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JAV Atstovų rūmai 
priėmė įstatymą 

Pabaltijo valstybėms suteikiamos 
prekybos lengvatos 

\Vashingtonas. Lapkričio 
20. — Vakar kongresmenas 
Marty Russo pasisakė už la
biausiai palankaus statuso 
suteikimą Baltijos respubli
koms — Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Jis veikė, kad tai būtų 
priimta komitete. Šią savaitę 
turėtų būti tai priimta ir 
Atstovų rūmuose, praneša šio 
kongresmeno įstaiga. 

Jis pasisakė už šį įstatymą, 
kuris yra gyvybinės reikšmės 
šių trijų kraštų žmonėms, kurie 
buvo laisvi ir veikė kapitalisti
nio stiliaus sistemoje iki kol jų 
nepriklausomybė buvo paglemž
ta, sako Russo. Palankiausio 
valstybių statuso suteikimas 
joms vėl turi būti sugrąžintas. 
Šis įstatymas atstatys tai, kas 
visados buvo jų teisėtai turėta 
— palankus prekybos statusas, 
padedąs išlaikyti jiems laisvę ir 
nepriklausomybę, kalbėjo tas 
kongresmenas. 

Naujas mūsų draugas 
Tas įstatymas - H.R. 3313 

dramatiškai sumažins JAV ta
rifo mokesčius visoms prekėms, 
kurios bus importuotos į šį kraš
tą. Prieš tai buvusios tarifo 
lengvatos buvo panaikintos, kai 
buvo išleistas įstatymas drau-
džiąs prekiauti su Sovietu 
Sąjunga ir kitomis komunisti
nėmis valstybėmis. Naujasis 
įstatymo projektas suteiks 
prezidentui teisę leisti įvežti 
prekes ir be jokio mokesčio iš 
trijų Baltijos respublikų. 

Kongr. Russo daug veikė, kad 
tas projektas praeitų „Ways and 
Means" komitete ir ragino 
Atstovų rūmus jį tuoj priimti. 
Russo yra šio svarbaus komite
to narys. Jis pareiškė dirbsiąs 
tol, kol tas įstatymas būsiąs pat
virtintas, nes tai yra svarbus 
dalykas demokratėjančioms 
šalims ir jų ekonomijai. Tokį juk 
statusą tie kraštai turėjo prieš 
40 metų. ..Daugelio metų 

Sovietų priespauda pasibaigė ir 
dabar mes privalome padaryti 
viską, kad greičiau Lietuva. 
Latvija ir Estija būtų įjungtos į 
laisvų tautų bendruomenę" 

Įs ta tymas p r i i m t a s 

Prieš pat spausd inan t šį 
pranešimą, buvo gauta papil
doma žinia, jog JAV Atstovų 
rūmai jau padarė savo spren
dimą ir balsavo už įstatymą 
suteikti „Most Favored Nation 
status" Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos respub l ikoms . Už šį 
įstatymą H. R. 3313 balsavo 407 
Atstovų rūmų nariai, o prieš tik 
21 narys. Mums dar šiuo metu 
nebuvo žinoma, kas tie, kurie 
balsavo prieš šį pabaltiečiams 
palankų prekybos įstatymą. Tik 
tenka pastebėti, kad kongres
menas Marty Russo t ik ra i 
padarė daug pastangų, kad šis 
įstatymas komitete ir vėliau 
Atstovų rūmuose būtų priimtas. 

Marty Russo, 
Illinois Trečiojo dis tr ikto 

kongresmenas 

J a m verta padėko t i , ypač 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
turėtų tai padaryti. Jo adresas: 
Congressman Marty Russo. 
10634 S Cicero Ave., Oak 
Lavvn. IL 60453, te lefonas 
708-6364171. Jis neleido kongr. 
Rostenkowskiui. to svarbiojo 
komiteto pirmininkui, kad jis 
užmirštu šį įstatymą Baltijos 
valstybėms. Dabar reikia, kad 
už jį balsuotų ir JAV senatas. 

Sovietų žodis Švedijoje 
Stockholmas. — Naujasis So

vietų Sąjungos Užsienio reikalų 
ministras Boris Pankins pir
miausia vizitavo Švediją, ku
rioje spaudai pareiškė, jog pra
sidėjo KGB kadrų ir kitų Sovie
tų žvalgybos užsienio skyriaus 
agentų valymas. 

Jo pastabos spaudos konferen
cijoje Stockholme sutapo su 
Igor Nikiforov išsiuntimu iš 
Švedijos, kuris buvo aukšto 
rango diplomatas Sovietų amba
sadoje, ir, manoma, vyriausias 
KGB viršininkas Švedijoje. 
Anksčiau panašūs atvejai buvo 
nutylimi iš Maskvos pusės arba 
paneigiami. Pirmą kartą Sovie
tų ministras, pats buvęs am
basadoriumi Švedijoje, pasakė, 
jog naujoji KGB vadovybė su
mažins žvalgybų personalą iki 
minimumo, kuris būtinai reika
lingas valstybės interesams. 

Įdomus diplomato 
pranešimas 

Po naujo savo pranešimo, jog 
KGB pareigūnai jau yra paša
l int i iš Užsienio re ikalų 
ministerijos Maskvoje. Boris 

kiek per praėjusius dešimt me
tų Sovietų povandeniniai laivai 
pažeidinėjo Švedijos vandenis ir 
pažadėjo ištirti, ar buvusieji 
sovietų vadai ką nors bandė nu
slėpti ar slapta atlikti prie 
Švedijos krantų. 

Praeityje užsienio žurnalistai, 
ypač Švedijos, rašė. jog Sovietų 
pajėgos, daugiausia laivyno 
..Sptetznaz" specialūs daliniai, 
veikė nuolatos prie Švedijos 
krantų Baltijos jūroje. 

Pagaliau Sovietų Užsienio rei
kalų ministras paprašė švedu 
suteikti paramą Sovietams šios 
žiemos metu. 

Amerika siunčia 
televizijos įrengimus 

Lietuvai, Latvijai ir Estijai 

Amerikos Lietuvių Tarybos bankete paminint 50 metų veiklos sukaktį spalio 20 d:eną matome 
jos pirmininką Grožvydą Lazauską, kairėje, su Illinois gubernatoriaus atstove Pat Michalski, 
viduryje, ir Lietuvos Respublikos viceprezidentu Česlovu Stankevičiumi, dešinėje, kuris čia 
pasakė pagrindinę kalbą. 

Bilijonai pažadėti 
Politinė ir socialinė realybė 

r a u k i u nustebino. '*•-» H -ancv 

tojus, pasiūlydamas, jog abu 
kraštai - Švedija ir Sovietų 
Sąjunga — išaiškintų kaip ir 

Šveicarijos delegacija 
Vilniuje 

Vilnius. Lapkričio 7 d. (Elta) 
— Šiandien į Lietuvą atvyko 
Šveicarijos konfederacijos vy
riausybinė delegacija. Joje — 
Šveicarijos finansų, užsienio 
reikalų departamentų, bankų 
sąjungos, nacionalinio banko 
vadovai ir ekspertai. Vizito 
tikslas — Lietuvos finansų ir 
banku sistemos ekspertizė bei 
galimos Šveicarijos ekonominės 
pagalbos Lietuvai poreikių nu
statymas. 

M a s k v a . Lapkričio 20. — 
Reuteris praneša, jog vakar 
p a s a u l i o t u r t i ng i aus io s 
vals tybės pažadėjo Sovietų 
Sąjungai paramą, kuri verta ke
lis bilijonus dolerių, įskaitant 
ir naujas paskolas ir palūkanų 
„užšaldymą" vieneriems me
t a m s už t u r i m a s skolas 
užsieniui. 

| tai tuoj reagavo Rusijos Res
pub l ikos prez . B. Je lc ino 
vyr iausas ekonomistas, jog 
Sovietams yra reikalinga, kad 
skoių mokėjimas būtų atidėtas 
visai 84-rių bilijonų sumai, nes 
Sovietų vyriausybė neturi iš ko 
sumokėti skolos nei šiais metais 
nei tuo labiau kitais. Šį pareiš
kimą padarė Rusijos Respubli
kos vicepremjeras J. Gaidar. 
kuris yra ekonomistas ir tvar
ko radikalių reformų programą. 
Tai reiškia prisipažinimą, kad 
Sovietų Sąjunga nėra pajėgi 
šiuo metu mokėti Vakarams 8 
bilijonus dolerių, kaip kad jis 
pasakė viešai. Iki šių metų galo 
jiems reikia sumokėti 4.5 bili
jonus dolerių, 1992 metais 16.5 
bilijonų, o 1993 m. 18.5 bilijonų. 
Net jeigu Sovietų Sąjunga 
paskirtų ir už savo eksportą visą 
gaunamą sumą skolai atlygin
ti, ji negalėtų savo įsiparei
gojimų išpildyti. 

Metų m o r a t o r i u m a s 
Uždarame pasitarime ta rp 

Septynių grupės atstovų ir 
likusių 12 sovietinių respub
likų, Vakarų vyriausybės pa-

Popiežius ruošiasi 
aplankyti Lietuvą 

Vilnius. Lapkričio 21 d. (Elta) 
— Lietuvos parlamento pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
pareiškė esąs labai patenkintas 
Italijoje įvykusiomis derybomis 
su Italijos ir Vatikano vadovais. 
Susitikimas su Romos Katalikų 
Bažnyčios vadovu Jonu Pau
lium II. pasakė jis. duodamas in
terviu ..Tasso" korespondentui, 
„turi man ne tik didelę politinę, 
bet ir asmenine reikšmę: tokie 
įvykiai atmintyje išlieka visam 
gyvenimui". 

Paklaustas, kokios yra gali
mybės Romos popiežiui apsi
lankyti Lietuvoje, V. Land
sbergis atsakė, jog „Lietuva 
laukia Romos poniežiaus.ir jis 
rengiasi aplankyti mūsų šalį". 
Tačiau jo vizito laikas dar nėra 
tiksliai nustatytas. 

siūlė vienerių metų moratoriu
mą palūkanų mokėji.nui už 
turimą dabartinę skolą užsie
niui ir vieno bilijono dolerių 
trumpalaikę paskolą, papasako
jo Moldavijos ministras pir
mininkas Valeriu Muravsky. Iš 
viso Vakarai , kaip iš ten išėjęs 
vienas finansininkas išsireiškė, 
duotų maždaug 7 bilijonų 
paskolą. Tuo reikalu dar vyksta 
diskusijos. Vakariečiu siūle. 
kad visos respublikos būtų at
sakingos už skolų sumokėjimą. 
Trečiadienį buvo žinoma, kad iš 
12 respublikų tik 8 sutiktu 
dalintis Sovietų skola Vaka
rams. Nuo mokėjimo Centro 
padarytos skolos susilaikė 
Azerbaidžanas.Gruzija, Ukrai
na ir Uzbekistanas. Rusija su
tinkanti tik tam tikromis sąly
gomis. 

Rusijos vicepremjeras Gaidar 
pa re i škė , jog šiuo metu 
respublikos rūpinasi tik savo 
reikalais ir nė viena iš jų nenori 
mokėti Centrui daugiau kaip \% 
nuo savo repsublikos produkci
jos. „Tai yra tokia politinė ir 
socialinė realybė, ir tai reiškia 
labai labai griežtą, labai ir labai 
r imtą k a r i n i u išlaidų 
sumažinimą". 

Septynių grupę sudaro Brita
nija. Kanada , Prancūzija, 
Vokietija, Italija. Japonija ir 
JAV. 

— Senate taip pat yra įteiktas 
senatoriaus Hatch įstatymo pro
jektas S. R. 196. kuriuo reika
laujama taip pat. kad Sovietų 
Sąjunga išvestų savo dalinius iš 
Baltijos valstybių. Būtina yra 
dar šiandien paskambinti savo 
senatoriams, kad jie už tą 
rezoliuciją balsuotu, nes sen. 
Press le r , Senato Užsienio 
reikalų komiteto narys, yra 
pažadėjęs įteikti Senate balsa
vimui, dar prieš jiems išsis
kiriant atostogų. Todėl mūsų 
paskambinimai gali daug padėti 
Lietuvai, kad Sovietu kariuo
menė iš ten būtų išvesta. 

— Rusijos prerdentas B. 
Jelcinas pasakė, kaip pranešė 
Reuteris, jog jo pastangoms 
atiduoti buvusį Rytu Vokietijos 
komunis tų vada Honeckerį 
atgal į Vokietiją, pasipriešino 
pats Gorbačiovas. 

— Kijeve lapkr.č:1 mėnesį 
turėtų įvykti pasitar.rnas, ar res-
publiko« tikrai nori turėti savo 
pinigus, pranešė Labosios Eu
ropos radijas. Ukrainos pinigai 
spausdinami Kanadoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vi ln iu je pas i r a šy t a s 
diplomatinių santykių tarp Uk
rainos ir Lietuvos atkūrimo 
aktas, pranešė vakar Eltos žinių 
tarnyba Lietuvoje. 

— Argentinos prezidentas 
Carlos Menėm pasakė, jog leis 
patikrinti bylas tų nacių, kurie 
po II Pasaulinio karo apsigy
veno Argentinoje, įskaitant ir 
gydytojo Josef Mengele bylą, 
kuris ten atvyko 1948 m. 
Raudonojo Kryžiaus pasu. 

— M e k s i k o s prezidentą 
Carlos Salinąs de Gortari 
pakvietė prez. Bushas atvykti 
gruodžio 14 j Camp Davįd 
poilsio vietą ir ten išdiskutuoti 
ekonominius ir prekybinius 
klausimus, neteisėtą imigraciją 
ir Centro Amerikos pastovumo 
problemas. 

— JAV Kongreso nariai kitą 
sava i tę su Padėkos diena 
paprastai išvažinėja iš sostinės 
į savo vietoves ir tuo metu nėra 
sesijos. Jie susirenka tik kitų 
metų sausio trečią savaitę. Tad 
tuo metu, kai kongresmenai ir 
senatoriai yra savo valstijose, 
yra gera proga lietuviams padė
koti jiems už paramą Lietuvos 
reikalams ir vėl paprašyti, kad 
ir ateityje remtų mūsų reikalus. 

— Sena to Finansų komitete 
greitai bus sprendžiamas MFN 
(Most Favored Nation' statusas 
Lietuvai. Latvijai ir Estijai. 
Reiktų manyti, jog bus pasi
sakyta už tai. kaip kad jau 
pasisakė ir Atstovų rūmų nariai. 
kad senatoriai dar prieš išsis-
kirstant iš Washingtono nubal
suos už prekybos lengvatas, kad 
nereikėtų mokėti tarifų mokes
čių i Amerika įvežamoms pre
kėms iš Baltijos valstybių. 

— Atstovų r ū m ų Užsienio 
reikalų komitete yra įteiktas 
įstatymo projektas H.R. 234. 
kurį įteikė kongresmenas Ron 
Packard iš Californijos valstijos. 
kad Sovietų Sąjunga nedelsiant 
išvestu savo dalinius iš Baltijos 
valstybių. Šiandien tam projek
tui pritarė tik 66 kongresmenai 
o reikia 218. Tad mūsų akcija 
čia taip pat skubiai reikalinga 
rašant ar skambinant savo 
valstijų atstovams. 

— Maskvoje Sovietų prez. M 
Gorbačiovas pasakė griežtą 
kalbą trečiadienį savo Aukš
čiausiojoje Taryboje, reikalau
damas, jog nutartų pasiskolin 
ti dar pinigų, kad Centras 
galėtų veikti iki sausio 1 d., 
tačiau Rusijos Respublika atsi
s a k ė t a m jo reikalavimui 
pritarti . 

W a s h i n g t o n a s . Lapkričio 
18. (USIA) - JAV Informacijos 
agentūra siunčia 326,000 dole
rių vertės televizijos aparatus ir 
amerikietį ekspertą komer
ciniams skelbimams paruošti 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
kuris taip pat padės naujosioms 
nepriklausomoms valstybėms ir 
žinių telkimo srityje. 

Šios USIA įstaigos direktorius 
Henry E. Catto sako, jog „kiek
viename tame krašte televizijos 
stotys buvo pagrindiniai prieš 
Sovietų okupaciją rezistencijos 
simboliai, todėl nauji aparatai 
ir televizijos administravimo 
eksper ta i padės Pabal t i ju i 
išvystyti laisvą ir nepriklau
somą žinių perdavimą ir tuo 
pačiu sustiprins prasidėjusį 
tame regione demokratizacijos 
procesą". 

