į Maskvos televiziją du 

veikėjai, Šved ir Naudžiūnas, ir 
dėsto, rodydami pr imityvią 
klastotę, neva Lietuvos Kraš to 
apsaugos departamento rusišką 
raštą su instrukcijomis, kaip 
vargšus SSKP šalininkus žada 
suimti, apsiginklavę laužtuvais 
i r limuzinais, ir ištremti į to
limus šalies rajonus. Dėstydami 
veikėjai žino, kad raštas netik
ras , padirbtas, kad tai melas ir 
provokacija, Lietuvos šmeiži
mas rusų žmonėms, — žino, bet 
e ina i r daro. Gal ima bū tų 
paklaust i : kodėl taip suniekšė-
jot? — bet ir a tsakymas žino
mas. 

Kam viso to reikia, irgi aišku, 
— didžiajam šeimininkui. Jis 
juk ir Europoj išsijuosęs aiškina, 
kokie pavojingi būtų t ie visi 
ekstremistai, nacionalistai, to-
ta l i tar is ta i , neremkit jų nepri
klausomybės; t ad r e ik i a ir 
Sovietiją pašiurpinti, bent jau 
nuomonę sudaryti, kad prirei
kus, desantininkais užleidus, 
mažiau kas užtartų. 

P a s i ž i ū r ė k i m e į s a v e 
Turime ir į save pasižiūrėti, 

ypač į kai kuriuos gatvių vei
kėjus. Koks mūsų t ikras požiū
ris į kitataučius Lietuvos gy
ven to jus , ga lbū t p i l ieč ius? 
Dažniausiai berods paprastas, 
žmoniškas ir kul tūringas. Jei 
k a s ir pasiginčija, t a i dėl 
politikos ir kol kas be muštynių. 
O gatvių sambūriuose pasitaiko 
visko. Nepamirškim, kad žmo
g a u s užs ipuol imas dėl to. 
ta rk im, kad j is rusas, rodo tik 
užsipuolančiojo kultūros stoką. 
O kitąsyk tai tolygu paslaugai, 
kurią padarytum ir savo, ir to 
ruso kaimyno bendram priešui, 
norinčiam, kad jūs peštumetės. 
Didžiausia kova vyksta mąsty
mo ir jausmų, pažiūrų ir pro
pagandos srityse. 

Grasymai, kad kas tarnaus 
Sov ie tų k a r i u o m e n ė j , tam 
būsiąs „karo lauko te i smas" — 

jau grynai provokaciniai. Dova
nėlė Švedui ir jo vadams, taip 
pat ir tai sovietų propagandai, 
kuri vis aiškindavo ir tebeaiš-
kina. kad risi Lietuvos jaunuo
liai norėtų tarnauti Sovietų ar
mijoj, bet juos kažkas terorizuo
ja. 

Reikėjo įrodymo ar šiaip „kal
tinamosios" medžiagos prieš 
Lietuvą — štai ir atsirado, kas 
parūpina. 

Prezidento įspėj imas 
Dabar sakykim, kad imperi

niai pas i reng imai baigt i , 
Lietuvos žmonės išvarginti ir 
supjudyti, parlamentas para
lyžuotas, Maskvoj suplanuota 
nauja Lietuvos vyriausybė, 
vadovaujama kokių dviejų 
rašytojų, saugumiečiai suorga
nizuoja dar kokią provokaciją su 
saviškių aukomis, ir Kremlius 
paleidžia kumštį, mandagiai 
vadinamą prezidentiniu valdy
mu. Tąsyk L ietuvoje vėl aktyvi 
okupacija, kaip 1940-aisiais. ir 
ieškoma lankstenių bendradar
bių, kurie gal pasirašytų tą 
galutinį įstojimą į „suverenių" 
respublikų sąjungą. Ką patarti? 

Pirmasis pa t a r imas — iš ne
prievartinės politinės kovos me
todų. Nedalyvauti po perversmo 
jokiuose, nė mažiausiuose rinki
muose, kad parašiutininkų pa
statytai valdžiai neduotume nė 
mažiausios teisėtumo priedan
gos. 

Antras p a t a r i m a s — pasi
klausti širdies ir sąžinės. Ta 
naktis, pačiai Sovietų imperijai 
griūvant, jau nebebūtų ilga. O 
gal ji ir neužeis, jei išsilaikysim 
kantriai, atsiribosim nuo įtar
tinų išsišokėlių ir nesileisim 
stumdomi ki ts prieš kitą. 

John Major, naujasis Didžiosios Britanijos ministeris pirmininkas, su 
savo žmona Norma, kai buvo išrinktas Konservatorių partijos vadu. 

Pabaltijo parlamentų 
nepaprastoji sesija Vilniuje 

Mirė kun. dr. 
St. Gruodis,SJ 

Iš Kauno mums rašo, kad 
lapkričio 1 d. Kaune mirė buvęs 
Jėzuitų provinciolas kun. dr. 
Stanislovas Gruodis. 

Prof. dr. kun . St. Gruodis gi
mė 1896 vasario 12 d. Bagužiš-
kių km., Pabaisko parapijoje. 
Buvo bebaigiąs Ukmergės 
gimnaziją, kai 1915 metais 
priartėjo f rontas ir teko 
evakuotis į Rusijos gilumą. 
Voroneže baigė gimnaziją auk
so medaliu. Išvyko į Petrapilį 
ir pradėjo studijas karo medi
cinos akademijoje. Kilus revo
liucijai. Gruodis grįžo į Ukmer
gę ir sėkmingai mokytojavo, 
dėstydamas lietuvių kalbą. 
Bolševikams užpuolus kraštą, 
išeina savanoriu į nepriklau
somos Lietuvos kariuomenę, 
dalyvauja mūšiuose. Paleistas iš 
kariuomenės, vėl grįžta į Uk
mergę mokytojauti. Vėliau 
įstojo į Lietuvos krikščionių 
demokratų partiją. 1920 metais 
mokytojas St. Gruodis išrenka
mas pirmojo Lietuvos Steigia
mojo seimo atstovu. 

Įstoja į Kauno kunigų semina
riją. Kunigu įšventintas 1925 
birželio 14 d. Studijuodamas 
susiriša su jėzuitais ir tampa jų 
vienuolijos nariu. Pagilinės 
studijas užsienyje, mirus prel. 
Maironiui, Vytauto Didžiojo 
universitete Teologijos fakultete 
dėsto moralinę teologiją ir 
pastoralinę mediciną. Paruošė 
daktaratą tema „Negimusios 
gyvybės panaikinimas". Rašė 
straipsnius ir knygas dorovės 
klausimais. 

Vokiečių okupacijos metais 
paskiriamas Jėzuitų provin-
ciolu, Kauno Kunigų seminari-

Vilnius. 1990 lapkričio 27. 
(LIO — Čia pirmą kartą istori
joje įvyksta tri jų Pabaltijo 
valstybių demokratiškai išrink
tų Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
parlamentų sesija šį šeštadienį, 
gruodžio 1 d., Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos rūmuose. 

Šitas nutarimas sušaukti ne
paprastą trijų Pabaltijo vals
tybių įstatymų leidėjų sesiją 
buvo nutartas Jūrmaloje lapkri
čio 21 dieną Pabaltijo Tarybos 
vadų pasitarime, kai buvo pa
s tebėta , jog Sovietų prez. 
Michailas Gorbačiovas nuspren
dė bet kokia kaina sulaikyti Pa
baltijo valstybes nuo nepriklau
somybės, kurios neteisėtai buvo 
1940 m. prijungtos jėga prie So
vietų Sąjungos. Išleistame ben
drame komunikate Jūrmaloje 
pareiškiama, jog bendroji sesi
ja Vilniuje aptars realų trijų Pa

baltijo valstybių pavojų jų nepri
klausomybei, kuri ateina iš 
Sovietų Sąjungos. 

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos Informarijos biuro išleis
t a m e š i a n d i e n biuletenyje 
pabrėž iama, jog .Pabaltijo 
vadai sut inka, kad politinė 
pozicija t a r p Sovi«*ų Sąjungos 
vadų yra tokia, kuria jie nu
sisuka nuo demokratinių prin
cipų. Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsberg i s pažymėjo, jog 
viešuose pareiškimuose Sovietų 
prez. Gorbačiovas bauginančiai 
suriša Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės siekimą su krau
jo praliejimu. 

I šią sesiją kviečiami ki tų 
šalių politikai, tarptautinių 
organizacijų atstovai ir užsienio 
žurnalistai. 

Naujas Britanijos vadas 
Londonas. 1990 lapkričio 27. 

— Reuterio žinių agentūra pra
nešė, jog šį vakarą naujuoju Bri
tanijos ministeriu pirmininku 
buvo išrinktas cirko artisto 
sūnus, kilęs iš neturtingųjų 
klasės šeimos, gyvenęs dviejų 
kambarių bute, 16 metų palikęs 
mokyklos suolą ir niekada 
nebuvęs universitete, pradėjęs 
dirbt i autobuso bi l ie tėl ių 
pardavėju ir autobuso konduk
toriumi ir vėliau tapęs banki
ninku ir pagaliau Finansų 
ministeriu, John Major, kuris 
Margaret Thatcher buvo pasiū
lytas šiai pozicijai, o t a ip pat ir 
Konservatorių partijos vadu. 

Kiti du kandidatai — Michael 
Heseltine. buvęs Gynybos minis
teris. ir Douglas Hurd. Užsienio 
reikalų ministeris. nesurinko 
reikiamos balsų daugumos. 

J is daugeliu atveju, pasisako 
už tai . už ką buvo ir Margaret 
Thatcher — nesišvaistyti pini
gais, gr iežtai kontrol iuot i 
biudžetą ir už britų interesų 
stiprų gynimą Europos bendruo
menės kraštuose. 

Trečiadienio rytą karalienė 
Elzbieta II paprašė 47 metų 

jos rektoriumi. Antros bolševi
kinės okupacijos metais vėl ski
riamas seminarijos rektorium. 
Dėl blogos sveikatos išvengė 
kalėjimo ir Sibiro. 

John Major sudaryti naują vy
riausybę ir jai vadovauti. Jis 
bus j aun iaus i a? Britanijos 
ministeris pirmininkas šiame 
amžiuje, neat- įmenąs II-jo 
Pasaulinio karo Savo pirmojo
je kalboje jis tar«> „Mes esame 
vieningi ir mes ii įmesime nau
jus rinkimus". Prieš 5 metus jis 
buvojaunesnysi- ministeris so
cialiniams reikalams, vėliau 
Iždo minis ten dar vėliau 
Užsienio reikal ministeriu ir 
pa sku t in iu n u F inansų 
ministeriu. Jis s nažino Angli
joje infliaciją ir iu spėjo pasa
kyti, kad jis n< >ri, kad būtų 
įvesta viena p ginė sistema 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Gynybos ministe
ris maršalas Dmitri T. Jazovas 
antradienio vakare pranešė 
Sovietų Sąjungos gyventojams, 
kad įsakyta kariuomenės dali
niams panaudoti jėgą, jei reika
linga apginti karinius įrengi
mus, paminklus ir apsiginti nuo 
grėsmės sukilusiose respubliko
se. (Plačiau penktadienio lai
doje). 

— Maskvoje „Tasso" agentū
ra paskelbė, kad prez. M. Gorba
čiovas negalės vykti paskirtu 
laiku atsiimti Taikos Nobelio 
premyos į Norvegijos sostinę dėl 
krašte kylančių ekonominių ir 
politinių neramumų. Prašoma, 
kad įteikimas būtų atidėtas. 

— Bri tani jos naujasis minis
teris pirmininkas John Major 
tuoj pranešė, kad bus atnaujinti 
diplomatiniai ryšiai su Sirija. 

— Sovietų Sąjungos maisto 
pramonės viršinikas pasakė, 
kad maisto sąjungoje netrūksta, 
bet nėra tik kaip jį pristatyti į 
krautuves, nes yra daug sunku
mų su tran8portacija. 

— Ukrainiečių Tautinė są
junga, kuri veikia JAV ir 
Kanadoje, šiemet paskyrė 
114,400 dol. stipendijoms savo 
232 studentams, kurie yra 
veiklūs tautinėje ukrainiečių 
bendruomenėje ir pažada nuo 
jos nepasitraukti ir baigę savo 
mokslus bei įsigiję profesijas. 
Tokiu būdu jie sakosi sugebėję 
daug savo jaunosios kartos jau
nimo išlaikyti bendruomenėje, 
rašo „Ukrainiečių savaitraštis", 
kur i s yra leidžiamas Jersey Ci
ty , N.J. 

— JAV prez . Bushas baigė 
savo vizitą Meksikoje, kur su 
prezidentu Carlos Salinąs de 
Gortari daugiausia aptarė lais
vos prekybos klausimus. 

— Dramblio kranto valsty
bėje pirmą kartą po 30 metų 
įvyko pirmieji daugpartiniai 
rinkimai. Laimėjo dabartinė 
prezidento Felikso Houphouet 
demokratų partija. 

— Rusijos Respublikos Ria-
zanės miestas paskelbė savo 
garbės piliečiu rašytoją Alek
sandrą Solženitsyną, kuris 
„išpranašavo komunizmo žlugi
mą", rašoma to miesto laik
raštyje. Prie to namo, kuriame 
jis gyveno ir parašė savo geriau
sias knygas, buvo prikalta len
telė, pagerbiant rašytoją. 

— Varšuvos spauda paskel
bė, jog daugiausia balsų gavo 
praėjusio sekmadienio rinki-
muoe Lech Walesa ir Stanislav 
Tyminski, nugalėję net Lenki
jos dabartinį ministerį pir
mininką Tadeusz Mazowieckį, 
bet to neužtenka. Jie turės dar 
dalyvauti antriniuose balsavi
muose. 

Europos Bendruomenės kraš
tuose dabar. 

Kad tik neiširtų 
Sovietų Sąjunga 

Busho sentimentai Gorbačiovui 
Washing tonas . - Reuterio Gorbačiovo kritiku. O Valstybės 

žinių agentūra praneša, jog sekretoriaus Bakerio pavaduo-
Amerika tyliai mezgf. ryšius su tojas Lawrence F . Eagleburger 
Sovietų prezidento Michailo 
Gorbačiovo politiniais varžo
vais, kas reikštų, jog dėmesys 
pradedamas skirti iki šiol ig
noruotoms jėgoms. 

Sostinėje didėja kritikų skai
čius, kad Busho administracija 
per daug artimai bendradar
biauja su Gorbačiovu, vadu, 
kuris praranda krašto kontrolę, 
ka i Sovietų ekonominė ir poli
t inė sistema aižėja. Pasikal
bėjime v ienas vy resn ių jų 
vyriausybės pareigūnų pasakęs, 
jog yra suformuota politika, 
ka ip l a iky t i s su i r s t a n č i a 
Sovietų Sąjunga, bet tuo pačiu 
la ikomasi pol i t ikos p a d ė t i 
Gorbačiovui. Gorbačiovas esąs 
daugiau už jėgos panaudojimą, 
kad išlaikytų pastovumą krašte , 
ir tuo darosi pats nepastovus 
daugiau už bet ką kitą, pasakęs 
administracijos ekspertas, kur is 
informuojąs prezidentą Bushą 
Sovietų reikalais. 

Kad t ik n e p a k e n k t u m e 
Gorbač iovu i 

Iki šiol Valstybės departa
mento vyresnieji pare igūnai 
nenorėjo turėti reikalų su Gor
bačiovo opozicijos žmonėmis, 
įskaitant ir Rusijos prezidentą 
Borisą Jelciną. „Šitas nusistaty
mas per pasku t in ius ke l i s 
mėnesius aiškiai pasikeitė, ma
tant, kad negalima ignoruoti 
kitų politinių jėgų Sovietų 
krašte ir jas reikia pripažinti" , 
pasakė Reuterio korespondentui 
aukšto rango pareigūnas, prašęs 
neminėti jo pavardės da r šiuo 
metu. Jis tačiau pabrėžė, jog bus 
tęsiamas Busho sent imentas , 
kad „mes nepadarytume nieko 
sunkiau Gorbačiovui, negu kad 
jis turi dabar". Bet minėtasis 
oficialus pareigūnas t a ip pat 
pasakė, jog esą aišku , „kad mes 
negalime kišti savo galvas » 
smėlį, kad tik v ienas t ė ra 
Gorbačiovas ir kad tik su vienu 
juo tegalime kalbėtis". 

Ambasado r i aus p a t a r i m a s 
Valstybės departamento sek

retorius dar praėjusiais me ta i s 
pasakęs Gorbačiovui, kad j is 
planuojąs turėti ryšius ir su jo 
opozicijos žmonėmis. Todėl 
Washingtone Bakeris susi t iko 
su ekonomistu S. Ša ta l inu . 
kuris padėjo Jelcinui paruošt i 
reformųplanąir su Leningrado 
miesto viršininku te is in inku 
Anatolijumi Sobčaku, dideliu 

buvo susit ikęs su Ukrainos 
užsienio re ikalų ministeriu. 
Amerikos ambasadorius Jack 
Matlock Maskvoje tur į s nuola
t in ius ryšius su pačiu Jelcinu. 
Amer ikos p a r e i g ū n a i daug 
r imčiau žiūri į Jelciną dabar, 
negu t ada , ka i j is lankės i 
Amerikoje . K a i Bake r i s šį 
mėnesį buvo Maskvoje, amb. 
Matlock patarė daugiau megzti 
ryšius su Jelcinu, nes padėtis 
esanti r imta. 

P r i e k a i š t a i B u s h u i 
Sovietų Sąjunga nebūsianti 

tokia pat, tad esą geriau pradėti 
„ turė t i re ikalus su respubli
komis" . Ir čia.beje,esą daugiau 
k laus imų negu atsakymų. Bal
tieji r ū m a i rugsėjo mėnesį 
susi laukė daug priekaištų iš 
a m e r i k i e č i ų k o n s e r v a t o r i ų 
sluoksnių, kad Bushas nepri
ėmė Armėnijos Respublikos pre
zidento Levon TerPetrosian. 
Bushas nenorįs pakenkti Gorba
čiovui, ar kokiu nors būdu padė
t i , kad iširtų Sovietų Sąjunga, 
pasakojo tas pats pareigūnas 
Reuterio korespondentui sosti
nėje įvykusiame pasikalbėjime. 
Todėl ir vengiami susitikimai 
tarp disidentų vadų ir preziden
to Busho ir Bakerio, kad nepa
kenktų Gorbačiovui. 

Bet Reuterio žinių agentūra 
sako, jog išimtis yra Pabaltijo 
respublikos, kur ių JAV nepri
pažįsta, kad jos yra įjungtos į 
Sovietų Sąjungą. Tad Bushas ir 
Bakeris buvo susitikę su Latvi
jos prezidentu ir Lietuvos minis-
tere pirmininke. 

— Amerika ir Sovietų Są
junga susitarė, kad I r akas tur i 

. pas i t raukt i iš Kuwai to iki 
sausio 15 dienos. 

Pri*- N»inomci kar*-i\i<> palaikų 
Giedrai'' kapinew» lapkričio 21 d buvo iškasti Lietuvos Neiinomo kareivio palaikai ir su 
kryžiumi bei trispalve pfrneftt. ;' 'mėrm&ą Wnyčią. Ift čia lapkričio 22 d. buvo atvetti j Vilnių 
ir po iv J'« Katedros aikAtf^ pm^rbinv p.rvetti į Kauną i jam skirt* garbingąją vietą, kur 
d<-«° s r 'Ji ugnis 

Dnestro respublika 
Ti ra8po l . — Reuterio žinios 

pranešė, jog Moldavijos rusiškai 
kalbanti sritis sekmadienį baigė 
savo r ink imus į parlamentą, 
sueidama į konfliktą su pačia 
Maskva ir su Moldavijos Res
publikos vyriausybe. 

Sovietų kareiviai patruliuoja 
Tiraspolio mieste, o tankai stovi 
už miesto. Ta sritis pasivadino 
Dnestro Respublika. Sovietų 
Sąjungoje šis įvykis atidžiai 
sekamas. Du trečdaliai depu
ta tu , kurie išrinkti į tą par
lamentą, y ra Komunistų parti
jos nariai. Provizorinės vyriau
sybes galva Igoris Smirnovas 
pasakė, jog jis laikosi savo prieš 
du mėnesius paskelbtos Dnestro 
Respublikos deklaracijos, kurią 
Gorbačiovas yra pasmerkęs. Pa
klaustas , ką jis galvoja apie 
Gorbačiovo draudimą, atsakė, 
jog yra juo nusivylęs ..Visuomet 
yra sunku suprasti , ką galvoja 
Maskva". Išrinktieji deputatai 
sakosi giną rusiškai kalbančių 
žmonių teises. Cia didžiausią 
problemą sudaro Moldavijos 
par lamento 1989 m. pri imtas 
įstatymas, kad visi jos piliečiai 
tur i mokytis rumuniškai 

K A L E N D O R I U S 

L a p k r i č i o 29 d.: Saturninas. 
Butvyde. Daujotas. Iliuminata. 

l a p k r i č i o 30 d.: Andriejus 
apaštalas. Justina. Dovainė. Ar
noldas. Saudargas. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:55. leidžiasi 4:22. 
Tempera tū ra dieną 40 1., 

naktį 30 1. 
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CHORO VEIKLOS 
DEŠIMTMETIS 

Šv. Antano parapijos choras 
sekmadienį, gruodžio 16 dieną, 
švęs savo veiklos dešimtmetį. 
10 30 v. ryto bus atnašaujamos 
šv. Mišios už mirusius choristus; 
Adolfą Armalį, Julių-Mečį Pet
rauską, Sigitą Žebraitį, Oną 
Ribinskienę, Juozą Kalvaitį, 
Juozą Sinkų ir Marijų Sajų. 
Giedos parapijos choras. Po 
Mišių dalyviai galės šoninėj 
salėj pasigrožėti choristų darbų 
paroda. Parapijos salėj vyks 
minėjimas. Moterų vokalinis 
vienetas, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio, padainuos keletą 
naujų dainų. Vaišės ir pabend
ravimas. 

Per dešimtmetį choras, ga
baus ir energingo muziko Sta
sio Sližio vadovaujamas, padarė 
didžiulę pažangą. Nežiūrint, 
kad mirtis, persikėlimai kitur, 
praretino choro eiles, choras ir 
jo repertuaras tobulėja. 

Choro suorganizavimas ap-
stabdė parapijos mažėjimą, pri
traukė naujų narių. Besilan
kančių misionier ių susiža
vėjimas choro giedojimu, kar
dinolo Edmundo Szokos nusiste
bėjimas choro pajėgumu ir 
tobulumu, choro vadovą skatina 
toliau dirbti. Kviečiame visus, 
vertinančius chorą, norinčius iš
girsti naujas giesmes ir dainas, 
gruodžio 16 d. būti Šv. Antano 
parapijoj. Savo dalyvavimu pa
gerbsite choro vadovą, įvertinsi
te choris tų p a s t a n g a s i r 
kultūringai praleisite sekma
dienio popietę . P i e t u m s 
prašoma iš anksto registruotis 
pas Stefaniją Kaunelienę, tel. 
421-4132, a rba pas Bronę 
Viršilienę, tel. 751-6562. Pietų 
auka 10 dol. 

A.A. STASE SIMOLIUNIENE 

Stasė Šimoliūnienė. 90 m. 
amžiaus, lapkričio 20 d. mirė 
Harper Grace ligoninėje. Gimė 
Lietuvoje, Linkuvos mieste. Vy
tauto Didžiojo universitete, 
s tudi javo h u m a n i t a r i n i u s 
mokslus. Ištekėjo už teis. Stasio 
Šimoliūno. Detroite išgyveno 41 
metus. Priklausė LDK Birutės 
draugijai. Gyvojo Rožančiaus 
būreliui. St. Butkaus Šaulių 
kuopai . Pal iko vyrą Stasį 
Šimoliūną. sūnus Saulių ir 
Algimantą, marčią Žilvyrą. dvi 
anūkes ir vieną proanūkę. 
Velionė lapkričio 24 dieną, po 
gedulingų šv. Mišių Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, buvo palai
dota Holy Sepulcre kapinėse. 
Ats i sve ik in imo metu St. 

Butkaus Šaulių kuopos nariai 
budėjo prie karsto. St. Butkaus 
Šaulių kuopos, Wayne State 
universiteto ir Kultūros klubo 
vardu atsisveikinimo žodį ta rė 
Stefanija Kaunelienė. Tautinės 
sąjungos Detroito skyriaus var
du a t s i sve ik ino A l b e r t a s 
Misiūnas. Laidotuvių direktorė 
Yolanda Zaparackienė, pra-
vedusi atsisveikinimą, išreiškė 
viešą užuojautą ramovėnų, biru-
t in ink ių , skau tų , Det ro i to 
Lie tuvių organizaci jų, LB 
Detroito apylinkės valdybos, 
Balfo 76-to skyriaus ir radijo 
valandėlių vardu. „Detroito 
News" ir „Free Press" dien
raščiai atspausdino nekrologą 
su vel ionės n u o t r a u k a . 
Laidotuves tvarkė laidotuvių 
d i r ek to rė Yolanda Zapa
rackienė. 

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ 

Kristaus Karaliaus šventė Šv. 
Antano bažnyčioje, buvo šven
čiama lapkričio 25 dieną. Po Mi
šių už gyvus ir mirusius Lietu
vos k a r i u s , buvo rodoma 
Vilniaus televizijos paruošta 
vaizdajuostė, rodanti Šv. Jėzaus 
Širdies šventės iškilmes Vilniu
je , vykusias birželio 14 d. 
Pamokslą sakė kard. Vincentas 
Sladkevičius. 

„KOVAS" - L A I M Ė T O J A S 

Lapkričio 3-5 dienomis To
ronte vykusiame jaunučių ir 
j aun ių k repš in io t u r n y r e , 
laimėjo Detroito „Kovas". D 
klasės (9-11 m.) baigminėse 
rungtynėse „Kovas" nugalėjo 
Toronto „Aušra" 46:28. Detroi
to komandoje lošė ir taškus 
pelnė: M. Baukys 11, M. Juška 
7, T. Sventickas 6, T. Dėdinas 4, 
M. Juška ir T. Sirgėdas O. C 
klasės rungtynes (11-14 m.) 
Detroito „Kovas" laimėjo prieš 
Toronto „Aušrą" 47:35. „Ko
vui" taškus pelnė: S. Polterai-
t i s 18, A. Bu lo ta 10, V 
Burneikis, 6, P. Juška 6, R. 
Polteraitis 3, L. Polteraitis 2, D. 
Gilvydis 2, ir J. Korsakas 0. 

Lietuvos Skautų sąjungos tarybos pirm. vs Feliksas Šakalys Detroito skautijoe tarpe. 
Nuotr. Giedriaus Meilaus 

VYČIAI KVIEČIA TALKON 

Lietuvos Vyčiai yra surinkę 
pinigų apmokėti dviejų kon
teinerių su vaistais medicinos 
instrumentais pas iunt imą į 
Lietuvą. Vyčiai kviečia talki
ninkus vaistams pakuoti. Paka
vimui yra paskirtos trys dienos: 
šeštadienis, lapkričio 24 d. nuo 
9 vai. rvto. Antradienis, lapkri

čio 27 d. nuo 12 vai. vidurdie
nyje ir šeštadienį, gruodžio 8 d. 
nuo 9 vai. ryto. Bus pakuojama 
WORLD MEDICAL RELIEF 
pastate, 11745 Rosa Parks Blvd. 
(12-ta gatvė netoli Highland 
P a r k ) . Reik ia a tvyk t i 15 
minučių prieš nurodytą laiką, 
k a d spė tumėte pa s i s t a ty t i 
mašiną automobilių pastatymo 
a ik š t ė j e , nes va r t a i y r a 
uždaromi pastatytų mašinų sau
gumui. 

Informacijai skambint Robert 
Boris, tel. 642-4970. 

Padėkite supakuoti vaistus 
Lietuvai! 

L IETUVIS ATSTOVŲ 
RŪMŲ NARYS 

Lietuvių kilmės Michigano 
Atstovų rūmų narys, respubli
konas Mat t Dunaskiss laimėjo 
r inkimus į Michigano Senatą. 
Sena to r iu s Matt Dunaskiss 
atstovaus 8 distriktą, kuriam 
priklauso Pontiac ir jo šiaurinės 
apylinkės. Matt Dunaskiss, 39 
m. amžiaus, yra trečios kartos 
lietuvis. J is 10 metų buvo 
Mich igano a t s tovų r ū m ų 
r i nk t a s narys. Jo tėvel ia i , 
Frank ir Aldona Dunaskiai, 
gyvena Arizonoje. Dunaskų 
šeima buvo užeigos savininkai 
Allen Park ir Lake Orion Michi-
gan. Buvo ilgamečiai Lietuvių 
Vaizbos buto nariai. 

RUOŠIAMAS VAIZBOS 
B U T O KALENDORIUS 

Detroito Vaizbos Buto — 
Lithuanian Chamber of Com 
merce 1991 metų kalendorius ir 
apylinkės veikiančių organiza 
cinių. klubų bei parapijų ryši 
ninku ar pirmininkų telefonų 
numerių sąrašas jau ruošiamas. 
Apylinkes biznieriai ir profesio
nalai, norintieji kad jų adresai 
būtų įtraukti į 1991 metų kalen
dorių, prašomi pranešti Algiui 
Zaparackui. tel. 553-0540. 

A.A. J A D V Y G A 
MARŠALKOVIČIENĖ 

Lapkričio 15 d. ligoninėje 
mirė a.a. Jadvyga Markus-Mar-
šalkovičiene — sulaukusi 75 m. 
amžiaus. Giliam nuliūdime liko 
sūnus Jonas Markus. Lapkričio 
19 dieną, po gedulingų šv. Mi
šių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 
palaidota Holy Sepulchre 
kapinėse. Laidotuves tvarkė 
Baužos laidotuvių namai . 

„AMERIKA P I R T Y J E " 
DETROITE 

Sekmadienį, gruodžio 2 d., 12 
v. p.p. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre, LB Detroito 
apylinkės valdyba rengia kul
tūrinę popietę, kurioje Chicagos 
dramos s a m b ū r i s va id ins 
„Amerika pirtyje". Visuomenė 
kviečiama. 

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

•» 
Kariuomenės šventės minė

jimas vyks sekmadienį, gruo

džio 2 dieną, 12 vai. vidurdienį, 
Šv. Antano parapijos patalpose. 
Kalbės Šalių s-gos CV pirm. 
Mykolas Abarius. Jis neseniai 
grįžo iš Lietuvos, kur dalyvavo 
Šaulių sąjungos suvažiavime. 
Gruodžio 2 dieną pasidalins 
savo ten patirtais įspūdžiais. 
Visuomenė kviečiama. 

RESPUBLIKONAI 
MICHIGANO V A L D Ž I O J E 

Michigano valstybės guberna
toriaus rinkimus laimėjo res
publikonų kandidatas sena
torius John Engler. Michigano 
Senato daugumą sudaro respub
likonai. Savo vadu išsirinko se
natorių Diek Posthumus. Sena
toriaus Posthumus administra
torius yra Saulius Anužis. 
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DR. VIJAY BAJAJ. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabineto 
Priklauso Hory Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tol. (1-312) 434-5*49 peikia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067; ana (708)246-6581 

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

EMCCiNES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaskl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

Kai darai ką nors. daryk, lyg 
tai būtų paskutinis darbas tavo 
gyvenime. 

Mark Aurelijus 

Stiprių žmonių esame rei
kalingi, nes stovime prieš didelį 
uždavinį — nesunykti trąša 
svetimuosiuose, išsiskleisti pa
saulyje Lietuvos žiedu, kuriant 
dvasinės erdvės Lietuvą. • 

Dr. Juozas Girnius 

HflOVV fQ8 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU LIGOS 

3900 W 95 St ML <70«) 422 0101 
Valandos pagal sus'ta'mą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30 3 v p p 
trecd jždaryta ketvd i -3 v p p penktd 

ir sešid 9 v - i2 v p p 

6132 S. Keazle Ava. . Chicago 
(1-312) 925-2670 a-Da (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos oagai susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS. M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robart* Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia \ vakarus nuc Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 
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VYČIŲ VEIKLA 
F L O R I D O J E 

Po vasaros atostogų i r 
kelionių visi 153-čios Treasure 
Cost kuopos nariai sugrįžo į 
savo žiemos rezidencijas a r 
nuolatines gyvenvietes. Pirmas 
kuopos su s i r i nk imas įvyko 
lapkričio 4 d. po lietuvišku 
pamaldų St. Paul of the Cross 
parapijos kavinėje. Po ilgos va
saros nesimatymo susirinko 
gausiai narių. Pilni įvairiausiu 
įspūdžių šnekučiavosi i r 
džiaugėsi vėl susitikę bei iš
trūkę iš artėjančios žiemos spei 
gų praleisti la iką š i l t ame 
Floridos klimate. Dauguma jau 
pensininkai, tai kodėl nesi
džiaugti šilta Floridos saulute 
žiemos metu. 

Kuopos pirm. Konstancija 
Sheibelhut pradėjus i sus i 
rinkimą sveikino visus ir kvietė 
dvasios vadą V. P i k t u r n ą 
sukalbėti maldą. Atlikus reika
lingus formalumus ir praneši
mus, išrinkta nauja valdyba: 
pirm. Konstancija Scheibelhut. 
vicepirm Liudas Stukas, sekre
torė ir iždininkė Florence Mor 
ris, korespondentė ir lietuviš
kiems reikalams — K. Schei
belhut. Revizijos komisija: Jack 
Scheibelhut ir Michael Yudins-
kas. l a i svas n a r y s J i m 
Marcinkas. 