Labiaus ia i re ikal inga 
p a r a m a 

Gautame pranešime pažymi
ma, jog Lietuvoje labiausiai 
OMONų buvo sunaikinti tele
vizijos įrengimai, kuriems dar 
padėjo .juodosios beretės" — 
specialus ginkluotas Sovietų 
Vidaus reikalų ministerijos 
dalinys per septynių mėnesių to 
pastato okupaciją, kuri baigėsi 
rugpjūčio mėnesį. 

Gi USIA įrengimų dovana Lat
vijai yra specialiai pažymėta dėl 
to, kad tai padaryta Jurio 
Bekerio garbei, kuris buvo Lat-
vijo« radijo ir televizijos stoties 
vicedirektorius ir buvo pirmasis 
žmogus žuvęs rugpjūčio 19 d., 
kai prasidėjo sovietinis p e r trs-
mas. 

Išvyksta šį mėnesį 
P r a n e š a m a , jog buvęs 

WMAQ-TV Chicagoje vicepre
zidentas ir generalinis mene
džeris bei nusipelnęs žurnalistas 
Bob Morse keliauja į kiekvieną 
iš tų respublikų šį mėnesį USIA 
programos rėmuose . USIA 
siunčia maždaug 600 amerikie
tiškų garsintuvų. Morse yra ap-
VIV V U . 1 \ I I . ~s dar ir George Foster 
Peabody transliacijos žymeniu. 
Jis taip pat yra Associated Press 
korporacijos direktorius ir buvęs 
tos korporacijos transliacijų 
prezidentas. Savo kelionės metu 
jis susitiks su tautinių televizijų 
oficialiais atstovais ir konsul
tuos naujų programų, produkci
jos ir administravimo klausi
mais , įskai tant ir finansų 
menedžmentą, prekybinę dalį ir 
nuosavybės klausimus. 

Ši Amerikos informacijos 
įs taiga y ra nepr ik lausoma 
užsienio reikalų agentūra , 
kur ios vykdomoji valdžia 
aiškina ir palaiko JAV užsienio 
politiką ir jos saugumo in
teresus užjūryje per daugelį 
įvairių programų. Ši agentūra 
be to ska t ina bendrąjį 
susipratimą tarp JAV ir kitų 
užsienio šalių švietimo ir kul
tūrinių pasikeitimų programų 
rėmuose. 

Šiai agentūrai priklauso Ame
rikos Balsas. Pasaulinė sateli
t i nė televizijos s is tema, 
Fulbright stipendijų programa 
ir daugelis kitų programų. 
Agentūra turi 208 įstaigas 131 
krašte. 

„Sudie" Sovietų tankams 
Vilnius . L a p k r i č i o 7 d. 

(Elta) — Šiandien Lietuvos 
Sąjūdžio Vi ln i aus t a r y b a 
surengė šeimyninę protesto — 
a ts i sve ik in imo su sovietų 
armija 3kciją. Sos t inės 
gatvėmis važiavo arklių trau
kiami vežimai. Juose sėdintys 
vaikai išmetė militaristinius 
žaislus: p las t in ius t a n k u s , 
šautuvus, pistoletus. Suaugusie
ji nešė plakatus, raginančius 
sovietų kareivius keliauti iš 
Lietuvos. 

Pagrindinės miesto gatvės — 
Gedimino prospekto viduryje 
akcijos dalyvius pasveikino 
Lietuvos Konservator i jos 
studentai. Ankstesniais metais 
lapkričio 7-ąją — Spalio 
revoliucijos dieną — Gedimino 
(tuomet Lenino) prospektu vyk-

I Vakarus — tik 
už valiutą 

Vilnius. Lapkričio 20. (Elta) 
— Lietuvos Vyriausybė nutarė, 
kad nuo Naujųjų metų 
geležinkelio bilietą į užsienį bus 
galima nusipirkti tik už laisvai 
konvertuojamą valiutą. Tiesa, 
buvusios Sovietų Sąjungos res
publikos į užsieno šalių sąrašą 
dar nepateko, todėl į Rytus bus 
galima keliauti ir už rublius. 

Kaimyninės šalies organizaci
ja Inturistas, kuris yra monopo
listas parduodant bilietus į 
Vakarus, šiandien juos par
duoda tik iki šių metų pabaigos. 
Kaip į Vakarus galės nuvykti 
mūsų t au t i e t i s , n e t u r i n t i s 
dolerių ir markių, kol kas nieks 
negali atsakyti. Tikimasi, kad 
galbūt kas nors paaiškės kitą 
mėnesį. 

davo vadinamosios darbo žmo
nių demonstracijos bei sovietų 
armijos kariniai paradai. Ties 
Konservatorija, priešais Lenino 
paminklą, būdavo įrengiamas 
prezidiumas. Lenino paminklas 
jau nugriautas, o Konservatori
jos balkone studentai suvaidino 
revoliucijos paminėjimo parodi
ją, sukėlusią daug juoko. 

Vakare Vilniaus Nepriklau
somybės aikštėje, šalia Parla
mento rūmų įvyko mitingas. Jo 
dalyviai pareikalavo išvesti 
okupacinę armiją iš Lietuvos iki 
šių metų pabaigos. 

Į tarptautinę prekybą 
Klaipėda. Eltos žinių agen

tūra pranešė, jog pirmąją par
tiją miegamųjų komplektų 
. ,Zunda" į Lenkiją išvežė 
Klaipėdos valstybinė baldų 
įmonė. Pagal kontraktą su 
„Eksbud" firma, šie lietuviški 
baldai Lenkijoje bus parda
vinėjami už valiutą. 

Belgų firmos ..Sodirn" užsa
kymu Klaipėdoje eaminami 
kanceliarinių baldų komp
lektai. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 22 d.: Cecilija, 
Dargintė. Steikintas, Vandra. 

Lapkrič io 23 d.: Klemensas, 
Adelė. Doviltas. Liubarte. Liuk
recija. 

ORAS CHICAGOJE 

oauier ten.a u . t i , iciužioai 4:2u. 
Temperatūra dieną 47 L, 

naktį 33 1. 
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SUVAŽIAVIMAI VIS 
ĮDOMESNI 

Pernykštis ŠALFAS sąjungos 
metinis suvažiavimas buvo 
triukšmingas ir gerokai kontro
versinis. Šįmetinis suvažia
vimas buvo gal net triukšmin-
gesnis, bet. laimei, baigėsi tai
kingai ir žymiai geriau, negu 
buvo tikėtasi. 

Pirmininkaujant Vytautui 
Jokūbaičiui iš Clevelando ir V. 
Udriui iš Detroito, suvažiavimą 
VLIKo vaidu sveikino pats V. 
Jokūbaitis. JAV LB vardu R. 
Dirvonis ir Elvyra Vodopalienė, 
buvusi viena žymiausių spor
tininkių, sveikino iš ligoninės, 
kur jai buvo operuota koja. 

Prieš pradedant oficialią die
notvarkę, detroitiškis Vytas 
Rugienius parodė trumpą vaiz
dajuostę iš Lietuvos AT pirm. 
Vytauto lankymosi Detroite, 
kur jį sveikino V. Rugienius, 
dėkodamas už neužmirštamas 
IV PLS žaidynes ir įteikdamas 
3,000 dol. čekį Lietuvos olimpi 
nių sportininkų paramai. 

Su ŠALFAS s-gos varžybų 
kalendoriumi supaž indino 
sąjungos generalinis sekre
torius A. Bielskus. Svarbiausias 
ateinančių metų sportinis įvy
kis bus ŠALFAS metinės varžy
bos Toronte, vyksiančios gegu
žės 8-10 dienomis. Tose varžy
bose, kaip Toronto „Aušros" 
svečiai, dalyvaus ir sportinin
kai iš Lietuvos. 

Diskutuojant santykius su 
Lietuvos Tautiniu olimpiniu 
komitetu, susidarė aiški ir 
vienoda visų nuomonė, kad mes 
pajėgiame juos paremti tik 
mažu lašu jūroje, kaip tai apibū
dino pa t V. Landsbergis Detroi
te. Nusivylimą LTO komiteto 
atstovui Amerikoje pareiškė jo 
padėjėjai Sigitas Krasauskas iš 
Toronto ir Pranas Gvildys iš 
New Yorko, nes jie neturi dar 
jokių gairių ir niekas dar nepra
dėta ta kryptimi veikti. 

Po Vytauto Grybausko prane
šimo apie IV PLS žaidynes 
Lietuvoje ir Išvykos organiza
cinio komiteto atlikta darbą, 
sekė Kanados išvykos org. 
komiteto pirmininko R. Sondos 
pranešimas. Iš tikrųjų, tai buvo 
ne pranešimas, o nusiskun 
d imas keliais s t ra ipsn ia i s 
spaudoje, kurie neva pakenkę jų 
darbui ir vardui. Sekė karštos 
ir triukšmingos diskusijos, ir 
reikėjo pirmininko V. Jokū
baičio autoriteto jas numalšinti. 

Buvo tikėtasi, kad ir naujos 
ŠALFAS s-gos centro valdybos 
rinkimai bus taip pat triukš 
mingi. Tačiau nea t s i radus 
sąrašų, reikėjo prašyti Toronto 
ats tovus, kad jie su t ik tų 
sudaryti naują centro valdybą. 
Vienbalsiu visų pritarimu buvo 
patvirtinta tokia ŠALFAS s-gos 
centro valdyba: Sigitas Kra 
šauskas. Mindaugas Leknickas. 
Audrius Šileika, Rimas Kulia-
vas, Rimas Miečius ir. kaip jau 
nuo senų laikų pas mus įpras
ta, generalinis sekre tor ius 
Algirdas Bielskus iš Clevelan 
do. Be jo raštu, pranešimu, 
nurodymų kada ir kur vyks 
ateinančios sporto varžybos, 
mūsų sporto gyven imas 
sustotų... 

Revizijos komisija su pirmi 
ninku V. Jokūbaičiu ir Garbės 
teismas su pirm Algiu Rugie 
nium iš Detroito, liko tie patys. 
Tarp kitko, Revizijos komisija 
rado, kad centro vaidybos ir 
išvykos komiteto apyskaitos 
sąskaitos buvo sumaišytos ir 
davė nurodymą tai sutvarkyti ir 

pateikti naujai centro valdybai 
patikrinti. 

Liko klausimai ir sumanymai. 
Iškeltas pasiūlymas padėkoti ir 
pagerbti „Draugo" dienraščio 
sporto skyriaus redaktorę Ireną 
Regienę buvo priimtas vien
balsiai ir jai bus įteikta padėkos 
plakėte. Kitas pasiūlymas — 
suteikti garbės nario titulą 
Pianui Mickevičiui taip pat pri
imtas v ienba ls ia i . Juk P . 
Mickevičius buvo pirmojo 
FASKo centro valdybos narys 
Vokietijoje, čia jis redagavo 
„Sportą" kar tu su K. Čerkeliū-
nu, rašė šimtus straipsnių spor
tinėmis temomis ir, pagaliau, 7 
metus dirbo rinkdamas medžia
gą, rašydamas ir redaguodamas 
straipsnius „Išeivijos Sportui" ir 
visa tai be atlyginimo. 

Pagaliau Lietuvos Kūno kul
tūros ir sporto departamentas 
jau ruošia Lietuvos ir išeivijos 
sporto istoriją ir pageidauja, kad 
išeivijos sporto da l i s b ū t ų 
parašyta mūsų pačių. Naujoji 
centro valdyba turės rasti t am 
redaktorių. 

Sugiedojus Lietuvos himną, 
suvažiavimas buvo baigtas. 

Bel ieka nau ja i Cen t ro 
valdybai palinkėti sėkmės ir 
našaus darbo. Jai teks ne t ik 
išlyginti pakrikusius santykius 
tarp JAV ir Kanados sporto 
darbuotojų, bet j au pradėti 
galvoti apie pasiruošimą ir 
organizavimą išvykos į V-sias 
PLS žaidynes, nes po trejų metų 
kadencijos, jų „valdžia" ' , 
tikriausiai, bus pratęsta dar vie
neriems metams. 

V. G. 

KAUNO „ŽALGIRIS' 
CHICAGOJE 

Clevelando „Žaibo" tinklininkai dalyvavę IV-se PLS Žaidynėse Lietuvoje. 
I eil. centre vadovas Leonardas Kedys. N u o t r y Bacevičiaus 

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS 

Kauno „Žalgirio'" krepši
ninkai savo rungtynių turą su 
JAV universitetų krepšinio ko
mandomis baigė lapkričio 19 d. 
rungtynėmis prieš Valparaiso 
universitetą, Valparaiso, India
noje. Šias rungtynes „Žalgiris" 
laimėjo vieno taško persvara — 
66:65. 

„Žalgiris" šios dviejų sa
vaičių viešnagės metu rungty
niavo 12 kartų su panašaus 
pajėgumo univers i te tų ko
mandomis. Iš tų 12-kos rungty
nių septynias pralaimėjo ir 
penkias laimėjo. Nelengva bu
vo kauniečiams rungtyniau
ti kuone kiekvieną dieną, prieš 
tai autobusais keliaujant di
dokus nuotolius. Nuolatinės 
kelionės, nuovargis ir žaidynių 
itampa neteikia užtikrinimų 
la imėj imams prieš savo 
namuose žaidžiančius ameri
kiečius. 

Po rungtynių Valparaiso. In
dianoje, žalgiriečiai lapkričio 20 
d atvyko į Chicagą keturių 
dienu viešnagei. Čia jie buvo su
tikti ..Seklyčioje*'. Lapkričio 21 
d vakare Lietuvos ..krepšinio 
t ė v a s " advoka t a s dr . K. 
Savickus surengė jiems malonų 
priėmimą ..Baltia" restorane. 

Chicagoje žalgiriečiai šeš
tadienį, lapkričio 23 d., 5:30 vai. 
vak. rungtyniaus su vietos „Li-
tuanica" krepšinio komanda. 
Rungtynės vyks Marąuette 
parko fieldhouse sporto salėje, 
psančioje prie Kedzie ir 67 gat-

Rugsėjo 14-15 d., Cuyahoga 
Community College stadione, 
Parma, Ohio, vyko 19S1 m. Š.A. 
pabaltiečių ir Ii uvių leng
vosios atletikos pirmenybės, 
kurias pravedė Clevelando LSK 
„Žaibas". 

Pirmenybėse dalyvavo 79 
varžovai — 70 lietuvių, 7 latviai 
ir 2 estai. Pagal klubus lietuviai 
pasiskirstė: Clevelando „Žai
bas" — 32, Toronto „Aušra" -
27, Toronto „Vytis" — 10 ir 
VVashingtono „Vėjas" — 1. Buvo 
tikėtasi dalyvių iš Chicagos ir 
Detroito, tačiau lūkesčiai neiš
sipildė. Nesulaukta ir Hamilto
no reprezentantų, šiose varžy
bose tradiciniai dalyvaujančių. 

Lietuvių pikrmenybės buvo 
išvestos iš pabaltiečių. Varžybos 
vyko vyrų, moterų ir visose 
prieauglio bei veteranų klasėse. 
Šios varžybos atrodė kaip 
jaunesniojo prieauglio, D, E ir 
F klasių pirmenybės. Vyrų, 
moterų ir vyresnėse prieauglio 
klasėse buvo vos po vieną kitą 
dalyvį. Ar nevertėtų grįžti į 
anksčiau praktikuotą sistemą, 
rengiant suaugusių ir vyresnio 
prieauglio pirmenybes birželio 
pabaigoje, tuoj po mokyklų 
sezono, o žemesniųjų prieauglio 
klasių — rudenį . Tas gal 
pritrauktų mokyklų komandų 
lengvatlečius, kadangi tuo metu 
jie būtų formoje rungtyniauti. 
Kartu tai praturtintų šiaip jau 
labai liesą lengv. atletikos 
varžybų kalendorių. 

Geras 8 linijų „Ali vveather" 
stadionas sudarė varžyboms 
pu ik ia s są lygas , nors , dėl 
techniškų kliūčių, negalėjo būti 
vykdomas šuolis į aukštį. Deja, 
oras . .bendradarbiavo" tik 
pirmą dieną. Antrą dieną rekor
dinis 93 F. karštis, drėgmė ir 
stiprus priekinis vėjas sutrukdė 
pasiekti geresne? pasekmes. 

Dėka g a u s a u s teisėjų ir 
talkininkų būrio, varžybos buvo 

pravestos sklandžiai. Varžybų 
komitetą sudarė Eglė Laniaus-
kienė, Vida Švarcienė, Ri ta 
Kliorienė, Liusė Tamošiūnienė 
ir Algirdas Bielskus. Stiprios 
talkos buvo sulaukta iš Toronto, 
kaip starteris Algis Malinaus
kas , vyr. finišo teisėjas B. 
VVilkinson ir kiti. Varžybas 
parėmė LB Clevelando apylinkė 
ir Vid. Vakarų Sporto apygarda. 