Nutarta piniginiai paremti 
vaistų siuntimą j Lietuvą. Iš 
iždo paskirta 100 dol. Nariai su
aukojo 225 dol. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgims 'šsiplėtuSių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
'm antr penkt 12-3 v P p . ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju * \ namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79tn Ave H'CkC'v *• '•' H 
Tai . (708) 598 8101 
V.TI paq.ii susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometfstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71*1 St. 

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

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

Tel. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D 
Gydytojas >r chirurgas 

Anestezi|CS ir siausmo gydymo specialistas 
Sherman iiaor-me. Eigm. IL 

Tai. 708-854-1050 
Skamhinti aaiima 2-* vai 

Muz. Liudas S tukas 

Šiame sur 'r inkime muz. Liu
das Stukas prisiminė žymiuo
sius lietuvius kompozitorius — 
muzikus Stasį Šimkų ir Antaną 
Vanagaitį. Trumpai apibūdino 
jų gyvenimą ir iš juostelės pa
grojo ju kūrinius. Visi buvo 
sužavėti gražiomis dainomis. 

Šią vasarą muz. Liudas 
S tukas pe rgyveno sunkia 
operacija. Daba r j a u t iek 
sustiprėjęs, kad dalyvavo susi
rinkime. Muz. Liudas aktyviai 
reiškiasi kuopos veikloje. Be jo 
neapsie ina nei v ienas iš
kilmingas renginys — pasigė
rėtinai groja vargonais, akom
panuoja solistams ir visokiuose 
darbuose nepamainomas or
ganiza tor ius . N a r i a i labai 
džiaugiasi muz. Liudui su
stiprėjus po sunkios ligos ir vėl 
grįžus į veiklą. 

A l d o n a Bil iūnienė 

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

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

Kasde- ' M 8 -.ai vak 
•šskyrus trec Šešt 82 M 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES!P PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 ir 

5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 ve k.a 2* vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453 2533 

TeJ. 708-S36-3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W Cermak Rd. 
Vtfestchester. IL 60153 

Tel . 708-531-1113 
Valandos Dagai susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
VEDICAL BUILDING 
3200 VV 81st Street 

Kabineto tel. (1-312) 737-1168: 
Rezld. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LiGOS 

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

ketv 9-12 penkt 2-7 

Kab. tel. (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W «3rd St. 
Va1 pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tai. (1-312) 471 3300: 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzle Ava.. 
Chicago. III »0«52 

Pirm antr ketv ii penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p K ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal suS'tanmą 

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

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C 
Specialybe — v daus 'igu gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. ipne Anstm) 

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

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Cantar-

Napervllle Campus 
1020 E Ogdan Ava.. Sulle 310. 

Napervllle IL 80563 
Tai. 1-708-527-0O»0 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166: 
N»mų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

http://paq.ii


Kaip apsaugoti negimusio 

KŪDIKIO GYVYBĘ 
JAV LIETUVIV BENDRUOMENĖS VEIKLA 

JAV-ėse tebesiaučia kova tarp 
abortininkų ir anti-abortininkų. 
Teko skaityti dar vieną to besi
rutul io jančio k l aus imo va
riantą: kad iš tikrųjų kova 
vyksta tarp tų, kurie gerbia mo
ters gyvybę — nes ta to jos 
kūdiki" aukščiau užjos pačios 
gerovę — ir tų, kurie gina 
negimusio kūdikio teises, nepai 
sydami pa-ekmių kūdikio moti
nai. Taip formuluojamas šis 
konfliktas iškelia visuomenine:-
problemas, kurios liečia ne tik 
aborto klausima, bet iš viso 
šeimyninio gyveninio vertybę 
kaip tokią. 

Kai kalbama apie konfliktą 
tarp motinos ir kūdikio gerovės, 
kyla klausimas, ar gali kūdikis 
turėt i gerą ateitį, jei jo motinai 
nėra geros ateities? Ar gali mo
t ina būti laiminga, jei jos kūdi
kiui blogai? Žinoma, ne. Tad 
kaipgi gali būti tarp jų konflik
tas? 

Jei žmonių visuomenė gyven
tų pagal Dievo įs tatymus, kon
flikto nebūtų ir negalėtų būti. 
Bet kol kas žemėje yra kitaip. 
Todėl ir šiame demokratiniame 
krašte ir vyksta demonstracijos, 
diskusijos, kampanijos, siekiant 
balsuotojus į taigauti — gal ne 
tiek už vieną a r kitą poziciją 
(nes daugumas žmonių jau iš 
anksto žino savo nuomonę tuo 
klausimu), bet įtaigojant, kad 
jie savo nuomonę tuo klausimu 
pa re ikš tų savo kongresma-
nams, kad jie išrinktų savo pozi
cijai palankiuosius, kad krašto 
įstatymai iš tikrųjų atspindėtų 
daugumos piliečių nuomonę. 

Nežiūrint stiprios abortininkų 
kampanijos per paskutinį de
šimtmetį, j ie mažai tepaveikė 
JAV gyventojų nusistatymą 
dėl abortų. Kasmet iki šiol 
vienos didžiausių apklausinė
j imo firmų k laus iami , ,,Ar 
nėšč ia i mote r i a i t u r i bū t i 
įmanoma gauti abortą, nežiū
r i n t p r i e ž a s t i e s ? " , didžioji 
dauguma žmonių visuomet at
sako „ne". Iki šiol aukščiausias 
procentas sakančių, „taip" buvo 
1990 m. - 42%. Bet reikalai 
nėra tokie aiškūs. Nežiūrint to, 
kad dauguma nepalaiko besąly
ginio aborto teisės, tik 29% 
palaikytų nominuojamą kandi
datą į JAV Aukščiausio Teismo 
t e i sė jus , k u r i s p a s i ž a d ė t ų 
panaikint i ,,Roe vs. Wade" 
teismo padarinius, kuriais ga
ran tuo jama moter ims teisė 
darytis abortus. Tai gali reikš
ti, kad nors jie priešinasi „tei
sei" darytis abortus, jie laiko 
tą klausimą tokiu jautriu ir taip 
plačiai liečiančiu visuomene, 
kad įis turi būti sprendžiama-
visuomenės forume — politiniu 
procesu, ne teisėjų diktatu. 

Stambiausia organizacija, sie 
kiant i pravesti abortus drau
džiančius a r ribojančius įsta
tymus — National Right to Life 
Committee — žino, kad negimu
sios gyvybės apsaugojimas nėra 
vieno, vienkartinio įstatymo 
reikalas. Ši organizacija yra pa
ruošusi aštuonis pavyzdinių 
įstatymų projektus, iš kurių 
pagal savo valstijose esamas 
sąlygas gali pasirinkti įvairių 
valstijų kongresmanai, norintys 
savo valstijoje padidinti ne
gimusios gyvybės apsaugą, bū
tent: 1. įstatymas, draudžiantis 
abortus kaip gimdymų kontro 
lės formą, 2. Draudžiant abor
tus, kad negimtų nenorimos 
lyties vaikas. 3. Reikalaujant, 
kad aborto prašančiai moteriai 
būtų pilnai raštiškai išaiškinta 
aborto procedūra ir pasekmės ir 
ji tai pasirašytų, 4. Reikalaujant 
gauti negimusio kūdikio tėvo 
sutikimą, 5. Reikalaujant, kad 
nepilnametės merginos tevai 
dalyvautų jos sprendime dary
tis abortą, 6. įstatymas, drau
džiantis valdiškomis lėšomis fi
nansuoti abortus, 7. Valdiškų 
lėšų teikimas įstaigoms, kurios 
duoda moterims kitus pasirin

kimus, vietoj aborto, 8. Valdiš
komis lėšomis finansuojamas in
formacijos teikimas apie alter
natyvas abortams. 

Iš šių įstatymų projektų, pir
masis uždraustų 9 iŠ 10 dabar 
daromų abortų. Iš to išeitų, kad 
JAV-ėse abortai yra vartojami 
kaip gimdymo kontrolės forma: 
Reiškia, renkamasi moters teisė 
i gyvenimo gėrybes virš kūdikio 
"-.įsės gimti. Tuomi pripažįs
tama moters atsakomybė u i 
savo gerovę ir visuomenės 
atsakomybę ją remti, atsižvel
giant i tai. a r ji turės reikiamas 
sąlygas nėštumą pergyventi, ar 
ji tam yra pribrendusi, ar tai 
nepakenks jos mokslui — pasi
ruošimui pragyvenimą užsi
dirbti, ar j i turi kas padės 
pagimdytą vaiką auginti. 

Tie visi dalykai yra teisingi ir 
svarbūs, tačiau jei apie juos 
būtų galvojama prieš pradedant į 
kūdikį, o ne po — nebūtų reikalo j 
rinktis t a rp motinos gerovės ar Į 
kūdikio. Statistikos rodo, kad ! i didžiausią procentą abortų daro 
18 ir 19-metes, netekėjusios ! 
merginos iš nepas i tur inč ių j 
šeimų — virš 62%. Ir ne dėl to, ] 
kad nežinojo, kaip kūdikiai pra- j 
dedami. Dažniausiai jos tikėjosi 
kūdikiu pririšti vedybų neno
rintį vaikiną, o Šis atsakomybės 
nepriėmė. Pagal amžių antroji 
d a u g i a u s i a abortų d a r a n t i 
grupė yra tarp 20 ir 24 m. 

Nors tose statistikose nebuvo 
rašoma, a r tai daugiausia stu
dentės, be t galima būtų taip 
manyti, nes dažniausiai duo
damos priežastys daryti abortą 
yra šios: 1. Mergina nepasi
ruošusi pakeisti savo gyvenimo 
stiliaus kūdikio auginimui. 2. Ji 
ekonominiai neišgali kūdikio 
auginti, 3. J i nenori viena au
ginti vaiko. 

Iš duodamų priežasčių atro
dytų, kad geriausias būdas 
mažinti abortų skaičių būtų 
pirmiausia padėti jaunuoliams 
vertinti buvimą tėvu ar motina. 
Ka i ku l tū ro je aukšč iaus ia 
vertybė yra jaunimo absoliuti 
laisvė siekti, ko tik nori, o 
šeimos auginimas jrra supran
tamas t ik kaip „sparnus ap
karpan t i " atsakomybė, kad ry
šiai su ki tais žmonėmis yra geri 
t i k tol , kol j ie neapriboja 
asmeniškų siekių, negalima 
tikėtis, kad jaunuoliai norės pri
siimti tėvystes pareigas. Ir tol. 
kol la i svė eksper imentuot i 
lytiniais santykiais bus laikoma 
neišvengiama pakopa brendimo 
procese, nebus galima išvengti 
kūdik ių pradėjimo ne tur in t 
«alygu juos auginti. 

Vargu, ar įstatymai, drau
džiantys abortus tokiais atvejais, 
išsaugos nenorimu gimusių 
kūdikių gerovę ar jų motinų 
gerovę, kai jos nepasiruošusios 
bus paliktos su jais ar nelegaliai 
bandys jų atsikratyti. Tačiau 
mokyklos jau pradeda auklėti 
jaunimą, kad jis nebijotų imtis 
šeimos atsakomybės, jei ji net ir 
nenumaty ta i atsiranda, nes 
sąmoningas, bendrą gerovę ku
riantis šeimyninis gyvenimas 
gali ir vyrui ir moteriai duoti 
nemažiau pasitenkinimo, negu 
individualūs pasiekimai. Dar 
reiktų socialinę santvarką taip 
pakeisti , kad 18-24 m. amžiaus 
jaunuoliams būtų ekonomiškai 
į m a n o m a i š la ikyt i šeimos 
atsakomybę ir baigti mokslą, 
kad ilgainiui pajėgtų šeimą 
išlaikyti. 

Tokiu būdu pašalinus 60% 
priežasčių, kodėl yra daromi 
abortai, jau ir įstatymai, kurie 
principiniai draustų abortų 
darymą, iš tikrųjų apsaugotų 
negimusių kūdikių teisę į 
gyvenimą, nes tuomet jauna 
mečiai, staiga tapę tėvais, ne
būtų priversti rinktis tarp savęs 
susinaikinimo dėl nepanešamos 
atsakomybės ir negimusio kū
dikio žudymo, nes nemato kitos 
išeities. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos nariai dalyva
vo JAV LB tarybos sesijoje 
Detroite spalio 5-7 d., posė
džiavo lapkričio 3 d. ir Chicagoje 
gyvenantys nariai rinkosi spe
cialiam posėdžiui lapkričio 19 d. 
Krašto valdybos nariai turėjo 
progos pasidalinti informaci
jomis ir apsvarstyti svarbius 
reikalus. Šalia krašto valdybos 
posėdžių, beveik kiekvienas 
krašto valdybos narys dalyvauja 
ir kituose tarybų ir įvairių 
festivalių rengimo komitetų 
posėdžiuose ir, žinoma, dirba 
įva i r ias savo aps i imtas 
pareigas. 

Iš savo pareigų JAV LB 
krašto valdyboje pasitraukė dr. 
Petras V. Kisielius, š iuo metu 
jo eitoms pareigoms užpildyti 
nėra pakviestas k i tas asmuo. 

Visuomeniniai re ika la i 

Tarybos sesijoje buvo patvir
t in tas naujas krašto valdybos 
narys dr. Tomas Remeikis. 
kuris yra naujas Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas. 
Krašto valdyba patvirtino jo 
pakvies tus tarybos narius: 
buvusi tarybos p i rmininką 
Arvydą Barzduką, Rimantą 
Dirvonį, dr. Petrą Kisielių, dr. 
Arūną Liulevičių, Reginą Naru-
šienę ir Liną Norušį. Ex-oficio 
na rys yra JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas dr. An
tanas Razma. 

Visuomeninių reikalų tarybos 
nariai šiuo metu ruošia įvairius 
projektus nauj iems JAV 
Kongreso veiklos metams, kurie 
prasidės sausio mėn. Be to, su 
Washingtono skyriaus vedėja 
Asta Banionyte paruošta memo
randumų, pas i saky ta a r 
veikiama dėl naujų oro linijų 
skrydžių ta rp JAV ir Latvijos, 
dėl konferencijos Paryžiuje, dėl 
galimos Lietuvos Aukščiausios 
tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio atvykimo į JAV-
bes gruodžio mėn. ir pan. Va
sario 16-tosios minėjimų ren
gėjams įva i r iose JAV L B 
apylinkėse bus paruoštas įvai
rių patyrusių kalbėtojų sąrašas, 
jeigu rengėjams reikės minčių 
ką kviesti. Palaikoma ryšiai su 
Philadelphijoje ve ik iančiu 
Komunikacijos centru, kuris su
sisiekia su JAV LB apylin
kėmis, ka i JAV Kongresas 
veikia ir būna aktualu, koks 
įstatymas gali turėti įtakos 
Lietuvos reikalams. 

Kul tū ra 

Lapkričio 15-18 dienomis 
Chicagos J a u n i m o cen t re 
sėkmingai praėjo VIII Teatro 
festivalis, kurį rengė JAV LB 
Kultūros taryba. Festivalio 

rengimo komiMjai vadovavo 
Kultūros tarūu.s vicepirmi
ninkė Nijolė Martinaitytė ir jos 
pakv ies t i komisijos nar iai . 
Kultūros taryhi> nariai. Kraš
to valdybos narui; ir darbštūs 
visuomenininke.: Nors žiūrovų 
galėjo būti daugiau, tačiau 
šventėn atvyki lietuvių teatro 
mėgėjai ir iš kiti; miestų. Po fes
tivalio iš Lietuvos atvykusio 
režisieriaus Juozo Ivanausko 
paruošti aktoriai kviečiami 
a t l i k t i veikalus Detroi te 
(„Amerika pirtv . kuriame vai
dina . .Va id i lvs teatras") ir 
Bostone, Philadelphijoje ir Nevv 
Yorke (dvejų aktorių Chicagos 
lietuvių teatri- vienetas suvai
dins „ŠaltkaL "'. 

Lietuvių muzikos šventė vyks 
1991 m. gegužes 15-29 dieno
mis Chicagoje Šventę rengia 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės. Šventes rengimo 
komitetui pirmininkauja Stasys 
Baras, lėšų telkimo komitete 
ak tyv ia i veikia JAV LB 
vicepirmininke organizaci
niams reikalams Birutė Ja
saitienė ir kultūrinių renginių 
ir Dainų šventės planavimui 
JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Dalia Kučėnienė. 

J a u n i m o reikalai 

Tarybos sesijoje dalyvavo JAV 
LJS pirmininKe Sigutė Šnipai-
tė, o lapkričio 3 d. posėdyje jai 

atstovavo JAV LJS sekretorė 
Rūta Kalvaitytė. Šiuo metu 
JAV LJS centro valdyba iš
siuntinėja informacijos paketus. 
Sąrašuose yra per 1300 JAV-se 
gyvenančių jaunuolių pavar
džių. JAV LJS nori painformuo
ti savo narius apie 1991-92 
metais įvykstanti VII Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresą ir 
apie JAV LJS atstovų rinkimus 
kongresui. Taip pat bus infor
muojama apie Lietuvių išeivijos 
pagalbos korpusą, kurį Lietu
voje koordinuoja buvęs JAV 
LJS pirmininkas Darius Sužie
dėlis. Tai bus proga lietuvių 
j a u n i m u i (ir vyresniems) , 
važ iuo jan t iems į Lietuvą, 
konkrečiai padėti Lietuvai savo 
talentais ir sugebėjimais (.pa
našiai kaip JAV Peace Corps). 

Švie t imas 

Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė palaiko ryšius 
su įvairiomis lituanistinėmis 
mokyklomis. Kartais gauna 
laiškų ne tik iš JAV-se vei
kiančių mokyklų, bet ir Mask
voje ir net Sibire, kur mišri 
šeima nori įsigyti švietimo me
džiagos, kad galėtų lietuviškai 
auklėti savo jaunimą. Šiuo 
metu „Easy Way to Lithua-
nian"' vadovėlis lietuviškai 
besimokantiems jau leidykloje 
ir netrukus bus spausdinamas. 
Reginos Kučienės žiniomis, 

JAV Lietu- . bendruomenes krašto valdybos pirmininkas dr. Antanas 
Razma. Nuotr J. Tamulaičio 

l ietuviškai besimokantiems 
kursai veikia dvylikoj valstijų. 
Renkamos žinios apie šių 
mokslo metų mokinių skaičių ir 
pan. Šiais mokslo metais kai 
kurios lituanistinės mokyklos 
prarado vedėjus-as ir mokytojus-
as. kurie nutarė paskirti savo jė
gas Lietuvos švietimo projek
tams. Kai kurių mokytojų kad
ruose atsirado pajėgių moky-
tojų-svečiai ar dabar nuola
tiniam gyvenantys asmenys iš 
Lietuvos, kurie nori įsijungti į 
išeivijos švietimo darbą. 

Lėšų te lk imas ir vajai 

JAV LB krašto valdybos nu
tarimu, naujas lėšų telkimo va
jus „Dovana Lietuvai" bus 
vykdomas šv. Kalėdų proga. 
Gruodžio 8 d. bus Socialinių 
reikalų tarybos lėšų telkimo 
vakarienė ir laimėjimai. 

Šiuo metu „Dovana Lietuvai" 
skiria lėšas ne tik technikai. 
Socialinių reikalų ir Religinių 
r e ika lų ta rybos žvelgia į 
galimybes suteikti humani
tarines ir medicininės pagalbos 
Lietuvos sergantiems vaikams. 
Apie tokį projektą daugiau žinių 
bus skelbiama sukonkretinus 
tokį projektą. 

JAV LB „Dovana Lietuvai" 
fondas apmokėjo pusę per
siuntimo išlaidų dviejų kon
teinerių iš Chicagos su kny
gomis į Lietuvą Martyno Maž
vydo bibliotekai ir mokslo įstai
goms. Persiuntimą suorganiza
vo Lituanist ikos tyr imo ir 
studijų centras ir jo pirmininkas 
dr. Jonas Račkauskas. (Antrą 
persiuntimo išlaidų pusę pa
dengė Katalikų Religinė šalpa V 
„Dovana Lietuvai" fondas taip 
pa t apmokės knygų ir žaislų 
Kalėdoms konteineri*/ transpor
tą iš New Yorko į Lietuvą, kurį 
organizuoja LB New Yorko apy
gardos pirmininkas Vytautas 
Alksninis. 

Socialinių reikalų tarybos pir
m i n i n k ė Birutė Jasa i t i enė 
kviečia visus prisidėti aukomis 
pr ie Seklyčios ankstyvesnių 
skolų apmokėjimo. Dabartinės 
Seklyčios pajamos padengia 
visas išlaidas, bet reikia dar 
skolas išmokėti. Socialinių rei
kalų būstinė labai reikalinga 
pensininkų globai Chicagoje, 
be t šiud metu ji pasidarė labai 
reikšminga ir iš Lietuvos at
vykstantiems tautiečiams (kai 
kurie čia nuolat atsiranda be 
cento kišenėje ir juos tenka šelp
t i bei globoti). 

1991 metų r ink imai 

Jau atliekami pasiruošimai 
JAV LB IX tarybos narių 
rinkimams 1991 m. gegužės 
4—5,11-12 dienomis. Paruošimo 
darbams vadovauja vicepirmi 
ninkė organizaciniams rei
kalams Birutė Jasaitienė. 

1991 metais yra numatoma 
Lietuvių muzikos švente ir JAV 
LB tarybos rinkimai. 1991 m. 
sueis 40 metų nuo oficialaus 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
įsteigimo ir 15 metų nuo JAV 
LB angliškai leidžiamo žurnalo 
„Bridges" įsteigimo. Šiuo metu 
redaguojamas l a n k s t i n u k a s 
anglų kalba apie JAV Lietuvių 
Bendruomenę, kuris įvairiuose 
pavidaluose jau anksčiau buvo 
naudojamas in fo rmuo t i 
lietuviškai neskaitančius apie 
Lietuvių Bendruomenės darbus. 
Reikės užbaigti šiuos ir ki tus 
apsiimtus darbus, nes 1991 metų 
pabaigoje JAV L i e t u v i ų 
Bendruomenės krašto valdyba 
perduos veiklos vadeles naujai 
krašto valdybai. 

R a m u n ė Kubi l iū t ė 

KALĖDINĘ 
DOVANĄ 

TREMTINIAMS 
Amerikoje viešėjusi du mėne

sius V. M., grįžusi į Lietuvą 
laiške rašo: „Vakar buvau 
Kaune Tremtinių sąjungos kon
ferencijoje. Va, tarp tų žmonių 
atsigavau. Jie t ikrai žino už 
kokią Lietuvą eina, ir t ikrai 
jiems labiausiai reikalinga ma
terialinė pagalba. Tik sėdint jų 
tarpe vis nedavė ramybės viena 
mintis: ką darysime, kai jų ne
teksime, juk tai jau seni, o. be 
to. be galo daug gyvenimo nu
skriaust i , p raradę sveikatą 
žmonės. Aš toje salėje buvau 
jauniausia". 

Balfas yra nuolatiniuose ry
šiuose su Lietuvos Tremtinių 
sąjunga. Neišskirdami ne vieno 
pagalbos reikalingo. Balfas visu 
svoriu remia tą. apie 160.000 
narių turinčia organizaciją. Aukų 
atskaitomybę labai tvarkingai 
veda Balfas. tokiu pat tvarkin
gumu pasižymi ir tas aukas 
gaunanti Tremtinių sąjunga. \ 
Balfo įstaigą A. R., atnešęs 
stambią auką. prašė ją perduoti 
T r e m t i n i u są jungai . . .Per 
plauką ir aš būčiau buvęs trem
tinys. Ačiū Dievui, kad spėjau iš 
antro aukšto iššokti į medį ir pa
bėgti". 

Balfas mus globojo, kai mes,iš-
vykę iš savo gimtojo krašto 
išsiblaškėme po pasaulį. Da
bar, grąžindami jam skolą, 
pridėkime ilgų metų procentus 
ir per Balfą atiduokime Lietu
vos Tremtinių sąjungai. Šiais 
metais atsisakykime nuo įpras
tos tradicijos pasikeisti tarpu
savyje Kalėdų dovanomis. Mūsų 
Kalėdų dovana šiais metais 
tegul būna Lietuva. Dėkodami 
Dievui, kad nepatekome į ešalo-
nus Sibiro link, duokime Kalė
dinę dovaną savo broliams ir 
seserims tremtiniams. 

Vyt. K a s n i ū n a s 

a.g. 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė pe r penk i s kont inentu s 

STASYS DALIUS 

28 
Baigiant kelionę 

Išvažiuojant iš Istambulo nelijo, bet pūtė šu ' as oras 
ir atrodė, kad tuojau pradės snigti. Gre" ii visi 
skubėjome sėsti į autobusus ir važiuoti j a» 
paskutinėn kelionės vieton — Lisabonon, Pur 
je. Skridimas užtrunka keturias valandas 
skridus padvelkia švelnus oras, temperatūra 
F. Viskas čia dar žaliuoja, medžiai tebėra su 1; 
kai kurie parudavę. Pagrindinė gatvė pri 
viešbučio, kuriame apsistojame, apsodinta p. 
At8eit,tikros žiemos Čia nebūna. Važiuojant iš 
to į viešbutį, vėl randame didelį automobilių j 
— kai ku r taip susigrūdę, kad autobusui sunku pralįs 

Į t i . 
Paskutinę kelionės dieną iŠ ryt© turėjorr 

į gan tolimą Estoril pajūrio vasarvietę, kur s 
vasaros mėnesiais būna didelis susikimširVia 
pajūris tuščias, tik bangos plaka į smėlėtas p 
Gan nykus rudens vaizdas. Čia viename t 
valgome pietus ir vėliau dar aplankome vie 
kaimelį, kur pajūry padžiauti tinklai 
važinėjome pajūrio keliais, grįždami atgal 11 
kaip vadovas išsitarė, pamatyti užmiesčio p> venimą. 

Lisabonon atvažiavę, aplankėme karalis - • karie-

ouostą 
;galijo-
Ten at-
apie 65 

oais, tik 
Tivoli 
nėmis. 

iTOUOS-
; dėjimą 

švyką 
-.o, kad 

rantės. 
-torane 
<i žvejų 
Igokai 
aboną. 

tų muziejų, kur surinktos karietos iš 16-18 šimt. Kai 
kurios jų, milžiniško dydžio, buvo traukiamos 12 kos 
arklių, o ratų dydis aukštesnis už žmogų — virš šešių 
pėdų. Dvi didelės salės pripildytos įvairaus dydžio 
karietų ir atvirų vežimų, daugiausia sunkaus stiliaus, 
su didžiuliais ratais ir apkaustymais. Kai kurios dar 
padabintos statulų grupėmis. Ten pat parodomi ir to 
laikotarpio pakinktai ir balnai. 

Dar trumpas sustojimas Belem priemiestyje prie 
upės. kur stovi Šv. Jeronimo vienuolynas su bažnyčia. 
Nuo šios vietos portugalų navigatoriai senais laikais 
pradėdavo savo keliones į užjūrius. Dabar jų atminimui 
pastatytas moderniškas paminklas, primenąs laivą. 

Po išvykos po miestą ir apylinkes,grįžtam ruoštis 
atsisveikinimo vakarui Tą vakarą visi pasidabina, 
pasipuošia. Ypač moterys šauniai atrodo. Salėje stalai 
papuošti gėlėmis, dega žvakės — iškilminga nuotaika. 
Po vakarienės visos trys grupes turėjo savo atskirus 
pasirodymus, rungtyniaudamos tarp savęs, kas geriau 
atliks programą. Nuostabu, kiek talentingų žmonių 
atsirado visose grupėse. Savo atliktais numeriais jie 

žavėjo. Buvo įvairūs kupletai, monologai, solo 
i trumpi vaizdeliai, persirengus atitinkamais 

drafctfiais. 

' ' '^"^pagatlėjofn vieni kitiems aplodismentų ir 
pagyrimų už gražų pasirodymą. Buvo išreikšta padėka 
vadovams už grupių globą ir priežiūrą. Ypač ele
gantišką kalbą pasakė vienas kvebekietis prancūzas. 
Po to skirstėmes j kambarius pakuoti lagaminus, kurie 
kiekvieną keliones dieną vis pilnėjo ir storėjo. Daugelis, 
kurių pirkiniai nebetilpo i lagaminus, gavo dė&MQįrfci* 
roams supakuoti ir krauti į lėktuvo apsauga^ferl JMflp 

tuos pirkinius iškraus Toronte. 
Po trumpos viešnages Portugalijos žemėje, kitą 

dieną paliekame Lisabonos viešbutį, pasiruošę pasku
tiniam skridimui į Kanadą. Kelionė per Atlantą ilga 
ir nuobodi, nes užtrunka apie aštuonias valandas, o 
mintys suka apie namus, ir lėktuvas, atrodo, stovi 
vietoje, tik debesų kamuoliai po apačia palengva 
slenka. Šiek tiek nuobodulį išblaško pietūs su 
kokteiliais, bet vis tiek dar daug laiko lieka Pagaliau 
paliekame Atlantą ir pasiekiame sniegu padengtus 
Kanados plotus. Prieš Torontą mūsų vadovai atsi
sveikina keliones dalyvius, dėkodami už gerą bendra
darbiavimą. Subruzda ir visi keleiviai, atsisveikindami 
su bendrakeleiviais, spausdami rankas ir sakydami 
sudiev. Gal dar kitoje panašioje kelionėje susitiksime? 

Atsisveikinu su Garfieldu. su kuriuo draugiškai 
praleidome kelionės laiką, gyvendami viename kam
baryje. Kaip retai pasitaiko, neturėjom jokio nesusipra
timo ar nepasitenkinimo ir išsiskiriam abu pa tenkm 
ti smagia kelione. 

— 
Kelione aplink pasaulį per penkis žemynus pasi

baigė. Aplankėme 15 valstybių ir padarėme 30,523 
mylias kelio Ore teko išbūti arti 70 valandų. Žemėje 
irgi daug laiko praleidome, lankydami įdomias vietas. 
Kelionės .maršrutas buvo gerai sudarytas, paliekant 
pakankamai laiko ir poilsiui. Gal tik kai kuriose vals
tybėse buvo per trumpas sustojimas, nespejant visko 
pamatyti, bet bendrą vaizdą vis tiek galėjome susi
daryti. Pati kelione paliko gerą jspūdj ir grižus daug 
malonių prisiminimų. 

< Pabaiga* 
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LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ BAŽNYČIA 

VOKIETIJOJE IR 
LIETUVOJE 
TAMARA ŠMIDTIENE 

Apie 10 tūkst. evangelikų — 
liuteronų Bažnyčios narių gyve
n a arba toli, arba labai ar t i 
Lietuvos, išsisklaidę beveik po 
visą pasaulį: JAV7, Kanadoje, 
Anglijoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje ir Vokietijoje. 

Ryšys t a r p t ų va ls tybių 
nenutrūkęs. nes priklausant tai 
pač ia i Bažnyčia i , l i e tuv ia i 
evange l ika i jaučias i vienos 
šeimos nariais. 

Vokietijoje gyvena apie 3,000 
lietuvių evangelikų. Jie išsis
k l a i d ę po visą Vokieti ją, 
išskyrus Vakarų Barlyną. Pa
maldos yra laikomos 20 parapi
jų. Kiekvienoje parapijoje pa
maldos lietuvių kalba 4-5 kar
tus per metus. Šiuo metu para
pijas aptarnauja du pensininkai 
kunigai: kun. Fricas Skėrys ir 
kun. Martynas Klumbies. Be jų, 
kelis kartus per metus atvažiuoja 
iš Anglijos kun. Aldonis Putce 
(latvis), padėdamas pastoraci
niame darbe. Š.m. liepos 29 d. 

^Tauragėje buvo ord inuo ta 
kunige Tamara Šmidtiene. Ji 
taip pat aptarnauja lietuvius 
evangelikus. Ateinančiais me
tais T. Šmidtiene atsisakys 
mokyklinio darbo ir darbuosis 
tik Bažnyčioje. 

: Organizaciniais sumetimais 
bei geresniam tikinčiųjų aptar
navimui, Vokietija yra padalin-

* ta į t r i s sritis: Pietų Vokietiją 
aptarnauja kun . F. Skėrys, 
Vidurinę Vokietiją kun. M. 
Klumbies ir Šiaurine Vokietiją 
kunige Tamara Šmidtiene su 
kun. A. Putce. Tokiu padalini
mu į aptarnavimo sritis mes 
s u r a d o m gerą formą, kad 
visiems būtų prieinamos lietu
vių evangelikų pamaldos gimtą
ja k a l b a . T a č i a u t a s dar 
nereiškia, kad kiekvienas kuni-

. . ga s privalo pamaldas laikyti 
tik šitose ribose. Ne. Kiekvienas 
kunigas turi teisę šias ribas per-

i žengti, jeigu k i ta parapija jį ar 
• ją kviečia arba jeigu pats kuni

gas laiks nuo laiko to pagei
dauja. 

Be tu 20 parapijų, tur ime dar 
mažesnių parapijėlių, kuriose 
susirenka tik būrelis asmenų. 