Išskyrus keletą rungč ių 
žemesnėse prieauglio klasėse, 
pasekmės buvo gana kuklios. 
Buvo pagerinta 14 pabaltiečių 
ir 12 lietuvių pirmenybių rekor
dų, visi žemesnėse prieauglio 
klasėse. 

Varžybų prošvaistė buvo An
drius Klemas (VVashingtono 
„Vėjas"') be rimtesnės konku
rencijos laimėjęs 800 m. (2:07.4 
min.), 1500 m. (4:09.3), 5000 m 
(15:49.8) i r 10,000 m (33:10.0) 
bėgimus. Jam teko iškiliausio 
vyrų dalyvio dovana. Andrius 
y ra JAV karinės aviacijos 
kapitoas i r JAV karinių pajėgų 
lengv. atletikos rinktinės narys, 
šiuo metu gyvenantis Albuąuor-
que, N.M. A. Klemas dalyvavo 
IV-se PLSŽ-se šią v a s a r ą 
Lietuvoje, laimėdamas aukso 
medalį 30 km bėgime Trakai -
Vilnius. 

Dvylikmetė latviukė A imee 
Teteris gavo pripažinimą iški
liausios moterų da lyvės , 
pralenkdama vyresnes varžoves 
i r pagerindama 3 pabaltiečių 
pirmenybių rekordus: 800 m. — 
2:30 min.. 400 m — 1:04.6 min. 
ir 200 m — 28.4 sek., mergaičių 
D (11-12 m.) klasėje. 

Bene kiečiausiai buvo varžo
masi berniukų D (11-12 m.) 
klasėje, kur neblogai pasirodė 
Mikas Rukšėnas, Matas La-
niauskas ir Rimas Švarcas (visi 
Clevelando „Žaibo") bei Aras Ig-
natavičhis ir Povilas Lenknic-
kas'abu Toronto „Aušros"). R. 
Švarcas pasiekė pabaltiečių ir 

Futbolas Chicagoje 
PIRMENYBĖS PAGALIAU 
„LITUANICA" - EAGLES" 

PASIBAIGĖ 

V I U . krcpšir.i 
kviečiami Prašoma rinktis pus
valandi p r ieš rung tyn ių 
pradžia 

Dėl dalyvavimo JAV mėgėjų 
taurės varžybose rudens sezono 
metu. pirmenybių rungtynės 
gerokai užsi tęsė. Praėjusį 
sekmadienį. lapkr?io 17 d., jos 
pagaliau pasibaigė. „Lituanica-
Liths" komanda sužaidė tris 
savaites atidėtas paskutines 
rungtynes prieš lenkų „Eagles", 
jau seniai paaiškėjusi dvigubą 
meisterį — Metro lygos major 
divizijos ir Illinois. Saugi ir 
„Liths" padėtis major divizijos 
dešimties komandų viduryje. 
Esant tokiai padėčiai, atrodo, 
nel iko mažiausio pagrindo 
rungtynių įtampai. Normaliai 
taip. Tik ne šį kartą. 

Pasigirdus teisėjo švilpukui, iš 
pirmo žingsnio užvirė karšta 
kova. Pirmąsias 15 minučių 
ža id imas vyko daugiau 
..Eagles" aikštės pusėje. Mūsų 
puolėjai R. Zdančius, V. Žuroms-
kas ir R. Urbonavičius bandė 
apšaudyt i „Eag le s " vartus, bei 
nesėkmingai. Slidi, purvu per
mirkusi aikštė ir agresyvus gy
nimas neleido per daug prisi

taikyti šaunant į vartus. Pasi
baigus pi rmie: iems an t 
puoliams, visą pusiaikį vyko 
permainingas ir kietas žaidimas 
su daugybe p r a s i ž e n g i m ų 
„džentelmeniškumui". Ypač 
krito į aki „Eagles" gynikas Nr. 
16. Puslaikiui baigiantis, jų 
puolėjas įkirto nelaikomą įvartį 
- 1:0. 

Antro puslaikio pačioje pra
džioje Zdančius r e z u l t a t ą 
išlygino 1:1. Po išlyginimo 
..Liths" vyrams dar labiau 
užspaudus „Eagles" var tus , 
sekė eilė kampinių. Iš Zdan-
čiaus pakeltojo, Rolandas Ur
bonavičius su galva įkirto puikų 
įvartį — 2:1 „Liths" naudai. 

Žaidimas dar labiau suinten
syvėjo, įvykus susigrūdimui 
netoli mūsų vartų ir abiejų 
komandų žaidėjams uždirbus po 
1 raudoną kortelę, „Eagles" 
komanda pasitraukė iš aikštės 
be „Referee" įsakymo. 

Žaidimas vyko Lietuvių cen
tro 2ikš ,Aie. L*?mnnte ..Litua-
nica-Liths" komandoje žaidė: 
Jonas Putna, Steve Maestre. 
Virgis Marčinskas, Aidas Gri 

lietuvių šios klasės pirmenybių 
rekordą disko (1 kg) metime 
22 .38 m (73 ' -5") , o P. 
Leknickas — ieties (600 g) 
metime 21.96 m (72'-0"). 

Sėkminga rekordų medžiotoja 
b u v o K r i s t i n a Kl iory tė 
( „ Ž a i b a s " ) , page r inus i 
mergaičių E (9-10 m.) pabal
tiečių ir lietuvių pirmenybių 
rekordus 60 m — 9.2 sek., 100 
m — 15.3 sek. ir 200 m - 31.7 
sek. Taipogi pasiekė lietuvių 
pirmenybių rekordą 400 m 
bėgime — 1:16.1 min. Šioje 
klasėje dar išsiskyrė ir bėgikė 
Laura Rukšėnaitė („Žaibas"). 

J a u n i a u s i o j e b e r n i u k ų F 
(žemiau 9 m.) gerai pasireiškė 
Saul ius Kliory» - r Paulius 
R u k š ė n a s (abu „Žaibas"). S. 
Kliorys pagerimo pabaltiečių ir 
lietuvių pirmenybių rekordus 
60 m bėgime — 9.7 sek. ir šuo
lyje į tolį - 3.22 m (10' - 6 3/4"), 
o Juri Kongats („Aušra") — 
beisbolo metime — 35.34 m 
Q15 ' - l l " ) . 

Kiekvienoje klasėje už iški
liausią pasekmę buvo skiriami 
t r a d i c i n i a i paba l t i eč ių ir 
lietuvių pirmenybių žymenys. 
Iškiliausios pasekmės vyrų ir 
jaunių A (17-19 m.) klasėse 
apskaičiuojamos pagal tarp
tau t ines IAAF vyrų 1971 m. 
daugiakovių vertinimo tabeles, 
o moterų ir visose kitose jaunių 
ir mergaičių klasėse pagal IAF 
1971 m. moterų tabeles, modifi
kuojant metimus. 

Je i pabaltiečių žymenį gavo 
lietuvis, tuomet jam automa
t iškai teko ir lietuvių žymuo. 
Žemiau duodame žymenų gavė
jus : 

Vyrų - A. K l e m a s (W. 
„Vėjas"); moterų — Aimee 
Teteris (Latv.), lietuvių — Rūta 
Maželytė („Žaibas"); vyrų „Sub- i 
masters" (Sub-masters" — Ilona 
Smalenskienė („A"); moterų 
„Masters 1A" (40-44 m.) - Rasa 
Valaitienė („Ž"); vyrų „Masters 
1 B " (45-49 m.) - Saul ius 
V e n c l a u s k a s („Ž") ; vyrų 
„Masters 2A" (50-54 m.) — 
Romas Burdul is („Aušra"); 
moterų „Masters 3A" (60-64 m.) 
— Ona Vasienė („Ž"); jaunių A 
(17-19 m.) — Gintaras Batūra 
(„A"); jaunių B (15-16 m.) - N. 
Anderson (Latv.), lietuvių — 
Petras Steponaitis („Vytis"); 
jaunių C (13-14 m.) — Aidas 
Batūra („A"); mergaičių C — 
E s t e r a S t e m p u ž y t ė („Z") ; 
berniukų D (11-12 m.) — Mikas 
Rukšėnas („Ž") ir Aras Igna
tavičius („A"); mergaičių D — 
Aimee Teteris (Latv.), lietuvių 
— Ona Smalenskaitė („A"); 
berniukų E (9-10 m.) - Gin
t a u t a s Urbonavič ius („Ž"); 
mergaičių E — Kristina Klio
rytė („Ž"); berniukų F (žemiau 
9 m.) — Saulius Kliorys („Ž"); 
mergaičių F — Alaną Teteris 
(Latv.), lietuvių — Saulutė 
Tamošiūnaitė („Ž"). 

Amžiaus klasifikacija prie-

galiūnas, Toni Maestre, Gytis 
Kavaliauskas, Rolandas Sinia-
kovas. Ar tū ras Savukynas , 
Ričardas Zdančius, Virgis Žu-
romskas, Rolandas Urbona
vičius ir Aivaras Savukynas. 

Pasibaigus pirmenybių se
zonui, balsavimo keliu patys 
žaidėjai r e n k a komandos 
vertingiausią (most valuable) 
žaidėją. Kas išrinktas, bus pa
ske lb t a s sezono užbaigimo 
baliuje, lapkričio 30 dienos 
vakare, Lemonte, Lietuvių cen
tro salėje, kur programą atliks 
dainininkai iš Lietuvos — Vir-
ginia ir Vytautas Šiškauskai. 
Programą praves Rasa Poskoči-
mienė. 

Teko girdėti, kad dar yra 
laisvų vietų. Vietas prašome 
užsisakyti nedelsiant (ne vėliau 
lapkričio 27 dienos) pas baliaus 
rengėją Laimą Glavinskienę — 
708-323-6302. 

Savo ats i lankymu pagerb
kime ryžtingai kovojusius lietu
vius futbolininkus, keturias
dešimt vienerius metus atsto
vavusius lietuviams toli toli už 
Lietuvos ribų. 
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atletikos veterano Jono Bag
dono, mirusio 1979 m. at
minimui skirtas kasmetines 
dovanas lietuvių pirmenybių 
vyrų ir moterų ilgiausių bėgimų 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDAUEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312)735-5556 

507 S. Gilbart, LaGranga, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

laimėtojams gavo Andrius 
Klemas ir Rūta Maželytė už 
10,000 m bėgimus. 

amb 

DR- DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgoft Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava.. Orland Park 
708 349-8100 

10 W. Martin. Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, CMcago 
Tai . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)2484067; arba (706)2464581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. T * . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antra 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1 -3 v p p penKtd 

• sestd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzia Ava., Chicago 
(1-312) 7764969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGUA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusiu, venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St . Chicago. IL 
Tai . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2 

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . ( 7 0 8 ) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kaMnsto Ir buto: (706)652-4119 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

J . J . 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McEHERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
1 SS N. MtcM^Sfi Av#., Swt# 324 Ir 
5635 t . Pulaafcl Rd., CMcago, IL 

81 St. Ir Kean Ava., Justlcs. IL 
Tai. (1-312) 566 2868 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2494 W. 71st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penki 2-7 

Kab. tai . (1-312) 5854348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai . (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 4424297 

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

7722 S. Kadzia Ava., 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal 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. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGUA 

6132 S. Kadzia. CMcago, III. 
Tai . (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, III. 60120 
Tai . (708) 7424255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai . (708) 446-1777 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Carmak R d . 
Vvestchaster, IL 6 0 1 5 3 

T a i . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabinate tai. (1-312) 776-2680. 
Raz. (706) 4464S4S 

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

Kalbame lietuviškai 
6185 S. Archar Ava. (prie Agst.n) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (1-312) 585-7756 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGUA 

AKIŲ LIGOS 

1020 C. Oadan Ava. 
MapervMelL 
Tai . 1-706-627 

Valandos pagal susitarimą 

316. 



Pagalba žemės pakeleiviui — 

DANGAUS VILTIS 
Kai daugumas mūsų augome, 

išmokome, kad mūsų tikslas 
žemėje yra pažinti, pamil t i 
Dievą ir jam tarnauti, tam, kad 

ir sukoncentruodavo visą savo 
dėmesį, išsivystė įvairiausios 
pamaldumo formos, kurios ne
retais atvejais nustelbdavo^*} 

nant mus dorai gyventi. Bet 
šiandien tos temos nebegir
dimos iš sakyklų. Ar dėl to, kad 
Bažnyčia atmetė šią tikėjimo 
tiesą? Ne, Bažnyčia tebeskelbia, 
kad žmogaus gyvenimo tikslas 
yra amžinas džiaugsmas su 
Dievu danguje. Taip meldžia
mės Eucharistinėje maldoje 
k iekvienose Mišiose, pra
šydami, kad mirusieji būtų pri
imami į ,,amžino džiaugsmo 
buveinę", kad ir mes su šventai
s iais , pabaigę šios žemės 
kelionę, galėtume su angelais 
amžinai giedoti Džiaugsmo 
giesmę Viešpačiui ir tada, visi 
kar tu giedodami „Šventas , 
Šventas" lyg ir repetuojame 
angelų giesmę, kad — galėtum 
sakyti — ją mokėtume, kai 
pagaliau atsirasime jų pulke. 

Ypač maldos už mirusius — 
Sv. Rašto skaitiniai ir psalmės, 
skirtos mirusiojo budynėms, 
laidotuvių Mišių skaitiniai ir 
maldos kapinėse ryškiai parodo, 
ką Bažnyčia — būtent ir mes, 
tikintieji — tiki apie mūsų 
žemiškojo gyvenimo tikslą ir 
paskirtį. Visur kartojama, kad 
mes gyvieji žemėje gyvename 
amžinojo gyvenimo viltimi ir 
kad kaip tik būtent ši viltis, 
kuri remiasi paties Kristaus 
duotu pažadu, mums padeda 
pakęst i žemiško gyvenimo 
sunkumus. 

Bet daugeliui darbo-gyve-
nimo sąlygos yra tokios, kad ne
tenka dažniau dalyvauti laido
tuvių pamaldose, o Mišiose — 

DAINAVOS STOVYKLAI 35 METAI 

po mirties galėtume amžinai su retais atvejais nustelbdavo pa-
juo džiaugtis danguje. Būdavo, ties Kristaus nurodytą vienin-
kad ir bažnyčiose per pamokslus tele sąlygą išganymui: ne tik 
girdėdavome apie amžino gyve- žavėtis Dievo žodžiu, bet jį vyk-
nimo džiaugsmus (o gal dažniau dyti artimo meilės ir teisingu-
apie pragaro kančias), skati- mo darbais. O visų malda ir 

Dievo malonių, kurios mus 
įgalintų tuos darbus vykdyti, 
nežiūrint asmeniškos kainos. 

Tačiau, daug lengviau net ir 
klūpant ilgas valandas kalbėti 
įvairius atlaidus suteikiančias 
maldas, negu valandą kas sa
vaitę lankyti vienišus senelius, 
negu tapti sergančios irzlios se
nelės globėja, negu amžinai 
vežioti vaikus po įvairius susi
rinkimus, išvykas, renginius ir 
pamokas, kantriai atsisakant 
poilsio vakaro prie televizijos, ar 
kitos pramogos, palikus vaikus 
savais keliais eiti. Lengviau iš
pildyti atlaidams gauti nurody
mus, negu ieškoti būdų susitai
kyti su blogais kaimynais ar 
giminėmis. 

Todėl ypač po Vatikano II-jo 
susirinkimo Bažnyčia labiau pa
brėžia meilės įgyvendinimą 
žemėje, negu spekuliuoja apie 
amžino gyvenimo džiaugsmus 
ar kančias, nes pagaliau iš 
nemirusiųjų niekas patys to 
nesame patyrę. II Vatikano 
Pastoracinė Konstitucija Apie 
Bažnyčią Dabar t in i ame 
Pasaulyje (str. 38-39) apie 
amžinojo gyvenimo (dangaus) 
viltį kalba šitaip: „Kristus... 
savo Dvasios galia jau dabar 
veikia žmonių širdyse. Jis ne tik 
žadina juose būsimojo amžiaus 
ilgesį, bet tuo pačiu įkvėpia, 
grynina ir stiprina tuos kilnius 
t roškimus , ku r ių ap imta 
žmonių šeima stengiasi pa
daryti savo pačios gyvenimą 
žmoniškesnį ir t am tikslui pa 

ar daug kas klausosi kunigo j u n g t i v i s ą že m ę" , o „kaip šios 
kalbamų maldų? Nežiūrint 25 vilties išsipildymo laidą ir kelio-
metus dalyvavimo povatikaninėje 
Mišių liturgijoje, vis vien dau
geliui mūsų Mišios yra ne tiek 
mūsų malda, o kunigo malda už 
mus. tad pasitikime, kad jis už 
mus sukalbės visas reikiamas 
maldas ir per daug jo žodžių 
nesiklausome. Bet jei širdimi 
kartu su kunigu jas kalbėtume, 
išmoktume ne tik svarbių savo 
tikėjimo tiesų, bet ta ip pat ir 
krikščioniško galvojimo visiems 
savo kasdieniško gyvenimo 
momentams. Išmoktume kiek
vieną savo gyvenimo darbą 
aukoti kasdien asmeniškai, nes, 
kaip meldžiamės Mišiose, pra
šome, kad visi tie mūsų darbai 
būtų kartu su Kristaus auka 
nunešami kaip mūsų auka prie 
Dievo sosto danguje. Išmoktume 
ir visus savo gyvenimo sunku
mus, kentėjimus jungti su Kris
taus auka. Išmoktume gyventi 
amžinojo gyvenimo viltimi. 