. Pamaldos tada įvyksta paskirų 
parapiečiu butuose. Kunigai 
neapleidžia senukų ir ligonių. Ir 
jie aplankomi ir paguodžiami 
Dievo žodžiu. Po pamaldų visuo
met rengiama kavutė. Graži 
proga pasikalbėti, pasidalinti 
mintimis, \ pamaldas susirenka 
daugiausia vidurinioji ir vyres
nioji karta. Jaunimas lietuviškų 
pamaldų beveik nelanko. Čia 
išimtį sudaro gimnazijos moki
niai Hiutenfelde. Lietuvių gim
nazijos ilgametis tikybos moky
tojas kun. Fricas Skėrys rūpi
nasi evangelikų mokinių sielo
vada, šiemet gimnaziją lanko 
75 mokiniai, kurių 19 yra evan
gelikai. Be to. kun. F. Skėrys 
plat ina evangalikų liuteronų 
laikrašti ..Svečią". J is taip pat 
ir straipsnių autorius. Kun. M. 
Klumbies aktualiomis temomis 
kelis kartus per metus praveda 
poilsio dienas Ausberge. Tikin
tieji mielai jų laukia. 

Aš, Tamara Šmidtiene rūpi
nuosi visais organizaciniais 
reikalais, kurie liečia mūsų 
LiEL Bažnyčią. Bandau palai
kyti ryšius ne tik su užjūrio 
evangelikai- bet ypač su Lie
tuva. Eidama reikalų vedėjos 
pareiga?, palaikau labai gerus 
ryš ius su EKD (Vokietijos 
Evangelikų Bažnyčia) ir su 
L i u t e r o n ų s-ga. Lietuvių 
evangelikų liuteronų veikla yra 
ž inoma įva i r iose pasaul io 
dalyse. Dažnai esu kviečiama 
pranešimams apie mūsų Baž 
nyčią. parašyti straipsnį spau 
doje, parodyti nuotraukas iš Lie

tuvos evangelikų gyvenimo. 
Tokie mano ryšiai su įvairiom 
bažnytinėm įstaigom pagerins 
ir lietuvių evangelikų padėtį 
Lietuvoje. Visuomenė domisi 
Lietuva, norėdama evangeli
kams padėti. Jau teko paruošti 
d i rvą kel iems didesniems 
projektams. Vysk. Kalvanas 
mane laiko Lietuvos liuteronu 
Bažnyčios struktūros žinove, 
todėl jis mane įgaliavo atsto
vauti lietuviams evangelikams 
Lietuvoje ir Pasaulio Liuteronų 
S-goje. 

LiEL Bažnyčios Vokietijoje 
organizacinė s t ruk tūra yra 
tok ia : Tarybą sudaro 10 
asmenų. J ie r e n k a t r ims 
metams valdybą. Šiuo metu 
valdybos pirmininkės bei reika
lų vedėjos pareigos tenka man, 
pirmas vicepirm. kun. F. Skė
rys, antras vicepirm. ir sekr. 
kun. Martynas Klumbies, ižd. 
dr. Andrius Koenigin. Valdyba 
yra mūsų Bažnyčios egzekuty-
vas ir rūpinasi tikinčiųjų dva
sišku gyvenimu, visais orga
nizaciniais ir reprezentaci
niais reikalais. 

Mūsų maža Bažnyčia neturi 
didelių pajamų. Atlyginimus 
kunigams ir bendradarbiams 
moka Vokiečių Evangelikų 
Bažnyčia. Prie didesnių finan
savimo projektų , pvz. sinodo, 
visuomet prisideda Liuteronų 
s-ga. 

Kunigų, parapijų pirmininkų 
ir kt. darbščių parapijos darbuo
tojų dėka, lietuvių evangelikų 
liuteronų parapijos gan gyvos. 
Čia išsilaikė lietuviška krikš
čioniška dvasia. Tad supranta
ma, kad tikintieji iš toliau 
pageidauja, kad jiems pamaldos 
būtų laikomos jų mylima ir 
įprasta lietuvių kalba. Toks 
žmonių noras yra mums kuni
gams paskatinimas dirbti ir to
liau mūsų ne visuomet lengvą 
darbą. 

Nors lietuviai evangelikai — 
liuteronai Vokietijoje ir turi 
savo įstatus savarankiškai vesti 
Bažnyčios reikalus, tuo labiau 
nori pabrėžti, kad mes palai
kome stiprius ryšius su kitom 
išeivijos Bažnyčiom, ypač JAV 
ir Kanados. Ne vien Vyriausio
ji Bažnyčios Taryba mus jungia, 
bet taip pat pravedami bendri 
sinodai. Ryšiai su Lietuva 
niekuomet nebuvo nutrūkę. 
Mūsų santykiai su Lietuva 
dabar pasidarė stipresni ir in
tensyvesni. Jaučiame, kad visi 
kartu esame pajėgesni ir vieni 
kitiems didesnė parama. Tas 
pats tikėjimas ir ta pati kalba 
mus jungia. 

Š.m. kovo mėn. padariau Ang
lijos sinodui pranešimą apie 
mūsų Bažnyčią Vokietijoje ir 
Lietuvoje. Tame pranešime su
minėjau, kad Lietuvoje veikia 
25 parapijos, kurias aptarnau
ja 8 kunigai. Kunigų skaičius 
kol kas dar nepasikeitė, tik 
parapijų. Dabar atkuriamos 38 
liuteronų parapijos Lietuvoje. 
Džiugu, kad atsirado jaunimo. 
Aštuoni jaunuoliai žada moky
tis vokiečių ir anglų kalbų ir 
paskui studijuoti teologiją Ry 
goję bei užsienyje. Kai kuriose 
bažnyčiose, pvz. Vi ln iaus , 
Kauno ir Šilutės. įsteigtos 
sekmadieninės mokyklos. 
Spalio 3-9 d Ofene, prie OI 
denburgo, lankėsi vysk. Kalva
nas su lietuviais atstovais. 
Ofeno mokykloje ir mano bute 
pasiinformavo apie metodus ir 
galimybes dės ty t i t ikybą 
pradžios mokyklos mokiniams 
sekmadienio mokykose bei apla
mai dirbti su jaunimu bažny
tinį — religinį darbą. 

Tauragėje gyvena ir veikia 
Lietuvos Evangeliku Liuteronų 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTĄ i fc REAL ESTATE 

Tolminkiemio bažnyčia , kur klebonavo Kristijonas D nelaitis. 

vysk. Jonas Kalvanas. Taura
gėje ir apskrityje yra didžiausia 
parapija Lietuvoje, iš viso apie 
3 tūkst. tikinčiųjų. 

Daug vargo lietuviai tur i su 
atgavimu savų bažnyčių. Tiesa, 
jos yra labai blogame stovyje, 
užimtos k i t i ems re ikalams, 
paverstos sandėliais , muzie
jais. Kitas vėl pasisavino tie, 
kuriems jos niekuomet nepri
klausė. 

Lietuvoje gyvena apie 35 
tūkst. l ie tuvių evangel ikų. 
Evangelikai l iuteronai sudaro 
mažumą Lietuvos gyventojų 
tarpe ir atrodo, kad ji kartais 
kovoja beviltišką kovą, kovą 
kiekvienos diasporos pasaulyje. 
O tas mane l iūdnina ir net įžei
džia, kai girdžiu ir net skaitau, 
kad visi lietuviai yra katalikai. 
Tikiu, kad Lietuvos valstybės 
vadovai yra kultūringi, liberalūs 
ir atsakingi už visą Lietuvą ir 
neprileis, kad dalis Lietuvos 
tikinčiųjų būtų nepirpažinti ar 
net pažeminti. Tam reikalingas 
tam t ikras procesas. Aukštos 
ku l tū ros t a u t a p r i p a ž į s t a 
kitatikį, kitakalbį ir k'+espalvį 
žmogų. 

Tepadeda Dievas išspręsti 
visas ateities problemas, kad 
visi lietuviai iš to turė tų tik 
naudą. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Brooklyn, N.Y. 
LITERATŪROS ŠVENTĖS 

IR PREMIJŲ ĮTEIKIMO 
V A K A R A S 

Tamsų lapkričio 17 dienos 
vakarą, lietui lyjant, o žvarbiam 
vėjui negailestingai draskant 
nuo medžių pageltusius lapus, 
skubėjome į Kultūros Židinį. 
Brooklyn. NY, kur įvyko litera
tūros šventė ir premijų įteikimo 
vakaras. 

Židinio salės galinėje sienoje 
kabėjo didžiulis dail. Anas
tazijos Tamošait ienės išaustas 
audinys, skersai jį — lietuviškos 
t r ispalvės spalvos Virš jų 
didelės juodos ra idės LRD. 
Kairiajame scenos kampe — 
giliai susimąstęs skulp. Vytauto 
Kašubos Rūpintojėlis, o scenos 
priešakyje — trys vazonai gėlių. 
Visa tai te ikė jaukų ir prasmin
gą vaizdą 

Vakaro programa sudaryta iš 
trijų dalių: premijų įteikimas, 
literatūros vakaras ir koncertas, 
pavėlavus 18 minučių, atidarė 
Lietuvių Rašytojų d-jos pirm. 
rašytojas Paul ius Jurkus . Jis su 
jo iškalba, įžvalgumu, atmin
timi (užrašų neturėjo) ir neišsen
kamu žinių šalt iniu, taupy
damas laiką, pradėjęs su Mažvy
du: „ Imk i t e m a n e ir skai 
tykite", praskubėjo žvelgdamas 
į lietuviško žodžio ir rašto ne
lengvą kelią kelią, premijų Lie
tuvoje atsiradimą už geriausiai 
parašvtas knygas ir literatūros 
šventes, įvadą baigė sustojęs 
ties laureatės Editos Nazaraitės 

premijuota eilėraščių knyga 
„Mechaninė mūza". 

Lietuvoje literatūros premijos 
buvo pradėtos s k i r t i 1935 
m e t a i s . Pirmoji va l s tyb inė 
premija (5000 litų) atiteko Ievai 
Simonaitytei už jos romaną 
„Aukštųjų Šimonių likimas". 
Šalia valstybinės premijos, jų 
buvo ir daugiau. J a s skirdavo 
organizacijos, vairios draugijos 
ir pan. Sovietams 1940 metais 
okupavus Lietuvą, šis gražus 
papro tys buvo n u t r a u k t a s . 
Vėliau išeivijoje jis vėl buvo at 
gaivintas ir iki šiol tęsiamas. 

Į prezidiumą pakvietus garbės 
svečius vysk. P Baltakį, gen. 
konsulą A. Simutį, poetę E. 
Nazarai tę , visu? jury komisijos 
ir Rašytojų d-jos narius, poetas 
Kazys Bradūnas paskaitė jury 
komisijos protokolą, kuriuo už 
geriausią grožinės literatūros 
knygą paskirta premija poetei 
Editai Nazar2ttei už jos poezijos 
knygą, išleistą 1989 „Mechani
nė mūza". Protokolą pasirašė 
komisijos narai : Česlovas Grin-
cevičius, Danutė Bindokienė, 
Kazys Bradūnas, Aušra Liu-
levičienė ir N'ijolė Užubalienė. 

Lietuvių Fondo skirtą 2000 
dolerių premiją Editai Nazarai-
tei įteikė to fondo atstovė Lilė 
Milukienė. 

Skelbto Aloyzo Barono no
velės konkurso protokolą skaitė 
literatūros kritikė Alina Stak-
nienė. Konkursui buvo atsiųsta 
net 18 novelių. Premija — 500 
dol. buvo paskirta A. B. Dund-
zilai už novelę „Likimas mus 
apgavo". Pinigus už gautą 
premiją novelės autorius pa 
dovanojo Lietuvos atstovybei 
VVashingtone Premijos mecena
tas — dr. Adolfas Šležas. Jury 
komisija b.ivo suda ry ta iš 
rašytojų Nelės Mazalaitės. Leo
na rdo Ži tkevič iaus ir lit. 
kritikės Alinos Staknienės. 

Šventė? rengėjus ir laureate 
sveikino Lietuvos gen. konsulas 
A. Simuti? ir LB N Y apygardos 
pirm. Vytautas Alksninis. Kele
tas sveikinimų buvo gauta ir 
raštu. 

Laureatei E. Nazaraitei iš
reiškus k u k u padėkos žodį už 
jos kūrybos įvertinimą, pirmoji 
vakaro dalis buvo užbaigta 
sugiedant Lietuvos himną. 

Antrąją programos dalį -
l i te ra tūros v a k a r ą pradėjo 
laureatė, atvykusi į šias iš
kilmes iš Toronto Edita Naza-
raitė. Ji skaitė ištisą eilę eilė
raščių iš savo ką tik premijuo
tos eilėraščių knygos „Mecha
ninė mūza" Eilėraščius skaitė 
ramiai, vienodai, be jokios emo
cijos. Jos skaitymą galima buvo 
pavadinti mechaninių, galbūt 
noru prisitaikyti ir prie knygos 
pavadinimo. 

Laureatei sceną apleidus, į ją 
atėjo poetas Kazys Bradūnas. 
Jis skaito šešias antifonas iš 
savo poezijos knygos „Krikšto 
vanduo Joninių naktį", keletą 
eilėraščių donelaitine tema ir 
kitus. Poetas K. Bradūnas yra 
Datvres skaitvtoias. Jis sueeba 

RE/MAX 
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GREIT 
PAHDUODA 

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

Norint*)* PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per s.ą ;sta>gą. prašome 
paminėti, kad esate art>a.norrte Dūts 
Rimo Sunkaus Khjentais Nuosa
vybes (Kamavimas nemokamai. 

eilėraščio žodį perteikti klau
sytojui jausmingai ir gilesniu iš
gyvenimu. Po maždaug 20 
minučių pertraukos buvo trečio
ji vakaro dalis — koncertas. 
Koncertą a t l i ko sol. Gina 
Č a p k a u s k i e n ė atvykusi iš 
Kanados. Solistė New Yorke 
nėra svetima, nes ji čia atsi
lanko jau nebe pirmą kartą. Jai 
p ian ino palydą suteikė iš
t ikimas lietuvių draugas, gar
sus pianistas William Smiddy. 

Pirmo išėjimo metu girdėjome 
lietuviškas sukurtas dainas: 
„Dainos muzika ir gėlės" (žodž. 
P. Lemberto) muz. O. Met-
rikienės, „Vandens malūnėlis'* 
čiaus, „Dainos gimimas"' (ž. H. 
Radausko) muz. B. Budriūno, 
„Gintarėlis" (ž. L. Andriekaus) 
muz. G. Gudauskienės ir „Bena
mių daina" (ž. B. Brazdžionio) 
m. S. Sodeikos. 

Sol. G. Čapkauskienei aplei
dus sceną, trumpam atsikvė
p i m u i . Pau l ius J u r k u s , 
pasinaudodamas poros minučių 
pertraukėle, pranešė, kad ką t i k 
buvo išgirsta per Lietuvos radi
ją kalbant apie šią mūsų šventę. 
Tuo pačiu metu kalbėjo, kad ir 
Lietuvoje yra ske lb i amas 
romano konkursas, kuriame 
galės dalyvauti visame pasau
lyje gyvenantieji lietuviai rašy
tojai. Premija — 3000 (nepavyko 
nugi rs t i a r tai rubliai a r 
doleriai). 

Antrojo išėjimo metu solistė 
G. Čapkausk ienė dainavo 
svetimųjų kompozitorių sukur
t a dainas. Jas dainavo ori
ginalo kalbomis: ,,Wien, du 
Stadt meiner Traume" — R. 
Sieczynski, „Italian Street 
song" — V. Herbert. „Ouvre ton 
cofeur" — G. Bizet ir .,Nigh-
tingale" — A. Alabief. 

Solistę apdovanojus gėlėmis, o 
pianisto atlape pražydus raudo
nam gvazdikui, susirinkusieji 
išgirdo dar porą dainų. 

Čia tenka pasidžiaugti ir Ži
dinio vadovybei padėkoti, kad 
pagaliau buvo įsigytas suolelis 
prie pianino. Jo nesant, pianinu 
gro janč iam, sus idarydavo 
didelis nepatogumas, o be to, 
p a p r a s t a salės kėdė š a l i a 
,.Steinway"' buvo labai nedar
nus derinys! 

Antrajai ir trečiajai pro
gramos daliai vadovavo jaunas, 
čia g imęs penktos k a r t o s 
lietuvis Laurynas Vismanas. Jis 
v i sus nus tebino tobulu , 
l i teratūrinės lietuvių kalbos 
naudojimu. 

Gražiai pavykusios literatūros 
šventės vakarą P. Jurkus, pa
dėkojęs programos dalyviams ir 
visiems atsilankiusiems, atsi
sveikino šiais žodžiais: „Mūsų 
gražaus vakaro valandos baigė
si. Aš tikiu, kad jūs visi iš čia 
išeinate turtingesni, nes daug 
kas buvo duota..." 