Tai kodėl kunigai per pa
mokslus mums ap ie ta i 
nekalba? Gal dėl to, kad pa
mokslų tikslas yra padėti tikin
tiesiems sau pr i ta ikyt i tos 
dienos Šv. Rašto skai t in ių 
pamokymus. Gal dėl to, kad 
kunigams, kurie Mišias kasdien 
laiko, atrodo, kad Mišių žodžiai 
patys už save kalba — gi dabar 
kai Mišios yra vietinių žmonių 
kalba ir kunigai, atsisukę į 
žmones, aiškiai, garsiai taria 
visus žodžius, kad žmonės gir
dėtų ir dar priedo žmonės juos 
gali sekti Mišiolėliuose, argi 
reikia dar kartoti? O gal reiktų, 
nes ypač įprantame prie nuola
tiniai kalbamų žodžių, jų nebe-
girdime, jie mūsų nebepaveikia. 

Pagaliau ir visos minėtos o-
ficialios Bažnyčios maldos — 
šiek tiek kitaip kalba apie 
dangų, negu būdavo anksčiau, 
ne iš esmės, bet iš to. kurie 
momentai pabrėžiami. Kai bū
davo daug kalbama apie ant
gamtinį gyvenimą, žmonės ten 

nės maistą, Viešpats saviesiems 
paliko (Mišias):... brolių bend
ruomenės vakarienę (kuria) iš 
anksto švenčiama dangaus 
puota". 

Toliau ten rašoma: „Aišku, 
žemiškąją pažangą turime rū
pestingai skirti nuo Kristaus 
karalystės augimo. Tačiau... ji 
yra labai svarbi Dievo karalys
tei. Žmogiškąjį kilnumą, broliš
kumą ir laisvę, taigi visus... 
mūsų darbo vaisius, kuriuos... 
būsime pask le idę žemėje, 
paskui vėl a t ras ime. ...Ši 
karalystė slėpiningu būdu jau 
yra žemėje; ji pasieks savo tobu
lybę, kai ateis Viešpats". 

II Vatikanas pabrėžė tai, kas 
iš tiesų randama ir Šventajame 
Rašte: Dangus — Dangaus 
karalystė nėra tik ten, kur nors 
aukštai po mir t ies . Pagal 
Dangaus karalystės įstatymus 
gyvendamas, žmogus pasirenka 
gyventi joje dar žemėje bū
damas, kaip ir Kristus darė. Ir 
tai kainavo jam; kainuoja ir 
tiems, kurie juo seka. Ten pat 
(38-me str.) rašoma: „Už mus 
visus, nusidėjėlius, iškentė-
damas mirtį, savo pavyzdžiu 
Kristus moko, jog kiekvienas 
mūsų turi nešti kryžių, kūno ir 
pasaulio uždedamą ant pečių 
tiems, kurie eina taikos ir tei
singumo keliu". 

Tad Kristaus mokymas tebe
galioja: į dangų įeinama tik per 
siaurąsias žemiško kentėjimo 
duris, kurių neišvengė ir pats 
Kristus savo žmogiškume. Bet 
nesame palikti vieni: turime ne 
tik jo nurodymus, ne tik juo 
sekančiųjų bendruomenę, kuri 
mus toje sunkioje kelionėje lydi, 
bet ir y> tiesiogine pagalbą per 
sakramentus. O kartais, kai ap
ninka neviltis, juodos mintys, 
tik toji dangaus pažado viltis te
gali mums padėti likti ištiki
miems savo krikščioniškajam 
pašaukimui. a.j.z. 

Vasaros viduryje pasirodė sep
t in tas i s leidinys, l ieč iant is 
Dainavos jaunimo stovyklą. 
Redaktorius — Juozas Baužys. 
Viršelio projektas Onos Bau-
žienės. Spausdino „Draugo" 
spaustuvė Chicagoje. Šis jubilie
jinis leidinys netrukus bus 
išsiuntinėtas Dainavos sto
vyklos rėmėjams. Visuomenė šį 
šešiasdešimties puslapių gau
siai i l iustruotą leidinį gali 
įsigyti pas Bronių Polikaitį. 

Leidinio pradžioje duodama 
dabartinė Direktorių tarybos ir 
administracijos sudėtis, nors 
jubiliejiniame leidinyje būtų 
labiau tikę paminėti visus šiose 
pareigose buvusius, nuo pasku
tiniojo leidinio pasirodymo prieš 
penkerius metus. I akį krenta 
bent septyniuose puslapiuose 
išspausdinta buvusi Dainavos 
emblema, k u r i buvo prieš 
dešimt metų direktorių tarybos 
atnaujinta, sumoderninta, pri 
taikyta marketingo poreikiams. 

Viršelyje yra penk ios 
nuotraukos, rodančios Dainavos 
rūpintojėlį, Dainavos muzikan
tą, svečius iš Lietuvos bei porą 
stovyklai tipiškų vaizdelių. 
Kitos penkiasdešimt aštuonios 
nuotraukos gražiai išskirstytos 
po visą leidinį. Dešimt jų yra 
portretai ar pavienių asmenų 
fotografijos. Vidinis ir galinis 
viršelio puslapiai palikti visai 
tušti . 

Leidinyje norima „pasidžiaug
ti paskutiniųjų penkerių metų 
Dainavos veikla*. Po puslapi 
paskirta Vytauto Petrulio, kun. 
Alfonso Babono, Sauliaus Kup
rio ir Juozo Polikaičio žodžiams. 
Viename puslapyje suglaustai 
pasisako kun. Alfonsas Svarins
kas ir kun. Ričardas Repšys. 
Pagarbiai prisimenamas a.a. 
kun. Viktoras Dabušis. Keletą 
detalių iš Dainavos Istorijos 
paberia Bronius Pol ikai t is . 
Duodami trumpi aprašymai iš 
jaunųjų ateitininkų, moksleivių 
ateitininkų, skautų, studentų 
ateitininkų, sendraugių ateiti
ninkų, mokytojų ir jaunimo, lie
tuvių kilmės ir lietuviškųjų 
studijų stovyklų. Pašnekesio 
formoje dr. Adolfas Darnusis 
kalba apie save ir Dainavą. Taip 
pat yra du interviu su tarybos 
pirmininku Vytautu Petruliu ir 
tarybos vicepirmininku dr . 
Vyteniu Damušiu. Šen ir ten 
įterpta jaunimo pasisakymai. 
Žvilgsnyje į ateiti P. Ganvytas 
aptaria Dainavos viziją. Pasku
t iniej i devyni pus lapia i — 
aukotojų sąrašai ir pajamų 
išlaidų suvestinės. Aukotojų 
pus lap iuose i šva rd in t i 40 
stambiųjų aukotojų, 37 organi-
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zacijų aukos ir 631 rėmėjas. 
Dainavos Direktorių taryba 

savo spalio 26 dienos posėdyje 
nutarė prie minėto leidinio 
pr idė t i papi ldomą apj. 
kur iame nors suglaustai bus 
prisiminta ir įvertinta Du i navos 
rėmėjų komiteto C\< velande 
pastangos ir veikla. Būdama 
kukli, Clevelando ffupė tokio 
priedo ne t ik neprašė, bet jo ir 
nenorėjo. Ta pati grupe posėdžio 
dieną pasodino penki.^dešimt 
raudonų klevelių pri' Spyglio 
paplūdimio. Už kelete metų tie 
m e d e l i a i j a u duos pavėsį 
gausiems vasaros stovyklauto-
jams bei svečiams. Globos 
k o m i t e t o p i r m i n i n k e dr. 
Marius Laniauskas dar įteikė 
500 dol. likutį iš pa-isekusių 
laimėjimų, kurių bendras pel
nas viršijo 10,000 dol. Šios 
gražios paskatos rezultate buvo 
pranešta , kad Alė Lieponienė 
sutikusi atgaivinti Dainavos 
globos komi te tą Chicagoje. 
Keletą metų tam komitetui 
sėkmingai vadovavo dr Austė 
Vygantienė. 

Posėdyje nu t a r t a pakeisti 
dabartinę stovyklos iškaba, kuri 
jau daugiau kaip septyniolika 
metų rymo prie įvažiavimo į 
Dainavą. Kiek ilgiau buvo ap
sistota prie Dainavos emblemos 
klausimo. Kaip jau užsiminta. 
buvusioji emblema dar prieš 
dešimt metų Direktorių tarybos 
buvo pakeista į modernesne. 
stilizuota ir buvo visu naudo
jama. Dabar kai kas norėtu tą 
senąją emblemą sugražinti. Jau 
atspausdintuose, bet iar nepa
sk l i s tuose Dainavos mecenato 
ir rėmėjo kortelėse ta senoji 
emblema j au vėl „įsipilietino". 
Posėdyje ta ryba nežinojo, ar ji 
pati a r tik metinis rėmėju suva
žiavimas tu r i teise tokius keiti
mus daryt i . 

Be didesnių diskusijų taryba 
dar kar tą nutarė, kad speciali 
s l ėp tuvė nuo audrų nebus 
statoma. Turimas dviaukštis 
pas t a t a s yra t inkamas nuo 
audrų apsisaugoti Taip pat be 
kalbų buvo nutarta, kad sto
vyklavietės rajone reikia turė
ti geriamo vandens čiaupų. 

Trumpą, bet pozityvų prane
šimą davė naujasis Dainavos 
administratorius Marius Gra
žulis, kuris kartu su žmona 
stovykloje gyvena nuo vasaros 
pradžios. J is pasidžiaugė, kad 
stovyklautojai buvo palankūs ir 
patenkinti . Neturėta sunkumu 

patenkintos ir stovyklos švara. 
Kitai vasarai reikės dar vieno 
karšto vandens bako virtuvėje, 
kad galima būtų visus indus iš
plauti be pertraukos. 

Kaip ir visada, didingi plataus 
masto renginiai kiek sukompli
kuoja stovyklų kalendorių. 
Ateinančiais metais įvyks Šokių 
šventė , kurioje dalyvauja 
stovyklų vadovai ir stovyklau
jąs jaunimas. Tad kitais metais 
pagr ind in i s stovyklavimas 
prasidės tik nuo liepos 6 ir tęsis 
iki rugpjūčio 30 dienos. Pasi
džiaugta, kad posezoniniame 
laike stovyklą nuomoja ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių 
grupės. Tai padeda išlaidas 
apmokėti, nes dujų. elektros, 
apdraudos. administracijos 
išlaidos yra kas mėnesį, o ne tik 
vasaros metu. 

Taryba yra įsitikinusi, kad 
visuomenė Dainavą ir toliau 
rems, jei ji patenkins jos 
poreikius. Pagarbiai paminėta 
prel. Juozo Prunskio 60,000 dol. 
auka krikščioniškojo jaunimo 
auklėjimo veiklai ir pilnutinių 
asmenybių ugdymui, taip reika
lingų iš vergijos į laisvę pri
sikeliančiai Lietuvai. Prel. 
Prunskis skiria tik šios sumos 
nuošimčius kasmetiniam šios 
paramos paskirčiai tinkamam 
uždaviniui vykdyti. Atkreiptas 
dėmesys į sudėvėtas lovas 
ir jų spyruokles. Kartą lovon 
įvirtus. vyresniojo amžiaus 
svečiams sunku vėl išlipti. Nu
tarta dr. A. Damušio vardo 
name i populiariai vadinamuose 
..Baltuose rūmuose") esamas lo
vas pakeisti naujomis ir pato
gesnėmis. Pridėjus čiužinius 
bei kitus reikmenis, vien šio 
pastato atnaujinimo išlaidos ga
li viršyti 10.000 dol. sumą. 

Kitam posėdžiui Dainavos 
taryba rinksis j au žiemai 
įpusėjus. 

su sezoniniais 
Stovyklaujančio: 

t! rbininkais. 
grupės buvo 

Įsteigta Kultūros ir 
meno taryba 

Vilnius. Spalio 30 d. (Elta) -
Jvvko pirmasis Lietuvos kultū
ros ir meno tarybos posėdis. 
Jame aptarta svarstytinų klau
simų problematika. Išskirtos 
dvi ypač aktualios problemos: 
valstybinės leidybinės politikos 
reikalai ir kultūros paveldo si
tuacija Lietuvos regionuose. An
trame Lietuvos kultūros ir 
meno tarybos posėdyje, kuris 
įvyks kitą savaite, numatyta 
apsvarstyti leidybos problemas. 

Ši taryba, sudaryta prie 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerijos iš žymiu meninin-

ŠVENTOSIOS 
BIOGRAFIJA 

JAUNIMUI 
Seserys kazimierietės pra

neša, kad iš spaudos išėjo pa
t r auk l i , jaunimui t a ikoma 
knyga ..Kazės True Home" — 
Kazės tikrieji namai, parašyta 
jaunimo knygų autorės Claire 
Jordan Mohan ir iliustruota Su-
sannah Hart Thomer. Tai 
jaunimui taikoma knyga aie Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
steigėjos Motinos Marijos 
Kaupaitės vaikystę ir jaunystę 
jos mokymosi vienuoliško gyve
nimo amerikiečių vienuolyne, kol 
ji ir dvi kitos lietuvaitės pa
darė įžadus į naują, lietuvišką 
vienuoliją — Sv. Kazimiero se
seris. 

„Jaunimui visuomet reikia 
pavyzdžių — žmonių iš kurių jie 
patys gautų įkvėpimą sekti 
savojo pašaukimo keliu, puose
lėjant jiems Dievo duotas do
vanas, dalinantis jomis su ki
tais, vis tobuliau išmokstant 
mylėti Dievą ir kitus", sako ses. 
Marilyn Kuzmickus, vienuolijos 
generalinė vyresnioji. Taip pat 
galvoja ir šios knygos autorė 
Claire Jordan Mohan, tuo įsi
tikinusi jau nuo pirmųjų metų 
mokytojaudama. Ji apsidžiaugė 
sužinojusi, kad viena jos mokinė 
pavyzdžiu pasiėmė Madoną, bet 
sus i rūpino, kai n e t r u k u s 
sužinojo, kad tai buvo ne Dievo 
Motina, o apatiniais baltiniais 
apsitaisiusi bešokanti roko dai
n in inkė „Madonna" . Bet 
pasižvalgius į vaikų literatūrą 
apie modernių laikų herojus ir 
herojes, pamatė kad jaunimui 
herojų labai trūksta. Tad pati 
ėmėsi darbo šią spragą užpildy
ti. 

Claire Jordan Mohan pati 
kreipėsi į Sv. Kazimiero seseris, 
siūlydamasi aprašyti jų steigėją 
Motiną Mariją Kaupaitę. Jau 
buvo išleistos pirmos dvi jos 
knygos ..Vaikų Herojų Seri
joje", kurią leidžia Young Spar-
row Press, Worcester. PA. Pir
moji buvo apie garsiosios Mo
tinos Teresės iš Kalkutos jau
nystę „Mother Teresa's Some-
day". antroji — ..A Red Rose for 
Frania" — apie Pranciškos 

kų, kultūros ir meno specialistų, 
yra visuomeninė institucija, 
kuri konsultuos visais kultūros 
ugdymo ir valstybinės kultūros 
politikos formavimo klausimais, 
siūlys kultūros raidos priori
tetus, vertins kultūros plėtros 
programas, naujai rengiamus 
kultūros profilio dokumentus. 

Siedliskos, Šv. Šeimos Nazarete 
vienuolijos steigėją. Ši vienuoli
ja parengė Motiną Mariją įsteig
ti Šv. Kazimiero seseris ir, 
matyt, per jas autorė susipažino 
su Motinos Marijos biografija, 
kuriją įtikino, jog jos vaikystės 
ir jaunystės pavyzdys yra 
aktualus šiandienos jaunimui, 
tad reikalinga šiai ..Vaikų 
Herojų serijai". 