Šventės rengimo išlaidoms 
sumažinti dosnus Juozas Matiu-
kas paaukojo 500 dol. 

Šventę rengė Lietuvių Rašy
tojų draugija. 

P. Pa lys 

Parduodam* greičiau 
už didesne kainą! 

įkainojimas veltui' 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MtS Kompiuteris 
Perkame-parduodame ir maias ir di
deles nuosavybes 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS LTD. 

6610 S. Pulask; Chicago IL 60629 
(312)767-6655 

i iptuviams žinomas .r pat kirr.as varoas 

FOR RENT 

For ra>nt 5 rm. apt., 1 st f I., nevvly 
decorated; for mature persons. 
Vic. 45 & Francisco. 

Tel. 312-523-5127 

HELP WANTED 

laikoma moteris prižiūrėti 1 m. 
kūdlkĮ 3 dienas j savaitę Mar-
quette Parko apyl. 

Tai. 436-7976 

IEŠKO DARBO 

Uatuva motarla laiko darbo. 
Skambinti: tai. 312-890-0191 

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

ISeivių literatūros kritikos antolo
gija. (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais. Antologijoje Girnius. 
Maceina, Nyka-Niliūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinį 
rašo , Be abejonės, tai iLbai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui" Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesč'O 1.20 dol. Kitur — 
18 dol. Užsakymus siųsti ..Drau
go' adresu. 

GrC'čfi A»*A*-0*~-dt 

MECHANINI 
MŪZA 

C3 mis KOMPIUTERIŲ 
pagava ganė PIRKTI S' PARDUOTI 
NAMĄ "-.este - pmtmmaHaom Saž-
n.nga; patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BBJL.4MCE «EA^TORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZiE 

778-2233 

01 
ONE STOP R E A L 

ESTATE, I N C . 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau Kreiptis į BUDRAITĮ . 
312-77*-3»71 arba 312-7«7-OSO0 

Išnuomojama* 4 kamb. butas 
antrame aukšte, Brighton Pk. apyl. 
vienam arba dviem suaugusiems 
be gyvyliukų. 

Tai. 312-247-3838 

3 .AUS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Š ima i t i * .Rsa l to r 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzl* Ava. 
T«L 4-»6-7878 

Ontuifc KMIEC1K REALTORS 
> * | 7922 S. Pulaski Rd. 
a C I 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l ia i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

FOR SALE 

Parduodami 3 trlmal I i Uatuvoa — graži 
kalėdinė dovana. 1 ..Tautinės Šventės — 
tautiniai šokiai"'.. 2. IštrauKOs iš taut. 
šventės: ..Dainų diena" ir ..Lietuvos vaiz
dai" (paaiškinimai anglų k ) , 3. ,.šv. Mišios 
Vilniuje' Kaina — $20 už vieną + $250 
persiuntimas Pelnas skiriamas Lietuvos 
studentų studjoms JAV-bėse Čekį siųsti 
I. Patarattls, 2 N. 351 Amy Ava,. Glen 
Ellyn. IL 60137 

• • „ — _ . • "i - — . . . • I - M _ į j ą — • 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

E L E K T R O S 1 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI * " 

Tunu Chicngos miesto letdima. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS « ^ 

NAMŲ APŠILDYMAS 
išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas. Pakeičiu 
vandens šildymo bakus. 

A. BANYS 
Tai. 1 -708-447-8806 

. • & 

Nauias poetes Editos Nararaitės eilėraščiu 
rinkinys yra puikus Įrodymas kaip siu d*ni> 
technikos pasauly* 9a'̂  egzistuoti tr poe7i>a. 
nuo to pasaulio neat-rtrūkdama net | supoetin
dama 

Knyga isle-<!o Ateiti** Literatūros Fondas 
Ja galima gauti ir .Drauge" oš kaina 6 dol 
su persiuntimu — 7 dol 50 centu ntmots 
gyventojai pne sumos dar pndeda 48 centus 
mokesčio 

LITHUANIA MY HERITAGE 
Edited by Vladas Vljalkl* 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą. 1300 
iliustracijų. 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėvlikėfaa'* lei
dyklos Chicagoje. 1989 m Spau
dos darbas ViVi Pnnting Tai graži 
dovana įvairiomis progomis Kaina 
su persiuntimu 22 75 dol. Illinojaus 
gyventojai dar pndeda 1 60 valsti
jos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 83rd St. 

Chicago, IL 80628 

. 



PAGERBTAS PROF. 
RIMAS VAIČAITIS 

Amerikoje mes turime jau 
gana įspūdingą skaičių lietuvių 
vyrų ir moterų, dėstančių įvai
rias disciplinas daugelyje šio 
krašto universitetų. Nemažas 
yra dirbančių ir atliekančių 
mokslinius tyrinėjimus įvairių 
bendrovių specialiuose tyrimų 
centruose. Lietuviai pasižymi 
savo darbštumu ir pareigingu
mu, todėl jie yra vienaip ar 
kitaip vertinami kaip geri savo 
sričių žinovai. 

Naujai priimtą universiteto 
dėstytoją vyresnybė seka ir 
stebi jo darbus , jo bendrą 
akademinį išprusimą net septy
nis ar daugiau metų, kol paga
liau nusprendžia suteikti ar 
nesuteikti j am arba jai vadi
namą „ tenure" arba darbo 
cenzą, teisę nuolatiniam pasi
likimui dėstyti universitete. 
Kažkur esu skaitęs, kad Ameri
koje yra apie 3000 įvairių 
universitetų ir kolegijų. Taigi 
pasirinkimas pradedančiam lip
ti akademiniais laiptais yra mil
žiniškas. 

Ant mano stalo štai guli lei
dinys — Columbia University 
Record. Pirmojo puslapio pagar
bioj vietoj prie universiteto kolo
nų nuotraukoje šypsosi du gerai 
nusiteikę šios mokslo instituci
jos profesoriai: Richard Brilliant 
ir Rimas Vaičaitis. Toliau yra 
gana išsamus kelių skilčių 
aprašymas už ką jie yra pagerb
t i kaip puikūs pedagoginio 
meno meistrai. 

Prisipažinsiu, jog malonus 
jausmas apima skaitant, kad ši 
New Yorke esan t i didelio 
prestižo mokslo įstaiga taip 
gražiai įvertino mūsų tautietį. 
Man, kaip daug metų dirbusiam 
šio krašto mokyklose, toks dr. 
Vaičaičio pagerbimas yra di
džiai prasmingas įvykis. 

įvertinimo žymeniui suteikti 
rekomenduoja Columbia uni
versiteto specialus komitetas, 
sudarytas iš alumnų, baigusių 
šią mokslo įstaigą per pasta
ruosius 25 metus. Pagerbtųjų 
vardai ir pavardės yra įrašomi 
bronzinėje lentoje, pavadintoje 
Great Teachers, taigi „Nuosta
būs Mokytojai" ir t a lenta kabo 
bibliotekos vestibiulyje. 

Rimo Vaičaičio kelias į pro
fesorius yra tikrai įdomus. Augo 
jis Šakių apylinkėje rusų oku-
puotoj Lietuvoj. Ten baigė ir 
vidurinę mokyklą. Deja, karo 
maišatyje jo tėvai atsidūrė Vo
kietijoje, vėliau emigravo į 
Ameriką, o jis taip ir pasiliko at
skirtas Lietuvoj. Tik politinio 
atolydžio dėka jam buvo leista 
atvykti Amerikon pas savo 
tėvus. Nieko nedelsdamas j is 
pasiryžo siekti mokslo, tačiau 
čia atsirado kliūtis, nes visiškai 
nemokėjo anglų kalbos. Teko 
metus su puse vėl lankyt i 
vietinę gimnaziją ir tik po to, 
pakenčiamai pramokus angliš
kai, buvo priimtas į Illinois uni
versitetą. Kartą pradėjęs studi
jas, jis jų nenutraukė ir, in
tensyviai dirbdamas stipendijų 
pagalba, įsigijoj bakalauro , 
magistro ir doktorato laipsnius. 
Universiteto laikraštyje pasaky
ta, kad prof. Vačaitis yra pasi
žymėjęs kaip „struktūrinės di
namikos autoritetas, jis t i r ia 
kaip struktūrinės inžinerijos 
akustika atsiliepia, veikiama 
mechaninės vibracijos, medžiagų 
struktūrinio „nuovargio", triukš
mo, lėto nykimo ir kitų nežino
mų poveikių". Toliau laikraštis 
rašo, kad prof. Vaičaičio priė
jimas prie studentų bei jo būdo 
supratimas, kantrybė ir nuošir
dumas dabartinių ir buvusių 
s tudentų tarpe yra didžiai 
vertinami. 

Mokslo pasaulyje dr. Vaičaitis 
buvo pagerbtas Illinois universi
teto, kuris jam suteikė „distin-
ąuished alumnus" raštą. J is yra 
parašęs daugiau kaip šimtą 
mokslinių straipsnių, o taipogi 
skaitęs paskaitas čia ir Europo

je bei vedęs vadinamus „work-
shops" — seminarus. Bene prieš 
dešimt metų jis buvo dalyvis 
mokslinių bendradarbių pasi
keitimo programoje ta rp Ame
rikos ir Rusijos universi tetų. 
Pradžioje buvo numaty ta , kad 
j is dalyvaus Maskvoje, tačiau 
užuot važiavus į Maskvą j am 
pasisekė nuvykti į Lietuvą, kur 
galėjo atstovauti Kolumbijos 
universitetą Vilniuje, Lietuvos 
Mosklų akademijoje ir Kauno 
Politechnikos institute. Vasaros 
metu prof. Vaičait is jau ištisą 
eilę metų at l ieka NASA erd
vės tyr imų projektų specialias 
uždueris. 

Mokslinio tipo žmogus renka 
duomenis ir faktus. J is stengiasi 
būt i geras stebėtojas ir mąsty
tojas, analizuoja savo radinius 
bei tobulina savo tyrinėjimų 
metodus. Atrodo, kad inžinerija 
buvo ir tebėra Rimo Vaičaičio 
darbų ais t ra . Studenta i jaučia, 
kad toks profesorius yra dau
giau negu eilinis dėstytojas, nes 
jis sugeba savo dalyką aiškinti 
su '.ikru atsidavimu, o kai reikia 
pademonstruoti kokį nors eks
perimentą, tai savo teiginius 
palydi ir teoret inėm žiniom. 
Visa ta i ir parodo gero mokyto
jo s a v y b e s i r jo i n t e r e s ų 
platumą. Šioje vietoje man 
derėtų prisipažinti, kad plačiau 
apžve lg t i prof. Vaiča ič io 
akademinius darbus man, kaip 
ne inžinieriui, y r a neįmanoma. 

Atrodytų, k a d žmogui tiek 
daug pasinėrusiam savo profesi
joj bet koks visuomeninis darbas 
arba l i e t uv i ška ve ik la y ra 
tiesiog svetima žemė. Mūsų 
džiaugsmui šiuo atveju taip 
nėra. Daugelį metų dr. Rimas 
Vaičaitis buvo Maironio lietu
viškos šeštadieninės mokyklos 
mokytojas ir taipgi tos mokyk
los tėvų komiteto pirmininkas. 

Nuo pat savo jaunystės j is 
mėgo sportą ir per dešimt metų 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. lapkričio mėn. 29 d. 

Tiltas per Atmatą Nemuno žiotyse. 

Prof.. dr. Rimas Vaičaitis, gavęs 
žymaus mokytojo žymenį. 

šeštadieniais t reniravo New 
Yorko lietuvių Atletų klubo jau
nuolius. Šiuo metu jis yra Kasos 
lietuvių kredi to unijos tarybos 
pirmininkas . Be to, j is yra nuo
l a t i n i s l i e t u v i ų Mokslų ir 
Kūrybos simpoziumų dalyvis, o 
pereitais meta is j am atiteko 
Chicagoje v y k u s i o šeštojo 
Simpoziumo daug darbo parei
kalavusios pirmininko pareigos. 
J .F . Kennedy aerouoste pernai 
m a n teko stebėti, ka ip atvyks
tančius taut ieč ius jis turėjo 
nukreipti t a i į traukinį, tai į au
tobusą tolimesnei kelionei į 
Chicagą. Ta i buvo pirmas atve
j is , kad iš okupuotos Lietuvos 
simpoziume galėjo dalyvauti 
apie š imtas mokslo ir kultūros 
žmonių, jų tarpe ir dabartinis 
Aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis, parla
mentarai Romualdas Ozolas. 
Mečys L a u r i n k u s . Aloyzas 
Sakalas i r daug daug kitų 
svarbių Lietuvos intelektualų. 
Pas iba igus šiam Mokslo ir 
Kūrybos suvažiavimui buvo su
ruoštas įspūdingas atsisveiki
nimo banketas , kuriame daly
vavo apie 900 dalyvių! Ta pro
ga Lemonte vyko ir šauni 
lietuvių dailės paroda. 

Beje, prof. Vaičaitis yra iš-

VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ 
KAZYS BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europoje 

Lapkričio mėnesio Rytprūsių 
vokiečių savaitraštyje ..Das 
Ostpreussenblatt" įdėtas ilgas 
s t r a i p s n i s apie Pabaltijo 
valstybes bei laikraščio atstovo 
pasikalbėjimas su AT pirm. 
prof. V. Landsbergiu. 

Vokietis Ansgar Grav gal 
k iek perdė ta i atvaizduoja 
šiandieninį Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gyvenimą jau pat pra
džioje pažymėdamas, kad Pa
baltijo valstybės valdo (laiko 
savo kontrolėje) ke l ius , 
geležinkelius, orinį susisiekimą, 
neleisdamos išvežti žemės ūkio 
produktų, elektroninių gami
nių, televizijos aparatų ar šaldy
tuvų į šiuo kraštus atvyks
tantiems sovietiniams ar Lenki
jos turistams. 

Po įvykusios „revoliucijos" — 
pas ike i t imo, gyventojų 
nuotaikos gerokai atslūgusios, 
kadangi mėsa, cukrus, alko
holis, benzinas ir muilas gau
namas tik su talonais. 

,,Ar tai pasekmės Sov. 
Sąjungos ekonominės krizės — 
k l a u s i a vokiet is prof. V. 
Landsbergį. 

„Nieko panašaus, — sako AT 
pirm. — Lietuvos blokada ir 
toliau egzistuoja. įmonės neži
no, kada jos gaus degalus. Be to. 
Maskva dar naudoja prieš Lie
tuvą kitas priemones, kiršin
dama lenkus, rusus ir gudus, 
gąsdindama net įsteigimu j pie
tus nuo Vilniaus atskiro krašto 
— valstybės, remiamos ir fi
nansuojamos Sov. Sąjungos". 

Toliau V. Landsbergis vokie
čiui sako, kad Maskva, sėdė
dama ant parako stati nės, kar
tu žaidžia su ugnimi. Tai,kas 
įvyko Kaukaze ar Uzbekistane, 
gali pasikartoti Pabaltijyje. 
Ypatingai lenkiška mažuma 
prie Eišiškių gerokai erzina 
lietuvius. 

Klaipėdos krašto klausimas, 
pavadinant jį tik vokiečių ir 
rusų reikalu, taip pat nieko ben
dro neturinčiu su Lietuva, 
daug iau neegzistuoja, ir 
Maskva lietuviam negrasina, 

r inktas į naujai atsikūrusio 
Vytauto Didžiojo universiteto 
senatą. Ateinančiais metais 
gegužės pabaigoj jis planuoja 
vykti į Lietuvą ir dalyvauti sep
tintame pasaulio lietuvių Moks
lo ir Kūrybos simpoziume Kau
ne. 

J i s yra vedęs Auksę Paplė-
naitę ir juodu augina dvi dukras 
— Rimą ir Kristą. Šeimoje lie
tuvių kalba yra pirmaujanti. 
Abi mergaitės lankė šeštadie
ninę mokyklą New Yorke ir abi 

ardvariai kalba bei rašo lietu
viškai. 

Sveikiname prof. Rimą Vai-
čaitįyildamiesi, kad jis ir toliau 
neatitrūks nuo lietuviškų darbų 
srauto ir drauge linkime jam 
da r per ateinančius dvidešimt 
metų ieškoti naujų mokslo pa 
slapčių bei naujų atradimų 
sėkmės. 

Jul ius Veblaitis 

kadangi kartu su Klaipėdos pro
blema atsiranda ir Karaliau
čiaus klausimas ir jo ateitis. 

Vokietis gan plačiai nagrinėja 
„Kaliningrado" sritį, kartu 
apgailestaudamas, kad Bonna 
neparodo jokio aktyvumo, jokio 
dėmesio t e n gyvenantiems 42 
tūks t . vokiečių Priešingai 
elgiasi Vi ln ius Paskutiniu 
metu ten įsteigtos lietuviškos 
ku l tū r inės dr jos. Vilnius 
rūpinasi 1945 m. ten emigra
vusiais lietuviais. 