Seserys kazimierietės autorei 
suteikė daugumą jai reikalingos 
biografinės medžiagos apie Mo
tinos Marijos — Kazės Kaupai
tės jaunystę ir padėjo jai pačiai 
naudotis vienuolijos archyvais. 
Tad knygoje Kazimiera Kaupai
te yra gyva. žmogiška mergaitė, 
jaunuolė, augusi t ampr ius 
ryšius turinčioje Lietuvos ūki
ninko šeimoje, kur ji buvo 
mylima ir kur jai buvo sąlygos, 
susidūrus su gyvenimo iššū
kiais, kūrybingai juos spręsti. 
Nežiūrint sunkių išorinių sąly
gų — skurdo ir politinės caro 
priespaudos — Kazė vis vien 
tikėjo, kad jos gyvenimas turi 
tikslą, kad yra dėl ko aukotis. 
..Ji turėjo dvasines savybes — 
drąsumą, pasitikėjimą, ryžtą, 
išminties ir meilės — kurios ją 
įgalino r iz ikuot i , kad jos 
svajonės taptų realybe", sako 
ses. Marilyn. 

Seserys džiaugiasi, kad ši 
knyga išėjo būtent dabar dėl 
trijų priežasčių. Pirma, kaip tik 
dabar seserys siekia Motinos 
Marijos Kaupaitės paskelbimo 
Palaimintąją. Antra, kaip tik 
šiais metais Motinos Marijos 
gimtinė Lietuva po taikios 
revoliucijos yra atgavusi savo 
nepriklausomybę. Trečia, ši 
knyga išėjo išvakarėse Šv. 
Kazimiero Seserų vienuolijos 
steigimo Scrantone 85-to jubi
liejaus išvakarėse. 

Seserų Generalinė Taryba šią 
knygą priima kaip Motinos 
Marijos išliekančią dovaną 
Amerikos ir Lietuvos jaunimui. 
Kai bus baigtas vertimas į lietu
vių kalbą ši knyga bus platina
ma Lietuvoje. 

JAV Bažnyčios vadai teigia
mai priėmė šią knygą. Kard. 
Anthony J. Bevilacąua apie šią 
knygą pasakė: ..Mūsų vaikams 
būtina turėti savo Bažnyčios he
rojus, ypač modernių dienų he
rojes, kaip Motiną Mariją". 

Ses. M a r g a r e t 

Vertt 

P e t c a v a g e , 
ssc 

y. Zailskaitė 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS N O R I M A S 
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mirties. Greit apsisprendžiau iš Vokietijos visiškai 
išvykti. Nutolti nuo to krašto, kur tik vargas, skurdas. 
nepritekliai teslėgė. Toliau nuo Lietuvos, nors ji tokia 
šventa giliai giliai... Ak, stovyklos nusibodo! Panoro 
žmonės rast i laisvę ir nevaržomumą. Pat iems suradus 
darbą grumtis su Likimu galingu. Nesvarbu, kad kitas 
gal blogiau gyvens. Svarbu, kad bū tum laisvas. 
nepriklausomas nuo nieko. Pagaliau bent nebeduot 
savęs beišnaudoti ta rp taut in iams aferistėliams. vaei 
šiams pareigūnams, spekuliantams. Taip norisi bot 
kur, bet k u r išvykti! 

Jau ruošiaus užsirašyti emigravimui į tolima 
Australiją, kada atėjo lemtingasis laiškas. Tai dėdė Ari 
tanas iš Čikagos — Antanas Padegimas. Tokią pavarde 
jis pasilikęs, kaip ir buvo. Parašė galįs man padėti 
išvykti, nes jau pr i imtas naujas įs tatymas. Paprastas 
įstatymas numato dvi sąlygas: ateivis turi turėti vieta 
gyventi ir darbą, iš ko išsimaitintų. J a u dėdė ir darbą 
suradęs siuvykloj, ku r dirbo kadaise žmona. O gy v*'n 

ti galėsime pas juos, kol išgalėsiu pati savo šeima 
išlaikyti. 

Ir vėl iškilo nauja problema — kaip tapti mari 
siuvėja? J u k dėdė darbą man siuvykloje surado! O -'" 
ti aš nemoku... Beje, tiktai tiek, kiek namie reikia 
lopymui drabužių. O industrinio amato aš iki šio' n«' 
manyt nemaniau įsigyti. Niekada negalvojau, kad ! w-
gyvenime duoną pelnytis iš adatos — siuvant! 

Na, suprantama - mokyt vaikų Amerikoj aš jaučiau, kad pasauly tik jis su žmona liko man artimi, 
negalėsiu vien jau dėl to, kad kalbos jų nemoku. Taigi, Jį s dar dirba vielos fabrike, o teta tvarko namą. Nors 
reikės užmiršt lietuvišką mokytojavimą, nes siuvykloj abu jau pasiekę gyvenimo kalno viršūnės ir net jau per 
dirbant reikės vien darbui teikt jėgas. Todėl ėmiau aš ją kiek žemyn nusiritę, bet įpratę darbuotis jie tęsia 
rūpintis kaip man išmokti to siuvimo. Šią spragą toliau proletarišką kelią. Tik vėliau pamačiau, kad aš 
turėjau užpildyti net kursais. O stovykloj buvo jų bėgau nuo vilko, o užbėgau ir vėl — net ant lokio! Nors 
visokių — jei ne pačioj stovykloj, tai mieste, privačiai, giminės laikė save juk lietuviais, bet jų supratimas apie 
pas vokiečius. Tik baigus mokytis naudot mašiną, santvarkos pasikeitimą tėvynėj man davė ir jų 
žirkles ir kirpimo planus gavau pranešimą, jog pasaulėžiūros vaizdą. Raštingi abu, bet skaitydavo tik 
Amerika leidžia mane priglausti giminėms Chicagoj. tokią spaudą, kurioj komunizmas jau aiškiai, visai 
Kiek džiaugsmo tada buvo! Kiek laimės šypsnių! palankiai, net skaisčiai buvo darbo žmonėms atvaiz-

Vaikai jautėsi tarytum danguj, nes ir jie svajojo duotas, 
patekti dolerio kraštan, kur laisvė ir demokratija, kur Pamačius, kad aš patekau neišmanėlių gūžton, visa 
turtai , nuosavybė, pinigai traktuojami kaip galimybė būtybe ištrūkti veržiausi iš dėdės globos. Kuo greičiau! 
iškilti virš kitų. Jau Lietuvoj seniau šis kraštas masino Skolinaus kiek pinigų, kol įstengiau surasti sau butą 
šviesiom viltimis, nes kasgi netroško pralobt ar bent įr už jį apmokėti. O darbą gavau aš ten pat, kur teta 
prakust? tokį darbą jau baigė. Siuvau dar blogai ir iš lėto, bet 

Tarsi sapne bėgo dienos ir naktys, belaukiant troškimas ištrūkt iš „paraudusio" dėdės namų man 
švilpuko. Nei traukiny, nei laive, nei stovykloj prieš teikė jėgų kuo greičiau užsidirbti bent pradžiai lėšų 
laivą nejutau šaukimo atgal. Jokio gailesčio jausmo, savo šeimai. 
kad gal amžiams atkrisiu nuo seno kamieno. Per kelis O. kaip buvau aš laiminga, kai įžengiau pirmąkart 
jau gan ilgus metus be namų pasiilgau laisvesnio nuosavan savo butan! Kuklus jis, vos trys kambariai 
likimo. ir virtuvė, brangus ir be baldų. Nors pradžioje dra-

Ir kai Laisvės stovylą New Yorkan įplaukiant iš bužius mes vis klojom ant žemės, dalinomės viena kėde 
vydau — tik tada suskaudėjo man širdį Taip liūdna, įr stalu, bet kitų nebeprašėm malonės. Vaikus teko 
baugu prieš išlipsiant Į krantą. Kas laukia manęs? Ar 
būsiu laiminga? Kur teks prisiglausti? Ką žada 
likimas? Ir gaila palikti kapus už Atlanto, nes niekad 
sugrįžt ir palinkti ties kryžium neteks... Tik malda 
nuramino nerimstantį jausmą. Tiktai Jo, Visagalio, pa

leisti valstybės mokyklon, o pati aš kasdien autobusais 
keliauju lig šiolei į darbą. Pavargus grįžtu vėl tais 
keliais. Bet niekad nė kojos nekėliau daugiau aš pas 
dėdę! Prieš išeinant tiktai pasakiau, kad jis klysta 
laikydamas mus savo priešais. Vienybę tautos supran-

1 

guoda užtikrino mano žingsnius ateity. Tik Jis mane tu tik tada. kai jie eis prieš atėjusius barbarus. Patariau 
vedė tiesiog ir be kliūčių prie tikslo, kurio dar tada J a m nuo širdies kiek daugiau paskaityt ir kitokios 
negalėjau suprast. Jis tikslą žinojo, o Juo aš tikiu, nes spaudos, o ne vien tik raudonąją spalvą tematančios. 
Jis niekad gyvenime manęs neapvylė! 

Kai nepažįstamo veido žmogus prisistatė stoty ir įBus daugiau) 
meiliai apkabino, savo dėdę pradėjau aš gerbt, nes 
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PIRMOJI PREMIJA 

Clevelando dienraštis „Plain 
Dealer" lapkričio 5 d., rašy
damas apie ,,Proscenium 91" 
— penkioliktąją meno parodą 
Lakewood Beck Center muzie
juje, nurodo, kad joje norėjo 
dalyvauti rekordinis menininkų 
skaičius su 540 darbais. Jury 
komisija iš trijų žinomų 
Clevelando meno galerijų 
atrinko tik 87 kūrinius, kurie 
buvo parodoje išstatyti. 

Komisija, vertindama kūri
nius, pagrindinį dėmesį kreipė 
į „naują meno pristatymą ar in
dividualinę viziją, sujungtą su 
tobula atlikimo technika". Pir
moji premija — piešimo, gra
fikos ir kitų meno darbų grupėje 
paskirta Nijolei Palubinskie-
nei už du pusiau abstrakčius 
peizažus „Park L" ir „Kalnų 
naktis". 

101-RI xMETAI 

TV 8 kanalas spalio 28 pa
grindinėje vakarinių žinių lai
doje pavadintoje „Concerning 
Cleveland" plačiai paminėjo 
Adelės Gelgotienės 101 metų 
sukaktį. Sukaktuvininkės vyras 
buvo ištremtas į Sibirą. Ji su 
vaikais pasitraukė į Vakarus. 
Be pačios sukaktuvininkės pro
gramoje kalbėjo jos dukros 
Dana Čipkienė, nuoširdžiai 
besireiškianti įvairiuose šalpos 
bei pagalbos Lietuvai darbuose 
bei administruojanti „Lietuvių 
sodybą" ir Vida Ožinskienė, 
sukilimo metu prieš Gorbačiovą 
buvusi Lietuvoje. 

Ilgiausių ir sveikiausių metų 
sukaktuvininkei! 

REKOLEKCIJOS 

Gruodžio 14, Dievo Motinos 
parapijos svetainėje vyks vienos 
dienos rekolekcijos. J a s ves kun. 
dr. Kęstutis Trimakas. Rengia 
„Ateities" klubas. Maloniai visi 
kviečiami da lyvaut i . Dėl 
informacijų skambinti klubo 
pirm. Romui Bridžiui, tel. 
481-19097. 

Programos dalyvių tarpe yra 
ir „Grandinėlė", kuri praėju
siais metais susilaukė gražaus 
publikos ir spaudos įvertinimo. 
Be šios lietuvių tautinių šokių 
šokėjų grupės programoje daly 
vauja: Cleveland Peace Officers 
Memorial Pipe Band, Shalhevet 
t a rp tau t in i s ansamblis. 
Amerikiečių Zagreb Junior 
Tamburicai, ispanų šokėjai, 
vengrų skautų ansamblis. 
Wings Over Jordan, italų grupė. 
Korėjos šokėjų grupė, Airių 
šokėjai, slovėnų vyrų choras, In
dijos grupė, čekų sakalų šokėjai 
ir ukrainiečių Kastan tautinis 
ansamblis. 

Bilietai suaugusiems 12 dol.. 
senjorams ir vaikams, jau
nesniems negu 12 metų — 10 
dol. Užsisakyti Ticket office tel. 
241-6000. 

Daugiau informacijų galima 
gauti pas Nationalities Service 
Center egzekuty vinį direktorių 
Algį Rukšėną, tel. 7814560, ar
ba pas šventės koordinatore 
Robin Neal, tel. 543-9301. 

Tautybių tarnybos centras 
kasmet aptarnauja arti 20,000 
naujų imigrantų, padedant 
jiems įsikurti, išmokti kalbą, 
pažinti kraštą ir gauti kitų 
patarimų reikalingų naujajame 
krašte. 

Festivalį rengia Tautybių 
tarnybos centras ir Clevelando 
dienraštis „The Plain Dealer". 

V. R. 

CITUOJAMAS 
PREZ. LANDSBERGIS 

Lapkričio 12 d. laidoje „Plain 
Dealerio" dienraštis, aprašė 
AFL-CIO konvenciją Detroite, į 
kurią buvo pakviestas ir Lietu
vos prez. V. Landsbergis. Čia 
prezidentas dėkojo visiems 
žmonėms, rėmusiems jo krašto 
ilgą kovą dėl nepriklausomybės. 

, .Reikšdamas dėk ingumą 
AFL-CIO, dėkoju visai dirban
čiai Amer ika i , visiems 
Amerikos žmonėms, kur ie 
palaikė stiprią laisvės dvasią ir 
suprato mūsų t i k s l u s " , — 
kalbėjo prez. Landsberg i s 
didžiulei da rb in inkų kon
vencijos auditorijai. 

TARPTAUTINIS 
FESTIVALIS 

Gruodžio 14 d. 7:30 vai. vak. 
gražiajame Palace Theatre ren
giamas tretysis tautų festivalis, 
kuriame dalyvaus 15 iškiliųjų 
tautinių grupių. Dainos, šokių 
ir muzikos šventės vadovas 
, , 1 l a i l ! L / C O I C I I V ftVIUIHI'»»>M«" 

VVilliam F. Miller, jau ilgus 
metus objektyviai informuojąs 
skaitytojus apie Clevelando 
tautybių kultūrinius, švietimo 
ir politinius pasireiškimus. 

OSKARAS MILAŠIUS IR 
BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ 

Gera šimtinė klevelandiečių 
atsiliepė į „Ateities" klubo 
kvietimą atvykti į rašytojos ir 
aktorės Birutės Pūkelevičiūtės 
rečitalį lapkričio 10, sekma
dienio popietę, Dievo Motinos 
parapijos svetainėje. Šis gražus 
kultūrininkų būrys norėjo jau 
ne pirmą kartą čia apsilan
kiusią menininkę vėl išgirsti 
kalbant apie didįjį rašytoją, 
pasaulinio masto poezijos vyrą 
Oskarą (Vladislovą) Milašių, 
(1877-1939). 

Viešnią susirinkusiems apibū
dino ir ja pasveikino „Ateities" 
klubo valdybos literatė Dalia 
Staniškienė. Prelegentė kreip
damasi į „poezijos bičiulius" iš 
karto paaiškino, kad apie Mila

šiaus kūrybą esą tiek studijų ir 
jų aspektų, kadji čia galėsianti 
paliesti tik šešėlį jo kūrybos, nes 
menininko pasaulis esąs pana 
šus j gražų sodą. 

Kalbėdama apie poeto-kūrėjo 
gyvenimo kelią, B. Pūkelevičiū-
tė priminė, kad Milašius gimęs 
iš senųjų lietuvių didžiūnų 
Čerėjos dvare, j rytus nuo Min
sko. Jo motina buvo hebrajų 
kalbos mokytojos duktė, vėliau 
persikrikštinusi, tėvas ateistas. 
Kad apsaugoti nuo rusų įtakos, 
12 m. Oskaras jau buvo išvežtas 
į Paryžių, kur būdamas gabus, 
greitai išmokęs prancūzų kalbą, 
studijavo archeologiją ir semitų 
kalbas. Susidraugavo su pran
cūzų rašytojais, kultūrininkais 
ir įsijungė į to meto kultūrinę, 
liberalistinėje dvasioje brendu
sią Paryžiaus visuomenę. Pir
moji jo knyga buvo atspausdinta 
1899 metais, kai jam buvo 22 
metai amžiaus. Jo didelės 
dvasinės krizės pergyvenimai 
atsispindi kūrinyje „Septynios 
vienatvės". Tėvui mirus, pa
veldėjo didelius turtus ir daug 
keliavo po pasaulį. Jo gyve
nimas nukrypsta į mistiką, kur 
Dievas susitinka su žmogumi 
žemėje. Ir šiame laikotarpyje 
Milašius daug kuria , rašo 
romanus, dramas. 1914 metais 
Milašius pergyveno viziją, kurią 
jis laikė lemiama savo gyve
nime. Jis matęs saulę, dvasinę 
saulę, kaip tikrą Esybę, o 
pasaulį kaip relatyvų objektą. 