Karaliaučiaus ateitis? I tai V. 
Landsbergis taip atsakė: „Po 
Lietuvos nepriklausomybės 
Karaliaučiaus apygarda bus dar 
labiau atskir ta nuo rusiško 
kamieno. J i tu r i ieškoti 
kultūrinio ir ūkinio partnerio. 
Ši apygarda pati išsilaikyti 
negali. Tačiau tą reikalą turi 
spręsti patys gyventojai. 

I pasikalbėjimą įsiterpė V. 
Landsbergio patarėjas (pavardė 
nepažymėta),pareikšdamas, kad 
Lietuvai būtų žymiai geriau, 
jeigu Karaliaučiaus sritis būtų 
apgyvendinta Sov. Sąjungos 
vokiečiais. „Die Deutschen als 
Nachbarn waeren uns sym 
patisch — vokiečiai kaimynai 
mums simpatiškesni". Kartu su 

jais Pabaltyje suklestėtų eko
nominis gyvenimas. 

Aplankęs Latviją ir Estiją, 
vokie t i s rašo. k a d tuose 
kraštuose labai didelį nuošimtį 
sudaro tautinės mažumos. Tas 
ypač pastebima Latvijoje, nes iš 
2.6 mil. gyventojų,rusų yra be
veik 5 0 ^ . Kiek geresnė padėtis 
Estijoje. 

Vokietis apgailestauja, kad 
tarp Pabaltijo valstybių labai 
dažnai nėra glaudaus bendra
darbiavimo, bendros politinės 
linijos. Štai Estijos min. pirm. 
Saavisar rugpjūčio mėn. pa
sirašė sutartį su Sov. Sąjungos 
vidaus reikalų min. Bakatinu, 
suteikusią estams atsakomybę 
ir teisę vidaus ir apsaugos 
reikaluose. Renkami naujokai 
sienų apsaugai, policijai. Pasi
rašytoje su tar ty je T a l i n a s 
pasižadėjo šiuo? dalinius, kilus 
neramumams, panaudot i ir 
kitose respublikose, taigi Lietu
voje ir Latvijoje. 

Estijos prezidentas šią sutartį 
laiko labai problematine. Jo tei
gimu, nebuvo kitos galimybės 
prie artimiausio nepriklauso
mybės kelio, kaip tik sutikti su 
Kremliaus reikalavimu. „Ta
čiau artimiausiuose pasitari
muose su Maskva šią sutartį 
numatoma naujai peržiūrėti, 
a t s ipa la iduojan t nuo šio 
įsipareigojimo" — pasakė Esti
jos prezidentas. 

Rytprūsių vokiečių organiza
cinė s t ruktūra labai panaši į 
PLB-nės. Valdybų sąstatuose, 
Tilžės vokiečių s-gos, randama 
Dora Gerullis. kitur Bertuleit, 
Kalweith, Naujokat, Pods ir kt. 
pavardės. Savaitraštis skelbia 
taip pat Ryrprūsių organizacijai 
priklausančių narių gimta
d ienius . Čia ta ip pa t yra 
Sticklorat Margarete. Dumbrės 
iš Klaipėdos, Prenkschnat Sei
mą „aus Pogegai" t,Motsiseh-
kenl, P i l k u h n B e r t a iš 
Gumbinės, Girgsdies Meta. 
Jurkschat Marta. Ragaischat iš 
Karaliaučiaus ir t.t. Klaipėdos 
vokiečių s-ga yra Rytprūsių 
padalinys. Jo pirm. yra klaipė
diškis J. Preuss. Klaipėdos 
vokiečių suvažiavimuose 
netolimam Mannheime jis savo 
kalboje labai aštriai puola 
Lietuvą ir lietuvius. 

MŪSŲ BRANGUS VYRAS IR TĖVELIS 

A.tA. 
LIONGINAS PEČIŪRA 

1990 m. 1 
į dausas 

okričio mėn. 27 d. iš savo šeimos namu iškeliavo 

JŪRATĖ, AUSTĖ IR GINTĖ 
Kūnas oašarvotas Harris laidotuvių namuose, 15451 Far 

mington R>ad, Livonia. Michigan. Lankymo valandos ketvir
tadienį. !:>;>kričio 29 d. nuo 5 iki 9 vai vakaro. Penktadienį, 
lapkričio <0 d. nuo 2 iki 9 vai. vakaro. Rožinis ir atsi-
sveikinim.'.s 7 vai. vakare. Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio nėn. 1 d. Iš koplyčios velionis bus atlydėtas į Dievo 
Apvaizdom bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už jo vėlę. Po pamaldų bus nulydėtas į Holy 
Sepulchp kapines, Southfield, Mnhigan. 

Laidotuvių 
313-554 1275. 

direktorė Yolanda M Zaparackienė. Tel. 

A.tA. 
ADELE SHAPUTIS 

Gyveno Chicagoje. Marqu*>tte Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. lapkričio 28 d . 6 vai ryto. 
Girru Lietuvoje. Kaltinėnų parapijoj, Labadžių kaime 

Amenk' e išgyveno 61 m 
Pasi ko dideliame nuliūdime sūnūs: Petras, marti Joan. 

Edvvard -narti Mariannp. Fred, marti Dzidra. duktė Sylvia, 
žentas <*• rald Winiecki; dešimt anūkų ir keturi proanūkai 

Priklausė Marquette Parko Pensininkų draugijai. 
Kinas pašarvotas lapkričio 29 d., ketvirtadienį nuo 3 iki 

9 v.v. Pftkus Marąuette koplyčioje. 2533 W 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadieni, lapkričio 30 d Iš koplyčios 

bus atl> ieta į St Mary Star of the Sea parapijos bažnyčią, 
6435 S Kilbourn A ve., kurioje 10.30 v ryto įvyks gedulingos 
pamald' •< už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta i fiv 
Kazim:- > lietuvių kapine-

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir paži« 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę sūnūs, duktė, anūkai, proanūkai ir kiti 
tfimines. 

Laidotuviųdirekt. AdolfFuneral Home. Tel. 708484-4111. 

Pa ryž iaus konferencijoje 
iškilo Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos klausimas. Jį plačiai nag
rinėjo vokiečių spauda, radijas 
ir televizija. Kalbant Čekoslo
vakijos prez. P. Haveliui, buvo 
suminėtos Pabaltijo valstybės, 
Vokietijos televizijos komenta
torius pasikalbėjo su Latvijos 
užs. reikalų min. Ju rkūns (jis 
kalbėjo angliškai), padaryt i 
spaudoje ir televizijoje platūs 
komentarai , pažymint, kad 
l ie tuvia i da lyvavo svečių 
teisėmis. Vokiečių televizija 
žiniose pranešė, kad numatytas 
Havelio-Gorbačiovo pasikalbėji
mas neįvyko. Kaltininkas?... 
Pabaltijo valstybės. Visiškai tei
singai spaudoje rašoma, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos byla 
nuo stalo dar nenuimta. 

Melagis iš savo melagysčių 
turi tik tą pelną, kad ir tiesą 
sakant jam niekas nebetiki. 

Aristotelis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avemie 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4805-07 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 

k a d a t ida ro n a u j u s la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Pa rke 

Kiti S. C. Lack la ido tuvių n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Palos Hi l l s 
9236 S. Rober t s Rd. * Hickory Hi l l s 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

* 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVest 7 M Street 
Chicago, Illinois 6062^ 

l-(312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-4.M>-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South ^Oth Avenue 

C noro. Illinois 606S0 
708-652-1003 

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

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

• \ y 

file:///1arquette


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. lapkričio mėn. 29 d 

x Chicagos Lietuvių suval
kiečių draugi ja , kuri dosniai 
remia kiekvienais metais lietu
višką spaudą, artėjančių Šv. 
Kalėdų proga atsiuntė „Drau
gui" 50 dol. auką. Labai dėkoja
me. 

x L. V a š t o k a s , Toronto. 
Kanada , , . D r a u g o " garbės 
prenumeratorius ir rėmėjas 
daugelį metų, pratęsė pre
numeratą su visa šimtine ir 
tokiu prierašu: „... paremiu jus 
u i gerus straipsnius ir už žinias 
iš Lietuvos. Linkiu visiems 
,Draugo ' b e n d r a d a r b i a m s 

sveikatos ir Dievo palaimos sun
kiose valandose. Linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų"! Nuoš i rdus ačiū už 
mielus linkėjimus ir auką. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. auka: A. Strijauskas, 
Stasys Predke l i s , Alfonsas 
Pimpė, S. Mesec, V. Kliorė, Bro
nė Lankutis, Bronė Selenis, V. 
Podžius, J u o z a s Ūsas , R. 
Grauž in i s , E. Ši le ik is , K. 
Rudėnas, Ona Jasas, G. C. 
Tamkutonis, Malvina Tamo
šiūnas, Albert Matule, Aug. 
Ašoklis, Char les Sable, V. 
Mažeika, Algirdas Janulaitis, 
Aldona Klimavičienė. Ačiū. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol. auka: Bronė Vasiliaus
kas, Vytas Sirgedas, Alfonsas 
Plepys, Alfonsas Lukas, Pr. Sid
z ikauskas , J . Pet ronis , S. 
Abramavičius, Albinas Morkus. 
Andr ius Br idž ius , N. Sa
baliūnas, Mykolas Smelstorius, 
J a n i n a S t a n k u s , Vincas 
Salamonas, P. Augaitis, P. O. 
Banionis, Z. Orvidas. Visiems 
ačiū. 

x L i u d a s R e i v y d a s , Los 
Angeles, Cal., Algimantas Mo-
genis, Quincy, 111., Valantina 
Gūdis, Chicago, 111.. Julius 
Balsys, Los Angeles, Cal., Jonas 
Urbonas , Clawson, Mich.. 
Kazys Kulys, Allendale, N.J., 
„Draugo" garbės prenumera
toriai , rėmėjai , pratęsdami 
prenumeratą, pridėjo po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x J e i k a s t u r i ir norėtų pa
aukoti Igno Šeiniaus parašytą 
„Raudonąj į Tvaną" , y ra 
prašomas nusiųst. Vytauto Di
džiojo Univers i te tu i , 233000 
K a u n a s , L i t h u a n i a (siųsti 
apdraustą). Universitetas bus 
begaliniai dėkingas. 

(sk) 

x Naujų Metų sut ik imas 
rengiamas Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte. Šilta vaka
rienė, gausūs gėrimai, vidur
naktį — Šampanas ir ska
n i a u s i a s š a l t a s bufetas . 
Šokiams gros „Vytis". Informa
cijai skambinki te : C e n t r u i 
708-257-8787 arba R. Riškienei 
708-599-2253. 

(sk) 
x TRANSPAK perveda PI

NIGUS, t v a r k o PALIKIMUS, 
p ig ia i perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metų garant i ja 
VIDEOaparatūrai . TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s , 
mezgimo, kopijavimo mašinas 
ir 1.1. Viską galim persiųst i 
a p m o k ė t u mui tu ir pristatyt i 
į n a m u s Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St.. Chica
go, IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

x Dar ius Polikaitis, dabar
tinis Dainavos ansamblio meno 
vadovas, diriguos religiniam 
koncertui. Dainuos Dainavos 
ansamblis, gros orkestras, solo 
giedos Audronė Gaižiūnienė. 
Koncertas bus gruodžio 16 d., 
sekmadienį, Brighton Parko 
parapijos bažnyčioje. Pradžia 3 
vai. p.p. 

x Lietuvių Romos Katalikų 
labdarių sąjungos metinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 9 d., 
sekmadienį , 10 va i . ryto 
Lemonte, Pasaulio lietuvių cen
tre, 511 East 127th Street. Visi 
kviečiami dalyvauti! 

x Šv. Kazimiero seserys 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose, 
prašant Dievo, kad Motina Ma
rija Kaupaitė būtų paskelbta 
palaiminta. Šv. Mišios bus 
trečiadienį, gruodžio 5 d., 1990, 
7:00 vai. vakare, motiniško 
namo koplyčioje, 2601 VV. Mar-
ųuette Rd. 

x LKMF chicagos klubo vi 
suotinis narių susirinkimas 
įvyks gruodžio 2 d. 12 v. 30 m. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Po oficialios programos vyks 
kalėdinės nuotaikos programa 
ir vaišės. Visos narės prašomos 
dalyvauti ir prie šventiniai 
dekoruotų stalų pasivaišinti ir 
pabendrauti. Bus daroma nuo
trauka. 

x Anglijos l ietuvių k lubo 
Chicagoje narių susirinkimas 
bus šį sekmadienį, gruodžio 2 d. 
2 vai. p.p.. Jaunimo centro 
mažojoj salėje. Visi nariai į susi
rinkimą kviečiami atsilankyti. 

x Liet. Vyčių cho ro metinis 
pokylis rvyks 1991 sausio 12 d. 
6:30 vai. vak. Šaulių salėje. Visi 
maloniai kviečiami savo daly
vavimu šį chorą paremti. 

x Joniškiečių L a b d a r y b ė s 
ir kultūros klubo metinis susi
r inkimas įvyks antradienį , 
gruodžio 4 d. 1 val.p.p. Kojak's 
svetainėje, 4500 S. Talman. Po 
susirinkimo bus vaišės. Visi 
kviečiami. 

x Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
l ie tuviškos pamaldos nuo 
sekmadienio, gruodžio 2 d. 
prasidės nauju laiku — 9:30 vai. 
ryto. Praneša Šv. Kryžiaus 
Lietuviškų P a m a l d ų komite
tas . 

(sk) 
x „Maironio" l i tuanis t inė 

mokyk la L e m o n t e kviečia 
visuomenę į savo kalėdinį ba-
zarą, kuris įvyks Pasaulio lietu
vių centre gruodžio 8-9 d. Bus 
proga įsigyti dovanėlių, kalė 
dinių papuošalų ir rankdarbių. 
Norintieji bazare dalyvauti su 
savo prekystaliais, kreipkitės į 
mokyklos direktorę. L Trinkū-
nienę, tel. 708-257-5220. 

(sk) 

„Knygos Lietuvai' talkininkai. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro antro konteinerio krovėjai 
prie Jaunimo centro Chicagoje lapkričio 12 d. Nuotr. Jono Tamulaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Advento sekmadienį, kalbės 
kun. Vytautas Bagdonavičius, 
MIC. Būdamas teologas-filoso-
fas, jis iš tos perspektyvos 
kalbės tema: „Dievo įkūnijimo 
prasmė žmogaus antropologinei 
sampratai". J is sako: „Klysta
me, jei norime Kalėdas suprasti 
kaip žmogiško gimimo įvykį... 
Kalėdose susiduriame su nega
limybe: Dievas įsikūnija žmo
gumi". Jis tuomet pagvildens 
kaip Dievo įsikūnijimas pavei
k ia žmogaus savipratą, jo fizinį 
gyvenimą, jo lytinį skirtingu
mą, jo santykiavimą su kitais. 

Kaip matyti, visos temos ak
tualios ir prelegentai — savų 
sričių žinovai. Visi ruošiasi 
kalbėti trumpai, paliekant lai
ko klausimams. Be to, atėjus 
salėn iš bažnyčios, lauks šilta 
kava su pyragaičiais. Numato
me pradėti 12 valandą ir kvie
čiame ne tik parapiečius, bet ir 
Chicagos apylinkių lietuvius at
vykti pas mus dvasiniai atsigai
vinti ir pasisvečiuoti. 

a.j.z. 

ARMONIKOS KONCERTAS 

SKIRTINGA PADĖKA 

Rašyt. Danutė Bindokiene 
buvo gražiai pagerbta ir ap
dovanota už paruoštos ir jos 
suredaguotos knygos „Lietuviu 
papročiai ir tradicijos išeivijoje" 
proga lapkričio 18 d., sekma 
dienį. Niekos restorane PLB 
valdybos švietimo vadovės 
Mildos Lenkauskienės ir JAV 
LB krašto švietimo tarybos 
pi rm. Reginos Kučienės 
pastangomis. Taip pat buvo 
pažymėti asmenys, kurie arti
mai bendradarb iavo arba 
vienokiu ir kitokiu būdu prisi
dėjo prie šios knygos išleidimo 
ir p la t in imo, kaip Regina 
Kučienė, „Draugo" reikalų ve
dėjas St. Džiugas, Kazys 
Laukaitis ir kiti. 

M. Lenkauskienė, kaip šių 
vaišių šeimininkė, trumpai api
būdino šio pobūvio tikslą, nes 
artėjant Padėkos dienai ji šias 
vaišes taip pat pavadino kaip 
„padėką", tik turinčia skirtingą 
mintį. Lenkauskienės žodis 
buvo trumpas, bet jos padėka 
PLB valdybos vardu buvo nuo
širdžiai išreikšta ir ski r ta 

x Select Wines & L iquors . 
3018 Hobson Rd., Woodridge, 
IL 60517 pr is ta to gėrimus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

(ak) 
x „ Ž A I B A S " NR. 6 -

MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 d a r b o 
dienų la ikotarpyje . 10 sv. 
miltų. 10 sv. cukraus. 6 sv. 
ryžių. 29 oz dėžė persikų. 4 sv. 
valg. druska, 18 oz riešutinis 
sviestas. 2 dež džiovintų slyvų. 
2 dež. razinų, 64 oz. aliejus. 1 
dež įvairių arbatų. 39 oz. 
pupelių kavos, 12 oz. kakavos 
Pilna kaina $100.00 - kreiptis 
„ŽAIBAS" 9525 South 79th 
Ave., Hickory Hills. ui. 60457. 
Telefonas (708) 430-8090. 

(sk) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S t ankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutual Federal Savings. 
2212 West Ce rmak Road - ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės RigaKopenhaga 
'su nakvyneVČikaga. New Yor-
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilniu&Berlynas Čika
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00, Vi ln ius Berly-
nas'Nev* Yorkas kaina nuo 
$944.00 ik i $1261.00 ir 
Vilnius,Berlynas Los Angeles 
k a i n a nuo $1223.00 ik i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų rašt inės 
atstovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G.T. INTERNATIONAL. 
INC. . 9525 S. 79th Ave. , 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

tsk> 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI ŠVENTĖMS - aukš 
tos kokybės. Pr is ta tome į 
namus Lietuvoje — $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.. 
C h i c a g o . IL 60629. t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 10 -
skanios rūkytos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
da rbų dienų laikotarpyje . 4 
kg lietuviško skilandžio. 2 kg 
„Žalgirio" dešros. 2 kg „Suval
kietiškos" dešros. 1 kg „So
džiaus" dešros. 1 kg file plė
velėje. Pilna kaina $100.00 -
kreiptis „Žaibas" 9525 South 
79th Ave.. Hickory HUls. 111. 
60457. T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

(sk) 

rašyt. Danutei Bindokienei už 
jos kantrų, vertingą ir g r až i a i 
suredaguotą knygą „Lie tuv ių 
papročiai ir tradicijos išeivijoje", 
kuri yra tinkama kiekvienai lie
tuvių generacijai ka lbanč ia i 
lietuviškai ar angliškai. 

Vytautas Kamantas, PLB fon
do vald. pirmininkas, k u r i s 
rūpinosi šios knygos i š le id imu, 
platinimu, plaė.au supažindino 
su knygos išleidimo is tor i ja , 
buvo atspausdinta 5000 egz., 
p l a t i n i m o būdu k n y g a 
nukeliavo į 19 kraštų, k u r 
gyvena lietuvia: Kaip p a t i r t a , 
tai išeivijoje vienintelė ši k n y g a 
per t rumpą laiką buvo išpla
tinta, išparduota Buvo g a u t a iš 
skaitytojų daug gražių la i škų ir 
atsiliepimų. 

Pabaigoje rašyt. D. Bindokie
ne visiems padėkojo už j a i sk i r 
tus gražius žodžius, d o v a n a s , 
kurios buvo įteiktos vaišių m e t u 
Mildos Lenkauskienės i r Regi
nos Kučienės pasidžiaugė, kad 
leidinys susilaukė pas i sek imo 
ne tik pas lietuvius, b e t ir 
amerikiečiu tarpe. Autorė j a u 
yra davusi sutikimą v iena i in
stitucijai šia knygą išspausdint i 
ir dabartinėje Lietuvoje. 

Pokalbyje dar dalyvavo dr . 
Antanas Razma, Lie tuvių fon
das. Bromu- Nainys „ P a s a u l i o 

x Už a.a. agr. S t a sę T a l l a t -
Kelpšiene vienerių m e t ų mir
ties sukaktyje šv. Mišios b u s 
aukojamos gruodžio 1 d., šešta
dienį 9 vai. ryto Tėvų J ė z u i t ų 
koplyčioje. Prašome d r a u g u s , 
gimines ir pažįstamus t ą d ieną 
pasimelsti už a.a. Stase. Š e i m a . 

(sk) 
x Už a.a. B e r n a r d ą P r a -

puo leny tę -Ch leb insk ienę šv. 
Mišios bus laikomos šį šeštadie
ni gruodžio 1 d., 10 v.r. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje Chicagoje. Visi 
jos gimines yra kviečiami už ją 
pasimelsti 

(sk) 

x „Mai ron io" lit. m o k y k l a 
Lemonte nuoširdžiai dėkoja 
Birutei ir Algiui Augaič iams už 
dovanotą popierių, kur į mokyk
la galės naudoti i š t i sus moks lo 
metus. 

(sk) 
x Kviečiame v i s u s į P L B 

l^emonto skyr iaus r e n g i a m a s 
Kūčias PI centre, L e m o n t e . 
sekmadieni, gruodžio 16 d.. 5 
v.v. Rezervacijoms skambink i t e 
Sušinskams: 708-257-7114. 

(sk> 

x Atei t ininkų K ū č i o s sek
madienį. XII 23, 3 v.v. J a u n i m o 
cen t re . Vie tas u ž s a k y t i 
708-499-2447, 708-424^*150. 

(sk> 
x Liet. Mot. F e d . Č i k a g o s 

klubų kalėdinis s u s i r i n k i m a s 
įvyks gruodžio 2 d. 12:30 v. p.p. 
Lietuvių Tautiniuose namuose . 
Narės kviečiamos ir l a u k i a m o s . 

(sk) 

l i e tuv is" redatorius ir dr. Edm. 
Lenkauskas . 

St. Dž-as 

A D V E N T I N I A I POKALBIAI 

Mūsų išeivijos spaudoje, radijo 
programose, renginiuose kasdie
n in iame gyvenime nuolat palai
k a n t asmeninius ryšius, stam
biai figūruoja Lietuvos lietuviai 
ir jų gyvenimas. Be ryšio su jais, 
su Lietuva, atrodo, kad mes 
savęs neįsivaizduojame. Pripa
ž įs tant jog taip yra, ir tradici
n ia i Cicero Šv. Antano parapi
joje rengiami adventiniai po
kalbiai pasuko ta linkme. Kiek
vieną Advento sekmadienį, pra
dedant gruodžio 2 d., parapijos 
salėje, po 11 vai. lietuviškų 
Mišių pokalbius tomis temomis 
praves šių sričių žinovai. 

Gruodžio 2 d. ses. Ona 
Mikai laite kalbės tema, kuriją 
j a u kurį laiką ypatingai domina 
ir kur ia ji jau yra sukaupus 
n e m a ž a medžiagos: 
„Lietuviams būdingas dvasin
g u m a s " . T u r i n t i magistro 
l a i p s n į iš teologijos, ses. 
Mikailaitė, redaguodama pal. 
J u r g i o Matulaičio užrašus, 
turėjo progos susipažinti su 
įvair iais dokumentais, apra
š y m a i s bei studijomis apie 
l ietuviams būdingą dvasingu
mą. J i taip pat seka jo apraiškas 
ir dabartinėje Lietuvoje lei
džiamoje religinėje literatūroje. 
Klausydamiesi apie jos paste
bė tus bruožus, kai kuriuos at
pažinsime ir savame dvasinia
m e gyven ime ir be abejo 
sužinosime ką naujo. 

Gruodžio 9 d. kalbės kun. 
Kęstut is Trimakas, jau kelintą 
kar tą lankęsis Lietuvoje tiek 
psichologi jos profesionalų 
iškvietimu, tiek ir atgimstan-
čiosios Lietuvos Bažnyčios 
iškvietimu. Prieš porą savaičių 
grįžęs iš savo vėliausios kelio
nės, j is kalbės apie dabartines 
dvasines nuotaikas, religinius 
poreikius Lietuvoje. Jo besi
klausydami ne tik suartėsime 
su Lietuvos tikinčiaisiais, bet 
būsime ir asmeniškai dvasiniai 
pastiprinti . 

Gruodžio 16 d. girdėsime kun. 
Antaną Saulaitį,SJ. Jis yra Lie
tuvių jėzuitų provinciolas išei
vijoje ir priklauso Vysk. P. Bal
takio Lietuvių sielovados tary
bai. Du kartus lankęsis Lietuvo
je ir per daugelį metų palaikęs 
asmenišką ryšį su Lietuvos 
dvasiškija ir pasauliečiais, jis 
tur i gerą patirtį tiek Lietuvos 
Bažnyčios, tiek ir išeivijos 
lietuvių pastoracijos. Regulia
riai vykdamas padirbėti ir Bra-
zil i jos misijose, jis be Š. 
Amerikos katalikybės patyrimo 
tur i ir Pietų Amerikos katali
kybės patirtį. Jo tema, jungianti 
visas šias perspektyvas, bus: 
„Sekuliarizacija ir fundamenta
lizmas Lietuvoje ir išeivijoje". 

Gruodžio 23 d., paskutinį 

Lietuvos televizijos ir radijo 
ansamblis Armonika praeitą 
savaitgalį Chicagoje turėjo net 
tris koncertus Jaunimo centro 
salėje. Sekmadienio koncerto 
metu buvo pilna salė ir galeri
ja. Ansamblį į JAV atkvietė 
Amerikos lietuvių radijas, vado
vaujamas Anatolijaus ir Pranės 
Šlutų. Atskrido 13 žmonių, 
so l i s ta i V. Vaič iu ly tė , N. 
Kniukštaitė, J. Valuckas ir R. 
Kaspariūnas, instrumentalistai: 
R. Legaudas (triūba), A. Jonušas 
Ooirbynė), mušamieji A. Klimka, 
smuikai G. Butautas, P. Gru-
dzinskas, A. Klimas, A. Ališaus
kas (kontrabasas) ir akordeonu 
grojęs ansamblio vadovas St. 
Liupkevičius. Visi, išskyrus 
vieną, profesionalai. Ansamblis 
gyvuoja jau 21 m., jo įkūrėjas V. 
Juozapavičius. 

Armonikos ansamblis jau yra 
pasiekęs tarptautinio garso. Su 
koncertais jie buvo iškviesti į 
Vokietiją, Lenkiją, Čekoslova
kiją, Siriją, Jordaną, Ispaniją, 
Kanadą. Pirmą kartą atkviesti 
į JAV pernai čia turėjo 15 
koncertų, o šiemet koncertai 
Daytone, St. Petersburge, Sany 
Hills, Madisone, Los Angeles. K 
Lietuvos jie išskrido spalio 12 d., 
o grįš į Lietuvą gruodžio 3 d. 

J ų reper tuaras Chicagoje 
buvo labai turtingas. Štai jų pa
vadinimai: Parovėjos suktinis, 
Ir atskrido sakalėlis, Mažam 
kambarėly, Vanagienės polka, 
Lopšinė gimtinei ir motinai, 
Kvietimas į Sūduvą, Vo klykė 
pempė, Negerk trečios, Kaip 
uliojo mūs senoliai, Ir sudie 
mergužėle, Polka, Tėviškės 
bitelė, Obelis, Tik apie jį galvo
ju, Buvo naktys šv. Jono, Tran
ki polka. Išėjau tik dienai, Kai 
ėjau keleliu, Linai , Namų 
š i l ima, Šulinys, Galalių 
gegužinė, Trys ąžuolai, Kur žydi 
grikiai, Kur lyguma lig debesų, 
Sugrįšiu tau sakiau, Sodininkų 
griežtinis. Tau sesute, Tėvynei 
nusilenkus. Kur tie darželiai, 
Vai ko nusižvengei. 

Čia visą laiką grojo Armo
nikos orkes t ras . Tarpais 
įsijungė solistė, buvo duetų ir 
k v a r t e t ų . Gausu kūrinių 
pa t r io t inėmis nuotaikomis, 
netrūko romantikos, nemažai 
liaudiškų harmonizuotų dainų. 
Buvo dzūkiškų, žemaitiškų, 
aukštaitiškų, suvalkietiškų. Čia 
buvo kompozicijos Juozapaičio, 
Mikalausko, Vanagaičio, Liup
kevičiaus, Marcijono Mikalaus
ko, Baltrėno ir eilės kitų. Kū

riniai buvo atliekami linksmai, 
su vaidybiniais judesiais, mimi
ka ir gestų išraiška. 

Daug gyvumo įnešė jų prane
šėjas televizijos režisierius Ar
vydas Ilginis, įjungdamas net ir 
anekdotų. Lietuvoje viena par
duotuvė buvo pavadinta Kęs
tučio ir Birutės vardu, bet kai 
joje buvo tuščios lentynos, tai 
k a ž k a s pasiūlė pavadin t i 
Adomo ir Ievos vardu. Kodėl 
Sovietų Sąjungoje imta drausti 

IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Lietuvių Bendruomenės 
pagalbos Lietuvai vajus vasaros 
metu buvo vykdomas Mont-
realyje. Komitetą sudarė pirm. 
Bronius Niedvaras, ižd. Kostas 
Toliušis, nariai Vytautas Gruo
dis, Vincas Piečaitis, Arūnas 
Staškevičius ir Juozas Šiaučiu-
lis. 

— A.a. V i n c a s L i e t u v i 
n inkas , 85 metų amžiaus, mi
rė spalio 25 d. Montrealyje. Po 
pamaldų Šv. Kazimiero bažny
čioje palaidotas Notre Dame des 
Neigęs kapinėse. Nuliūdime 
liko dvi dukros, vaikaitis, dvi 
seserys, brolis ir kiti artimieji. 

— A. a. P e t r a s Jokšas , 82 
metų amžiaus, mirė spalio 20 d. 
Viktorijos ligoninėje Londone, 
Ont. Velionis buvo kilęs iš 
Vainuto valsč., Tauragės apskr. 
Buvo visą laiką parapijos komi
te te ir taryboje. Bažnyčios 
priežiūroje buvo vienas iš svar
biausių asmenų ir daugiausia 
nus ipe ln ius ių parapieč ių . 
Pamaldas atlaikė ir pamokslą 
pasakė klebonas kun. K. Kak
nevičius. Atsisveikinimo kalbą 
pasakė parapijos tarybos pirm. 
A. Petrašiūnas. Per pamaldas 
giedojo „Pašvaistės" choras, 
vadovaujamas R. Vilienės. Liko 
žmona Morta, du sūnūs ir duktė 
su šeimomis. 

— Rūta Kuraitė iš Windsoro, 
Ont., baigė teisės mokslus ir 
pradėjo dirbti didelėje advokatų 
firmoje. Tai jau antra Kuraitė, 
baigusi teisę. 

— Dr. Jean-Louis Caron , 
kuris Lietuvoje padarė su
dėtingą operaciją H. Čepui, 
buvo pagerbtas rugpjūčio 29 d. 
Dalyvavo apie 20 svečių, tarp jų 
ir lietuviams atstovavo Mon-
trealio LB apylinkės pi rm. 
A r ū n a s Staškevič ius . J i s 
perskaitė Čepų padėkos tele
gramą dr. Coron ir dr. Emos, 
kuris t a i organizavo. Čepą 
r e n g i a m a s i a tgaben t i 
gydymuisi į Kanadą. 

— T a u t o s šventė Montrealy 
paminėta rugsėjo 9 d. Šv. Mišias 
a tnašavo kun. J . Kubilius, 
pasakęs ir atitinkamą pamoks
lą. Giedojo Aleksandro Stan
kevičiaus vedamas choras ir 
porą giesmių Stasys Liup
kevičius su savo dukromis Ugne 
ir Audra iš Lietuvos. Meninei 
daliai vadovavo saulių pirm. 
August inas Mylė, paskaitą 
skaitė dr. Donaldas Gedrikas. 

ger t i? U ž t a t , kad n e b ė r a 
užkandos. Čia jūs mokate už 
koncertą doleriais, bet gi mes 
ten gauname po du svaru 
rublių. Vieno kolūkio vardas 
buvo Pirmyn į komunizmą. Da
bar parenkamas vardas — Atgal 
iš komunizmo. Pasakė ir 
monologą apie besivanojančius 
pirtininkus. 

Publika kvatojo, skambėjo 
šauksmai. Besi skirstydami visi 
gyrė koncertą, o kai kurie net 
buvę po du kartus. Maloniai 
skambėjo partizanų daina, o pa
baigoje jaudino melodija apie 
Gedimino kalne keliamą tri
spalvę ir apie maldas prie Auš
ros Vartų. 

Ansamblio dalyviai atsidėko
dami už pakvie t imą, ap
vainikavo Anatolijų ir Pranę 
Siutus tautinėmis juostomis ir 
labai dėkojo už vaišingumą tų 
šeimų, kuriose jie buvo sustoję. 
Jiems padėka buvo išreikšta 
gėlių puokštėmis ir iškvietėjų 
Šlutų šiltais žodžiais. Publika 
dar galėjo pabendrauti kavinės 
vaišėse. 

J u o z . P r . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Ked/ie Avenuc 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 77*^700 

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