Prancūzų intelektualų grį
žimas j katalikybę paveikė ir 
Milašių. Su sa%'o praeities per
gyvenimais, vizija, klaidomis 
Milašius atsisveikina savo bran-
džiausiame lyrikos kūrinyje 
„Simfonijos" Q915 m.), kurias 
lietuvių kalbon tobulai išvertė 
Antanas Vaičiulaitis. Nors ir 
vėlesniuose jo raštuose, prozoje, 
poemose, filosofijoje tai vis tiek 
prasikiša, atsispindi, bet jo ryš
kų žingsnis katalikybėn atsi
skleidžia jo dramatiškoje poemo
je, jo kūrybos šedevre „Miguel 
Manara". Talentingoji meni
ninkė Birutė Pūkelevičiūtė 
artistiškai perteikė šio kūrinio 
pirmąjį paveikslą. Tai buvo 
aukšto akademinio lygio didžio
jo kūrėjo pristatymas šiai dėme
singai auditorijai. 

Birutė Pūkelevičiūtė savo 
paskaitoje — rečitalyje priminė 
ir kitus Oskaro Milašiaus 
nuopelnus l ietuvių t au ta i : 
Lietuvos atstovas Prancūzijai 
<1925 m), vėliau atstovybės pa
tarėjas rašė apie Lietuvą 
prancūzų spaudoje, gynė lietu
vių teises į Vilnių. Lietuva jo 
asmenyje buvo puikiai atsto
vaujama aukštojoje pasaulio 
diplomatijoje. Nors nemokė
damas lietuviškai, su kitų 
pagalba vertė lietuvių dainas ir 
pasakas, kurios gal daugiau yra 

CLASSIFIED GUIDE 
HEAL fcSTATE R E A L ESTATE 

Šv. Kazimiero sese- . vienuolijos narės Šiluvos procesijoje Marąuette Parke 

pasakų versijos i egu paprasti 
vertimai. Už nu< pelnus Lietu
vai 1937 m. Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos-filosofijos 
fakultetas jam nuteikė garbės 
daktaro laipsnį, o Lietuvos 
vyriausybė mokej jam pensiją. 

Visa Milašiaus kūrvba sudaro 
13 tomų. Šioje popietėje prele
gentė daugiausia (*>mesio skyrė 
lyr inei drama. „Miguel 
Manara", kurią lietuvių kalbon 
išvertė taip pat rašytojas An
tanas Vaičiulait:-

Tai trumpa šio rečitalio iš
trauka. Tik kūrėiai ir sceninio 

meno žmonės gali taip įspū
dingai vėl sugrąžinti didįjį poetą 
į mūsų dienų pasaulį. B. Pūke
levičiūtės parinktos Milašiaus 
kūrybos perlų ištraukos, jos 
artistiškai perduotos, atmin
tinai deklamuojant Miguel 
Manara pirmąjį paveikslą, arba 
vaizdingumui padidint i 
įterpiant ir originalų prancūzų 
kalbos skambesį, paliko tikrai 
ilgai atmintiną įspūdį. 

Už ta i klausytojai dėkingi 
rašytojai B. Pūkelevičiūtei ir 
rengėjams. 

V. Rociūnas 

NAUJA, ĮDOMI KNYGA VAIKAMS 

Claire Jordan Mohan 

„KAZE'S TRUE 
HOME" 

Biografija Motinos Marijos 
Kaupaitės Šv. Kazlmisro So-
ssrų Kongregacijos Jstslgo-
los. 

Autorė Clalr* Jordan Mohan 

Speciali kaina susipažinimui mokiniams, šeimoms, pa
rapijoms, Šv Kazimiero Seserų draugams ir rėmėjams: 

$8 95 kietais viršeliais ( * $2 persiuntimas) 

$7.95 už vieną egz.. jei 3 arba daugiau užsakoma tuo pačiu 
adresu (+ $1 už knygą persiuntimas). 

Galima užsisakyti ir didesniais kiekiais. 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas Valstija Zip 

Užsisakau egz. 

Siunčiu $ 

čofctus rašyti Ir siusti Sistars of St. Caslmlr, Book Ordar. 
2601 W. Marquatts Rd.. Chtcago. IL 80829 1894 

AMBER GROUP 
Established 1977 

CORPORATE OFF.CES: 5216 WESLEY TERRACE 
ROSEMONT, IL 60018 

VIDMANTAS RAPSYS, PRESIDENT 

AMBER AIR INTERNATIONAL 
I ATA Cargo Agent, International ai r freight 

forwarder and consolidator 
IATA LICENSE 01-1-9801 

AMBER EXPRESS 
Do m esti c ai r freight forwarder, provid'mg 

door-to-dc next day, second day and deferred 
air freight service 

C A.B./D.O.T LICENSE No 668 

AMBER MARINE INTERNATIONAL 
FMC licensed, multi-natlonal management 
organization specializing in ocean freight 

forwardlng. NVOCC service is provided through 
BALTIA TRANSPORT LINE 

FEDERAL VARITIME COMMISSION LICENSE No. 3405 
BONDED NVOCC NO. 100295 

AMBER SERVICES INTERNATIONAL 
Specializing in international trade and consulting 

BALTIA EXPRESS Co., LTD. 
International parcel service to Eastern Europe 

Parcel Diek up license No. IL C C. 87779 MC-R 
Jeigu jūsų transporto kompanija neturi aukščiau iš
vardintų leidimų, jūsų siuntiniai keliauja per daugelio 
tarpininkų rankas ir neretai paklysta. Visos AMBER 
GROUP kompanijos pilnai apdraustos, kaip to reikalau
ja tarptautinai įstatymai. 
PARCELS 
AIR OR OCEAN CALL 
BALTIA EXPRESS Co. LTD. 
TEL. TOLL FREE 
1-800-SPARNAI 
1-800-772-7624 
1-312-284-6449 

COMMERCIAL SHIPMENTS 

AIR OR OCEAN CALL: 

TOLL FREE 
1-800-AMBER XP 
1-8O0-262-3797 
1-708-671-7150 

SŪDYTOS 
SILKĖS 

IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms 

jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $16 

Skambinkite: 708-532-5951 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vsltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuola ida 

m 
BELL BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. K*dzl« Av«., 

Chlcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Gyvenkite tartum parke! 
šaunus 3 a. namas. 4 akrai mišku apau 
gūsio sklypo šis senoviškas namas !un 
viską: 5 liuksusinius miegamus. 4 vonias, 
židinj. dengtą verandą. 4 auto garažą Uni
kali nuosavybė' $350.000 

Pulkus 2a. namas VVoodcrest Estates. 
Elegantiškas iš vidaus ir lauko; pu'Kios grm 
dys. ąžuolo apdaila Tikras svajonių namas' 
$289,555. 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
I-ana Bilnstrublenė, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas Income Ta*. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Ozrituy, 
21 

OLSICK 8 CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

FOR SALE 
Prlced for qulck sale $179,900, 9 rm 
contep 2 story 4 bdrm.. 2V2 bath house 
Has lott. f/p. swim pool. a/c. centrai 
vacuum & intercom systems Mušt see! 
Open house: Sun. Nov. 24 & Dec. 1 
from 1-5 p.m. 14613 Mallard Dr., 
Homer Twnsp. Orland Pk. area. Tel. 
708-301-6751. 

Gntuifc kMIEOK REALTORS 

JL\ 4 t6$ S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284 1900 

|i-i n n n " parduoti ar pirkti na-
muv kr*>it)kifp^ 1 Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Ik.itn.n imas 
veltui 

MISCELLANEOUS 

FOR RENT, 

Išnuomojamas modernus 3 •> 
kamb. butas su baldais, šaldytu
vu, oro vėsinimu, skalbykla. Mar-
quette Pk. apyl. Kreiptis: 

Tel. 1-708-361-5594 

Išnuomojamas butas Vilniuje 
Skambinti: 708-658-8240 

HELP VVANTED 

Ieškoma lietuve moteris prižiūrėti 2 
valkus ir kartu gyventi Floridoje Privatus 
kambarys su vonia. Turi šiek tiek mokėti 
angliškai ir turėti leidimą šiame krašte 
legaliai dirbti. Darbą reiktų pradėti p'ieš 
Kalėdas. Skambinti: 

312-935-6880 

Reikalinga maloni, energinga mo
teris namų ruošai ir prižiūrėt 3 mažas 
mergytes, kurios nori išmokt lietu
viškai. Galima gyventi kartu (Lake 
Forest) arba atvažiuoti Reikia šiek tiek 
mokėti angliškai. Kreiptis. 

70S-295-8588 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°o--30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
MM mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Stret 
f»l„ — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Ch-c igos miesto leidimą Dirbo ir 
uimiesty Dirbu gre'tai. garantuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimu ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracijų. qražiai išleista Am. 
Lietuviu Bibliotekos leidyklos 
(lithuaninn Library Press). 

Kaina su persiuntimu $22.00 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Illinois ,.\ \ • nt.'i.M tu,>l..i $24.00 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP 
INTERNATIONAL AND DOMECTIC FHEtGHI FOmMNDSIG 

PRES VIDMANTAI RAPSYS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 

TIK $1.40 / sv. virš 80 sv. 
$1.60 iki 80 sv. 

— SU PRISTATYMU Į NAMUS BE MUITO 

— EXPRESS SIUNTINIAI AIR CARGO — 10 DIENŲ! 

NE KALĖDINIAI SIUNTINIAI 

TIK 90ct./sv. virš 80 sv., $1 iki 80 sv. 
— APDRAUDŽIAME. PAKUOJAME PAIMAME IŠ NAMŲ 
— SIŲSKITE VISKĄ — NAUJA IR NAUDOTA - RŪBUS. 

MAISTĄ. VAISTUS 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
3782 W. 79TH St. 

CHICAGO. IL 60652 

TEL: 1-800-SPARNAIrroi ! m m 1312284-6449 
1-800-772-7624 



Pastabos ir nuomonės 

RELIGIJA IR MOKYKLOS 
DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 22 d. 

Vliko seimo baigiamojo posėdžio dalyviai. Iš kairės sėdi: J. Jasiūnienė, dr. L. Kriaučeliūnas, R. 
Šakienė, dr. E. Armonienė, prof. M. Mackevičius, dr. D. Krivickas, dr. K. Bobelis, D. Bobelienė. 
V. Soliūnas, K. Burba, inž. J. Jurkūnas, J. Čikotienė. P. Pakalkienė ir O. Jokūbaitienė. 

Nuotr. Br. Čikoto 

ISTORINIS VLIKO 
SEIMAS PRASIDĖJO 

J U R G I S J A N U S A I T I S 

Lapkričio 2 d. šeštadienį, 
Vliko seimo svarbiųjų darbų 
diena. Jau nuo ankstyvo ryto 
buvo Jaunimo centre Vliko sei
mo atstovų, jo darbuotojų, seimo 
rengimo komiteto narių ir 
seimu besidominčios Chicagos 
lietuvių visuomenės. Vyko re
gistracija, teikiamos informaci
jos. 

Tik dvidešimt penkias minu
tes vėluojant 9:55 vai. ryto 
pradedamas pirmasis seimo po
sėdis ir vyksta Vliko seimo 
atidarymas. Pirmasis žodį taria 
seimui rengti komiteto pirmi
ninkas dr. Leonas Kriaučeliū
nas. J is kalbėjo Seimo rengimo 
komiteto vardu: „Nuoširdžiai 
sveikinu jus, susirinkusius į šį 
istorinį 48-tąjį seimą. 1943 m. 
vokiečių okupacijos meta i s 
įsikūręs Vlikas savo pagrindi
niu tikslu turėjo Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės atsta
tymą. Žiauri 50 metų okupaci
ja, trėmimai, kankinimai, žu
dymai nepalaužė mūsų brolių 
tėvynėje. Mūsų tautos didvy-
rių-partizanų išniekinti lavonai 
ir nekaltai pralietas kraujas ne
nuėjo veltui. Nenuėjo veltui ir 
mūsų pastangos. Kalbėjome 
pavergtų brolių vardu, skelbėm 
laisvajam pasauliui apie tą žalą 
ir skriaudą, kurią okupantas 
daro mūsų kraštui, gynėm Lie
tuvos bylą tarptautinėse konfe
rencijose ir aiškinom apie klas
tingą Molotovo-Ribbentropo 
paktą. Tik visų bendromis 
pastangomis tikslai pasiekti ir 
ta kova apvainikuota 1990 m. 
kovo 11-tosios pareiškimu, ats
tatyta Vasario 16 dienos Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimas. 

Vliko uždaviniai a t l i k t i . 
Lietuva jungiasi į laisvų tautų 
šeimą. Tenka pasidžiaugti, kad 
Vliko darbuotojų aktyvi veikla 
nenuėjo veltui ir Vlikas patei
sino savo įsteigimą ir egzisten-
ciją.Bet žiaurios okupacijos žaiz
dos gilios. Tad junkime jėgas 
Lietuvai atstatyti, jos šviesias-
niam rytojui. Vertėtų pasvarsty-

ADRESAVIMAS 
LAIŠKŲ Į LIETUVĄ, 
LATVIJĄ IR ESTIJĄ 

Adresuojant laiškus ar pašto 
siuntinius į Lietuvą, Latviją ar 
Estiją nežymėti adresuose 
„USSR", nes tuomet jie susi-
trukdys eidami per Maskvą. 
Taip praneša JAV Pašto Marke-
ting and Customer Service 
Group savo biuletenyje Postai 
Bulletin, 1991 spalio 17 d. (8 
psl.) visiems savo skyriams, 
pažymėdama, kad naujame 
International Mail Manual , 
kuriuo naudojasi pašto įstaigos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos paš
to reikalavimai jau bus po tų 
kraštų pavadinimais, ne po 
„Union of Soviet Socialist 
Republics" 

t i šiame seime, kaip būtų 
galima pasinaudoti Vliko ir jo 
darbuotojų patirtimi, atstatant 
ir stiprinant Lietuvos valstybę. 
Savo žodį norėčiau baigti poeto 
Aisčio žodžiais: ,,Ir aš Tave 
matau, O Lietuva brangi. Nu
mintą kojų svetimų ir Tavo kan
čią. Matau, kaip ateinančiais 
laikais žengi, Laisva, didinga ir 
be sielvarto, be pančių. Tik, 
Dieve, mums padėk!" 

Savo žodį baigė seimui rengti 
komiteto pirmininkas ir Vliko 
valdybos vicepirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. 

Dr.Leonas Kriaučeliūnas pa
kvietė Vliko pirmininką dr. 
Kazį Bobelį atidaryti seimą. 

Savo žodyje p i rmin inkas 
pareiškė, kad Lietuva jau laisva 
ir nepriklausoma. Vlikas savo 
įs ipareigoj imus sąžiningai 
atliko ir jo veikla baigta. Sis 
istorinis seimas skirtas apžvelg
ti Vliko ilgalaikę veiklą, įver
tinti Vliko darbus ir žvelgti į 
ateitį, kuo būtų galima padėti 
jau dabar laisvai ir nepriklau
somai Lietuvai. Kvietė seimo 
atstovus rūpestingai svarstyti 
visas problemas, padaryti spren
dimus. Pagarbiai prisiminė tė
vynėje vykusią laisvės kovą. 
didvyrius partizanus ir visas 
aukas, sudėtas ant tėvynės 

laisvės aukuro. Jų šviesus at
minimas pagerbtas susikaupi
mo minute. Ir paskelbė, kad 
Vliko seimas atidarytas. 

Solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai, dalyviams pritariant, 
sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus. 

Kun.Antanas Saulaitis sukal
bėjo prasmingą maldą. 

Po to buvo sudarytas seimo 
prezidiumas. Pirmininkauti pa
kviestas inž. Jonas Jurkūnas, V. 
Soliūnas ir K. Burba, sekreto
riauti — J. Danilevičienė, A. 
Kačinskienė ir O. Jokūbaitienė. 
Buvo sudarytos mandatų, nuta
rimų rezoliucijų komisijos. Re
zoliucijų komisiją sudarė visų 
15 partijų ir sąjūdžių po vieną 
ststovą Komisijai vadovavo Jo
nas Daugėla iš Daytona Beach, 
FL. 

Pirmas pirmininkavo VI. So
liūnas, padėkojęs už pareikštą 
pasitikėjimą. Pasidžiaugė gau
siu Vliko atstovų ir visuomenės 
dalyvavimu, paryškino šio 
seimo reikšmingumą, palinkėjo 
Vliko seimo atstovams sėkmin
gai svarstyti šiame seime iške
liamus klausimus ir daryti nu
tarimus. 

Po to prasidėjo Lietuvos 
respublikos ministerio pir
mininko Gedimino Vagnoriaus, 
ambasadoriaus prie Jungtinių 
Tautų Aniceto Simučio, Lietu
vos generalinių konsulų V. Če
kanausko, Vaclovo Kleizos, H. 
Lapo, Altos pirmininko Grožvy-
do Lazausko ir Lietuvos sąjūdžio 
atstovo A. Skaisgirio sveikini
mai. 

Lietuvai išeinant į pasaulinę 
areną, ir išeivija turėtų pra
plėsti savo horizontus. Spalio 3 
d. „Draugo" vedamasis „Reli
gija mokyklų vadovėliuose" 
skaitytinas teisingu žingsniu 
re ika l inga krypt imi skai 
tytojus plačiau painformuoti. 
Kaip kas bebandvtų užsimerkti 
prieš aplinka, mums būtina 
svarstyt i k lausimus, kur ie 
lemia ir lems tiesiogiai mūsų 
pačių šeimų ir netiesiogiai 
Lietuvos ateitį. Nuo galingos 
valstybės, kaip JAV, moralinio 
stovio pr ik lausys ir jos 
pagalbos Lietuvai kokybė bei 
kiekybė. Deja. jau dabar ma
tome pasėka? išgujimo maldos, 
10 Dievo įsakymų ir moralės 
principų iš JAV mokyklų: bar
barizmas įvairiausiose formose 
užpildė vakuumą. 

Viltį teikia tai, kad pasta
rajame dešimtmetyje pasiprieši
nimas toms Romos imperijos 
tipo tendencijoms susikristali
zavo ir pasireiškė stiprėjančia 
konservatizmo slinktimi. Jau 
seniai buvo susiformavęs platus 
sąjūdis reikalaująs mokyklų 
grąžinimo į tradicinius prin
cipus. Vienok apgailėtina, kad 
vedamojo au tor ius „a.g.*'. 
matomai neįžiūrėjo to, kad, stai
ga atsiradęs jo giriamas „daugia 
kultūriškurno sąjūdis", yra JAV 
mokslinės . .nomenklatūros" 
bandymas užbėgti už akių būti
noms tikroms reformoms. Cali-
fornijos universitetuose prasi
dėjęs „daugiakultūriškumas" 
yra paprasčiausias Vakarų 
kultūros ir krikščionybės įtakos 
Amerikoje pamatų knisimas. 

Nuostabu ir ta i . kad Chris-
tian Science Monitor (ma
tyti vedamojo minčių šalti
nis), kaip ir kažkur 22 metus 
mokytojavusi mokytoja rėmėsi 
ką t ik atsiradusio First Liberty 
Ins t i tu to , ,daugiakul tū-
riškumo" seminaru prieiti iš
vadą, „kaip stipriai religija 
įtakoja viską, kas vyksta pasau
lyje". Juk jau dešimtmečiais tai 
žinojo daugybė amerikiečių 
krikščionių, kovojusių prieš reli
gijos išstūmimą iš mokyklų ir 
visuomenės ir prieš istorijos 
klastojimą apskritai. Atrodo, tai 
puikiai žinojo ir nepriklausomos 
Lietuvos lietuviai, kurie rėmė ir 

įstatymai iškyla ir pagal kuri 
žmonės tu r i gyventi, jei nenori 
mirti priespaudoje, chaose ir ne
viltyje", sakė Cicero. 

Keistas „a.g." teigimas, jog 
t ik „per paskutinius penkerius 
metus" išaugęs spaudimas prieš 
„religijos vengimą" ir krašto gy
ventojų daugumos valios ne
bojimą — „tiek dabar, tiek ir is
toriškai". Jau dešimtmečiais 
veikė didelės organizacijos, kaip 
Eagle Forum, Morai Majority, 
Women Concerned for America, 
John Birch Society ir visa eilė 
kitų grupių, besipriešinančių 
Amerikos nudievinimui. Jų 
veikla pagaliau ir privertė įsi
t v i r t i n u s i ą mokyklų „no
menklatūrą" griebtis naujos 
takt ikos savų pozicijų išlai
kymui. Veik prieš 30 metu „Im-
peach Earl Warren" ad hoc 
komitetas daugiausia veikė 
dėl to Aukščiausiojo Teismo 
sprendimo išvietinti maldą iš 
mokyklų. 

Prieš istorijos klastojimą ap
skritai kovojo daugybe grupių 
bei asmenų, tačiau JAV kai
riuosius radikalus ilgai gynė 
kairus Aukščiausias Teismas, 
vietoje JAV konstitucijos naudo
jęs „socialinę inžineriją", sa
viems sprendimams paremti. 
Kaip dabar matėme, ta kova 
tarp kairės ir dešinės pastarai
siais metais išsivystė į aršią 
kovą dėl JAV Aukščiausio 
Teismo ideologinės sudėties. 

Baiminuosi, jog vedamasis 
gali suklaidinti skaitytojus, 
ypač ne amerikiečius, prista
tydamas „liberalų" iškraipytą 
JAV konstitucijos pirmojo prie
dėlio (iš „Bill of Rights") 
aiškinimą. Netiesa, kad ten 
„įrašytas Bažnyčios atskyrimas 
nuo valstybės..." Nei „Bažny
čia", nei „valstybė", nei „atsky
r imas" priedėlyje neminimi. 
Juk t e n g a n a i šk ia i ir 
n e d v i r a s m i š k a i sakoma 
„Congress shall make no 
law„" Reiškia — „Kongresas 
neturi (teisės) leisti jokių įsta
tymų, liečiančių religijos įstei
gimą ar draudžiančių jos laisvą 
pripažinimą..." Tai buvo ir te
bėra draudimas federalinei 
valdžiai įsteigti ar proteguoti 
kurią vieną federalinę religiją. 
Tai nelietė ir neliečia valstijų, 

l i e tuv ia i kata l ikai ir 
krikščionys apskritai gali ilgai 
s tovėt i apa t i škų stebėtojų 
minioje. Ekumeninis „dau
giakultūriškumas" yra tik nau-

Lietuviško radijo „Laisvės Žiburio" New Yorke sukaktuviniame renginy groja 
kairėje— A. Užkuratas ir su armonika — ansamblio vadovas B. Mūras. 

Nuotr. Vyt. Maželio 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 
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see us for 
financing. 
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VVITM R I » » V M f N T 
TO HT V O U « I N C O M t 

Mutual Federal 
Savinas and Loair 

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

Hours: mgn. Tue f<i. 3-4 T^ut 5-S Sst. 5-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS) 

11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB. 
England. Tel. 081-460-2592 

Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška prekyba 
su Lietuvos RESPUBLIKA. 

Pasiunčiame paskutiniausius VAKARŲ EUROPOJE 
gaminamus ir gaunamus vaistus. 

Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžia
gas, 'ūbus, sportinius kost iumus ir soortinius batus, 
ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius. 

Perėdame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pagei
daujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukšč a^siu kursu klientui, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko "vestacijas. sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavvoe, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

Siūlome populiarų siuntinį: 1991 m. No. 1 . 
3 m vilnonė angliška medžiaga eilutei, 3 m. puiki medžiaga 

sukneie 1 vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 p. 
sport1"ių batų, vyriška arba moteriška striukė. Siuntinio kaina 
$400 OC (Oro paštu). 

Paduodame ,,Olympia" rašomas mašinėles su lietuvišku 
šriftu 

BEKONKURSINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS 
Siuntinys No. 5. $100: 
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos. 10 sv ryžių, 200 gr. 

tirpstanč os kavos. 4 sv cukraus. 2 dėž šprotų, 4 sv. dešros, 2 
sv. sūr,o 2 sv pupelių kavos, 2 sv. valgomos alyvos. 1 butelis 
krupniko 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

jas būdas krikščionių nu
t i ldymui , numetan t j iems 
Humanizmo nugraužtą „reli
ginį" kaulą. 

Vilius Bražėnas 

propagavo v i sų religijų jų seimelių ar mokyklų, 
mokymą. Net pagonis romėnas Ne tik mokyklos, universite-
Cicero įspėjo romėnus prieš tai, bet ir Hollyvvoodo bei tele-
žmogaus piktą galią — „atski- vizijos programos aiškiai rodo, 
rą nuo amžino ir nekintančio jog yra vedama sąmoninga kova 
Dievo įstatymo..." pr ieš krikščionybę. Ypač 

„Yra Dievo įs tatymas, iš ku- katalikybė yra beatodairiškai ir 
rio visi at i t inkamai žmogaus piktai puolama. Tad vargu, ar 

A.tA. 
KAZIMIR EIDUKAS 

Gyveno Dovvners Grove, IL. 
Mirė 1991 m. lapkričio 20 d., sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary Kaustaklis. 

dukterys: Wanda Prausė, Erna Stoffel, Anne, žentas John 
Cane; sūnūs: John, marti Kathy, Edmund. marti Christine; 
14 anūkų, 4 proanūkai: sesuo Klema su vyru Tony Shlikas: 
dukterėčios ir sūnėnai. 

Velionis buvo tėvas a.a. Raymond. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, lapkričio 22 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Modeli Funeral Home koplyčioje, 7710 S. Cass A ve.. 
Darien, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 23 d. Iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Divine Savior parapijos bažny
čią 67 St. ir Main St., Downers Grove. kurioje 10 vai. ryto 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir paiįs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukterys, sūnūs, anūkai, proanūkai 
ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. F Modelski. Tel. 708-852-3595. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 6(KN 

l-(3l2)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois HUh^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Aveniu' 

Cicero. Illinois ri<¥>50 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South =H>th Avenue 

Cicero. Illinois M)^} 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite p l i e k t i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONV B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONAI O \1 PFTKUS 
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x J a u n i m o cen t ro va ldyba 
išsiuntinėjo laimėjimus. Lietu
viai, nežiūrint kur jie gyventų, 
prašomi atsiliepti ir grąžinti 
šakne les . J a u n i m o centre 
esančios lituanistinės ir švie
timo institucijos tarnauja ne tik 
išeivijai, bet ir visai lietuviškai 
kultūrai. 

x „Amer ican Balt ic News" 
lapkričio mėnesio numeris išėjo 
iš spaudos. Tai informacinis 
l a i k r a š t i s . l e idž iamas 
Kalamazoo, Mich. Jį redaguoja 
Joseph D. Ambrozaitis. Robert 
D. Freed, Cornelius W. Hunter 
ir Mary Ann Hunter. Laikraštis 
duoda žinių anglų kalba apie 
įvykius Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Numeris yra ir gausiai 
iliustruotas nuotraukomis. 

x „Tulpė Times" , Seattle ir 
visos Washingtono valstijos 
Lietuvių Bendruomenes laik
raštis, Nr. 4, išėjo iš spaudos ir 
pasiekė skai tytojus . Šiame 
numeryje, kaip visuomet, yra 
nemažai informacijos apie 
lietuvių veiklą Seattle ir apylin
kėse. Numeris pamini ir laik
raštėlio dešimt metų sukaktį. 
Redaguoja Zita Petkienė. 

x Ats iuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Jonas ir Rūta Klevą Vidžiūnai, 
Valencia. Cal., Fr. Mažeikai. 
Chicago, 111., Danutė Prapuo
lenis. Beverly Shores, Ind., 
Aldona Ploplys, Edvvardsville. 
111., Jonas Kasčiukas, Chicago. 
III. Už aukas visiems tariame 
nuoširdų ačiū. 

x A. Spr indys , Deltona, Flo
rida, buvęs Lietuvos Valsty
binės operos solistas, dr. A. 
Stankaitis. Wethersfield, Conn.. 
E. Vasyliūnienė, Somerville, 
Mass., ..Draugo'' art ima bendra
darbė, grąžindami laimėjimų 
šakneles, kiekvienas paaukojo 
po 20 dol. Nuoširdus ačiū. 

x J u o z a s B r a d ū n a s , 8 a -
timore, Md.. „Draugo'" garbės 
prenumeratorius per daugelį 

-metų, pratęsė prenumeratą su 
30 dol. auka dienraščio stip
rinimui. Labai dėkojame. 

x I s t o r ika s iš Lie tuvos , E. 
Aleksandravič ius , ska i tys pa
skaitą ,,S. Daukantas — mitas 
ir r e a l y b ė ' ' p enk t ad i en į , 
lapkričio 29 d. 7:30 v.v. Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd. 
Rengia: „ A k i r a č i a i " i r Bal
zeko Liet. Kul tū ros muziejus. 

(ak) 

x „Naujųjų l a ikų nuojau
t a " — Lietuvos dailininkų tapy
bos ir grafikos paroda South-
field. MI, 25335 W. Nine Mile 
Rd. A t i d a r y m a s lapkr ič io 23 
d., šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
uždarymas: lapkričio 24 d., 
sekmadienį. 6 vai. vakaro. 
Parodą organizuoja Detroito 
apyl. Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Informacija: t e l . 
313-533-6153. 

<sk) 
x Balt i jos r e s t o r a n e ge ra s 

l i e tuv iškas m a i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
be r t s Rd. , tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime i r p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul i s , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris A n d r i u s Kurkulis , 
tel. 312-977-7242?dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800^123-2294. 

(sk) 

x A r v y d a s L e š č i n s k a s , 
Aukščiausiosios tarybos ir 
Lietuvos ekonominio komiteto 
narys, atvyko į New Jersey, 
pakvies tas kaip giminė J . 
Kangio šeimos. Lorettos ir dr. 
Jokūbo Stukų iniciatyva sudarė 
ryšį Lietuvos ekonominiais 
reikalais ir pasikalbėjo su New 
Jersey tarptautinės prekybos 
komisijonierium Ferzen. J is 
nurodė A. Leščinskui įvairius 
New Jersey prekybininkus ir 
pramonininkus, su kur ia is 
tu rė tų užmegzti san tykius 
Lietuvos naudai. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
turės trečią metinį Candle Light 
Buffet ir šokius gruodžio 7 d., 
šeštadienį. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave. Pradžia bus 
5:30 vai. vak., vakarienė 6:30 
vai. vak. Rezervacijai reikia 
kreiptis į Evelyną Oželienę tel. 
312-254-7553 tarp 6 ir 10 vai. 
vakaro. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka: St. 
Miknius, New London, Conn., 
Kilčiauskas, Rochester, N.Y., O. 
V. Samatauskas, North Pork, 
Fla., Jadvyga Prokurat, Lake 
Osvvego, Oregon, Adolfas 
Šermukšnis, Boylston, Mass. 
Visiems tariame ačiū. 

x Atsiuntė po 20 dol . už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Vladas Plepys. Orland Park, 
111., Veronika Kiznis, Rockford, 
111., K. Riškus, Palatine, 111., 
Janina Cukurienė, Chicago. 111.. 
Stasė Vaišvila, Oak Lawn, 111. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. Birutė Kasakai t is iš 
Chicago. 111., Juozas Kojelis, 
„ D r a u g o " ar t imas bendra
darbis. Santa Monica, Cal., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Dail. J a n i n a Marks , Chi
cago, 111., už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 25 dol. 
auką. Po 20 dol. — Jonas Ku
činskas, Miami Beach, Fla., 
Olimpia Gaucus, Chicago, 111.. 
Stasys Šalkauskas, Springfield, 
111. Visiems tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Už a.a. Joną Adomaitį , 
raseiniškį, jo mirties vienerių 
metų sukaktyje bus aukojamos 
šv. Mišios š.m. lapkričio 26 d. 4 
v. p.p. Šv. Kryžiaus ligoninės 
koplyčioje. 

(sk) 
x KŪČIŲ STALAS S U 

„ŽAIBO" PAGALBA PRISTA
TYTAS I NAMUS UŽ $100.00. 
ŽAIBAS NR. 12 10 sv. miltų, 5 
sv. cukraus, 1 sv. aguonų, 1 sv. 
cinamono, 39 oz. kavos pupelių, 
1 dėž razinų. 1 dėž. slyvų. 64 oz. 
aliejaus, 1 dėž. šventinių šoko
ladinių saldainių. Kreiptis; 
„ŽAIBAS" 9525 S. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL 60457, Tel. 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI Į LIETUVĄ pristatomi į 
namus su nuolaida. Rūbai, 
maistas, vaistai BE MUITO. 
Paskubėki t . Iš kitur siųskite 
mums paštu a rba UPS . 
TRANSPAK 2638 W. 69 St.. 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RETV1AX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 5865959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 
x 55 SVARŲ MAISTO siun 

tinys KALĖDOMS yra pats 
m ė g s t a m i a u s i a s Lietuvoje: 
mėsa, dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus, riešutai ir kt. 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA -
TIK $86. Turime ir kitokių. 
TRANSPAK, 2638 ;V. tt» St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x „ B r i d g e s " , Li thuanian 
American News Journal, Nr. 7 
išėjo iš spaudos. Šiame numery
je yra labai ilgas angliškai pa
rašytas Ramunės Kubiliūtės 
straipsnis apie Lietuvių Bend
ruomenės veiklą praėjusiais 
trimis metais. Taip pat geras 
straipsnis Susan Andersen apie 
APLE ir patirtį Lietuvoje, John 
E. Usalio apie Lietuvos vyčius. 
Taip pat yra gana daug informa
cijos apie Lietuvą ir Amerikos 
lietuvių veiklą. Žurnalą reda
guoja Joseph Arlauskas, admi
nistruoja Zina Dresliūtė. 

x D a i l . A d a S u t k u s iš 
Homewood, 111., Vytas A. 
Vilčiauskas, Rosewell, N.M., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 50 dol. 
savos spaudos palaikymui. Nuo
širdus ačiū. 

x Dr. J o n a s i r Dalia Mau
rukai , St. Petersburg, Fla., 
lietuviškos spaudos ir veiklos 
rėmėjai, grąžino laimėjimų šak
neles, pridėjo 50 dol.auką ir 
palinkėjo sėkmės lietuviškos 
spaudos darbe. Nuoširdus ačiū 
už linkėjimus ir auką. 

x Stasys ir Regina Pat la-
bai, Lemont, 111., Ona Strimai
tis, Putnam, Conn., Louis Me
delis, Sun City, Cal., grąžin
dami laimėjimų šakneles pa
aukojo po 25 dol. Labai 
dėkojame. 

x Vincas Dovydaitis , Los 
Angeles, Cal., veiklus L.A.D. 
sambūrio narys, Pius J. Nasvy-
tis, Farmington Woods, Conn., 
Elena Spukas, Glen Ellen, 111., 
kiekvienas atsiuntė po 25 dol. 
aukų ir grąžino laimėjimų 
šakneles. Labai dėkojame. 

x „A. a. dail . Anastazijos 
T a m o š a i t i e n ė s a tmin imui 
siunčiame „Draugo" redakcijai 
40 dol. auką lietuviškai spaudai 
paremti". Pasirašė: Filomena 
Jurjonienė. Pranas ir Virginija 
Jurjonai, Salomėja Šmaižienė, 
Tadas ir Gailutė Palioniai. Wis-
consin, Middleton. Nuoširdus 
ačiū. 

x J u o z a s i r Aldona Bulai
čiai . St. Pe tersburg , Fla . , 
„Draugo" nuoširdūs rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai, pratęsė 
p r e n u m e r a t ą v iener iems 
metams su 25 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x J o n a s Stasiulis iš Chicago 
Hts., „Draugo" garbės pre
numeratorius, rėmėjas, pratęs
damas prenumeratą, pridėjo 20 
dol. „Draugui" ir 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x Siunt in ia i į Lietuvą! Pa
stovi kaina $1 už svarą. Pensi
ninkams ir besisvečiuojantiems 
— 90 et. sva ras . 55 sv. nauja
metiniai maisto siuntiniai — 
kaina tik $75. „Li thuanian" , 
2458 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-5687. 

(sk) 

x El izabeth Misunas drau
gai ar giminės prašomi rašyti 
J e a n n e Lai tas Stump, 1604 
Tul ip Tree Rd., Fort Wayne, 
L \ 46825. Ms. Stump domisi 
šeimos istorija. 

(sk) 

Lietuvių Operos choras — mišrus, moterų ir vyrų atliks koncertinę programą, diriguojant Alvydui 
Vasaičiui, kur; čia matome stovint centre. Choro kairiajame šone stovi akompaniatorius Mani-
girdas Motekar. •-. o dešiniajame šone — Audronė Gaižiūnienė. Jų paruoštą chorą girdėsime rytoj 
vakare Opero- -.etiniame baliuje Jaunimo centre. Programoje bus ir dainos, skirtos Lietuvos 
kariuomenės į..'.gerbimui. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
IŠKILMINGAS 
JUBILIEJUS 

Jubiliejai mus pradžiugina, 
nes randame progą pagerbti 
asmenį už jo atliktus darbus. 
Kunigystės jubiliejai dar labiau 
pradžiugina, nes tuo pagerbia
me asmenį už jo pasišventimą 
pašaukime. 

Sekmadienį, lapkričio 10 d., 
buvo iškilmingai pagerbtas kan. 
Vaclovas Zakarauskas, jo 60 
metų kunigystės ir S5 gimta
dienio proga. Iškilmės prasidėjo 
su šv. Mišiomis Švč. M Marijos 
Gimimo bažnyčioje, kuri buvo 
gražiai papuošta gėlėmis ant 
altorių ir baltais kaspinais vidu
rinio tako suolai, rodant vi-

kalbėtojas. Jis apibūdino kanau
ninko biografiją, išreikšdamas 
jo atl iktus darbus, sveikin
damas jį bei linkėdamas jam 
toliau taip darbuotis. Prel. Ignas 
Urbonas sveikino jubi l iatą 
kunigų vardu. 

Meninę programą atliko Mar-
ąuette Parko lituanistinės mo
kyklos mokiniai, deklamuo
dami, dainuodami ir šokdami. 
Užbaigiant popietę, kanaunin
kas padėkojo visiems sukakties 
rengėjams ir dalyviams, ypač 
klebonui kun. Jonui Kuzinskui, 
kurio iniciatyva šios iškilmės 
buvo surengtos. 

Ilgiausių metų ir Dievo palai
mos, kanauninke! 

Koresp . 

Kan. Vaclovas Zakarauskas ir Stasė Bartoškienė, giminaitė iš Lietuvos, per 
kanauninko pagerbimo vakarienę lapkričio 1 d. Marquette Parko parapijos 
salėje. 

x BALTIA EXPRESS Co. 
kartu su Amber grupe priims 
kalėdinius siuntinius į Lietuvą 
Pasaulio Lietuvių centre, Le-
monte lapkričio 24 d., sekma
dienį po mišių. Tik $1.40, jei 
siuntinys daugiau kaip 80 sv. ir 
tik $1.60, jei siuntinys leng
vesnis. 

(sk) 

x KŪČIŲ STALUI - „ŽAIBO" Nr. 12 
10 sv. miltų, 5 sv. cukraus, 1 sv. 
aguonų, 1 sv. cinamono, 39 oz. 
pupelių kavos,l dėž. razinų, 1 
dėž. slyvų, 64 oz. aliejaus, 1 dėž. 
šokoladinių saldainių — $100.00 
„ŽAIBAS" 9525 S. 79th. Ave., 
Hickory Hills, IL 60457 -
Telef. (708) 430-8090. 

(sk) 

šiems atvykusiems dalyviams, 
kad čia yra ypatinga diena ir 
nepapras tos išk:lmės. Šv. 
Mišias atnašavo jubiliatas, kar
tu su juo koncelebravo klebonas 
kun . Jonas Kuz inskas . 
Pamokslo metu kun. J. Kuzins
kas apibūdino tikėjimo ir kuni
gystės reikšmę, gražiai įjung
damas kanauninko nuei tą 
gyvenimo taką. Parapi jos 
choras įspūdingai giedojo. 

Vėliau pagerbimo vakarienė 
vyko gražiai papuoštoje parapijos 
salėje. Visiems svečiams susi
rinkus klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas kartu su kanau
ninko giminaite iš Lietuvos 
atlydėjo jubiliatą i salę. Tuomet 
visi svečiai atsistojo ir sutiko 
juos gausiu plojimu. Didžiulis 
būrys dvasiškių pasitiko juos ir 
palydėjo iki garbes stalo. Kun. 
Kuzinskas pasveikino susi
rinkusius ir pris'atė popietės 
pranešėją kun. A Zakarauską, 
kuris pravedė tostą. 

Sugiedojus ..Ilgiiusių metų", 
svečiai susėdo valgyti skaniai 
pagamintą vakarienę. Vėliau 
svečius pristatė pranešėjas. Prie 
garbės stalo sėdėjo kun. L. 
McNally, kun. K Kuzminskas, 
kun. F. Kireilis, kun. J- Kuzin
skas, prel. D. Mozeris, kun. A. 
Zakarauskas, kan. V. Zaka
rauskas, S. Bartoškienė (kanau
ninko giminaite iš Lietuvos), 
prel. I. Urbonas, ses. Margaret 
Mary, A. Rudis ir kun. P. 
Kelpšas. įvairiu organizacijų at
stovai sveikino jubiliatą, pami
nėdami jo dide'u patriotizmą 
tėvynei ir pasišventimą savo 
pašaukimui. Domas Adomaitis 
buvo pagr indinis popietės 

KORP! NEO-LITHUANIA 
ATŠVENTĖ 69-TĄ SUKAKTI 

LST Korp! Neo-Lithuania įsi
steigė 1922.XI.11 d. t ik ką pra
dėjusiame ve ik t i L ie tuvos 
universitete, Kaune (1930 m. 
pavadintam Vytauto Didžiojo 
vardu). Korp! Neo-Lithuania įsi-
steigimo s u k a k t i s minima 
kiekvieneriais metais, kur t ik 
dar yra neolituanų būreliai. 
Didesnėse lietuvių nausėdijose 
ši sukaktis minima iškilmingai. 
Didžiausias neolituanų susi
būrimas yra išeivijos lietuvių 
sostinėje Chicagoje, kurioje 
gražiai veikia padalinio ir 

vyriausioji valdybos. 
Korp! Neo-Lithuania 69-nerių 

metų veiklos sukaktį Chicagos 
padalinio valdyba paminėjo 
1991 m. lapkričio 9 d. Būrelis 
kolegių ir kolegų pasimeldė 
marijonų koplyčioje už žuvusius 
ir mirusius korporantus. Mišias 
atnašavo ir šiam momentui 
pri taikytą gražų pamokslą 
pasakė marijonų provincijolas 
kun. dr. Viktoras Rimšelis. 

Pagerbti žuvusieji ir mirusieji 
neolituanai. padedant gyvų 
gėlių puokštę prie Laisvės kovų 
paminklo J a u n i m o centro 
sodelyje. Dalis neolituanų ir jų 
šeimų narių nuvyko į kapines ir 
lankė palaidotus kolegas. 

Vakare Lietuvių Tautiniuose 
namuose įvyko iški lminga 
sueiga. Įnešus Korp! vėliavą ir 
valdybai užėmus prie stalo 
vietas, sugiedotas Lietuvos him
nas ir pagerbti mirusieji korpo-
rantai,-ės. Žodį tarė padalinio 
pirm. Milda Ruda i ty tė ir 
pakvietė filisterį Edą Modestą 
pasidalyt i į spūdžia is iš 
Lietuvos. E. Modestas kartu su 
sportininkais buvo nuvykęs į 
Lietuvą ir dalyvavo sporto 
iškilmėse, o taip pat ir V. D. 
universitete įsteigtos Korp! 
Neo-Lithuania senjorų sueigoje 
su kitais iš Amerikos atvyku
siais kolegomis. Sueiga vyko 
Korp! Neo-Lithuania rūmų 
atgautuose keliuose kamba
riuose, nes kitos patalpos naudo
jamos našlaitynui. Vietiniai stu
dentai neolituanai džiaugėsi 
atvykusiais svečiais ir jų per
duotais sveikinimais. P a t s 
prelegentas fil. Edas Modestas 
pirmą kartą lankėsi Lietuvoje ir 
pamatė Korp! rūmus, kuriuose 
jo tėvas Cezaris (buvo kartu) 
gavo Korporacijos spalvas. Įspū
džiai perduoti vaizdžiai ir daly
vių buvo šiltai priimti. 

Įspūdingų apeigų metu, vi
siems dainuojant spalvų dainą 
„Lietuva brangi", pirm. Milda 
Rudaitytė dvi senjores Ritą 
Radvilaitę ir Julytę Narbutytę 
perjuosė filisterių juostelėmis ir 

uždėjo ž a l i a s k e p u r a i t e s . 
Duodama priesaika, bučiuojama 
Korp! vėliava. Susirinkusieji 
ploja ir džiaugiasi naujomis 
senjorėmis, pasiryžusiomis dar
buotis Pro Patria. Naująsias 
senjores pasveikino padalinio 
pirmininkė M. Rudaitytė, vyr. 
valdybos pirm. Vida Jonušienė, 
ALTS-gos Chicagos skyr. pirm. 
M a t i l d a M a r c i n k i e n ė ir 
Lietuvių skau tų akademikų 
v a r d u J o n a s Var iako j i s . 
Pakeltųjų vardu žodį tarė J. 
Narbutytė. 

Antroje dalyje, kuriai vado
vavo vyr. valdybos pirm. Vida 
Jonušienė, supažindino su „Dir
vos" novelės konkurso komisi
ja (jury), kurią sudarė rašytoja 
Nijolė J a n k u t ė - U ž u b a l i e n ė 
(pirm.), rašytojas Česlovas Grin-
cevičius ir žurnalistas Vytautas 
K a s n i ū n a s . Senj. Vaclovas 
Mažeika aptarė Korp! Neo-Li
thuania mecenato Simo Kaše-
lionio įsteigtą „Dirvos" novelių 
konkursą, kuriam mirus šią tra
diciją tęsia Korp! vyr. valdyba. 
V. Kasn iūnas perskaitė jury 
komisijos aktą, kuriuo iš 13 
g a u t ų nove l ių v i enba l s i a i 
laimėtoju buvo paskelbtas An
tanas Dundzila ir jam paskirta 
700 dol. premija. Su nesančiu 
laureatu supažindino Vaclovas 
Mažeika ir perskaitė jo laišką, 
kuriuo laimėtą premiją prašo 
persiųsti Lietuvių tremtinių d-
jai Vilniuje. Novelės ištrauką 
r a i š k i a i p a s k a i t ė V ida 
Jonušienė. 

Šventė baigta studentų him
nu Gaudeamus. Minėjimas pra
ėjo darnioje akademiškoje nuo
ta ikoje , da lyvaujant geram 
būriui kolegų ir svečių. Po vaka
rienės pasilinksminta, grojant 
neoli tuanų orkestrui, kuriam 
vadovavo Algis Modestas. 

(aj) 

L I E T U V O S VAIKŲ VILTIS 

Lietuvos vaikų vilties komi
te tas rūpinasi aukų sutelkimu 
remiant vaikus, kuriems reika
l ingos įva i r ios operaci jos 
Amerikoje. Šiuo tikslu Gražinos 
ir J im Liautaud, lėšų telkimo 
komiteto pirmininkės, namuose 
ruošiamas šampano priėmimas 
Lietuvos Vaikų Vilties labui 
1991 m. gruodžio 13 d. 

Jungt inėse Amerikos Valsty
bėse veikia Shriners organiza
cija, kuri tur i 22 ligonines. Li
goninėse yra veltui gydomi 
vaikai iš viso pasaulio šalių iki 
18 metų amžiaus, kurie tur i 
kaulų , paralyžiaus, odos ar 
nudegimo problemas. 

JAV LB Socialinių reikalų 
ta ryba suorganizavo Lietuvos 
Vaikų vilties komitetą. Šio 
komiteto tikslas yra atvežti iš 
Lietuvos vaikus, kurių diagnozė 
a t i t i n k a Shr iners ligoninių 
reikalavimus. Tuo atveju tie 
vaikai gali JAV-bėse nemo
k a m a i pas inaudo t i šia la
bai brangia mediciniška pa
galba . Šios programos įgy
vendinimui yra reikalingos lė
šos. Re ik ia rūp in t i s va ikų 
atvežimu, jų išlaikymu prieš 
priimant į ligoninę bei juos išlei
dus iš ligoninės, kai dar jiems 
y ra te ikiama mediciniška pa
galba. 

Norėdami daugiau sužinoti 
apie Vaikų vilties tikslą ar 
atsiųst i auką, kurią galima 
nusirašyti nuo federalinių mo
kesčių, prašome teirautis šiuo 
adresu: Lietuvos Vaikų Viltis, 
2711 W. 71st Street, Chicago, IL 
60629; 312-476-9664 nuo 11 v. 
ryto iki 3 v. po pietų. 

K. 

Nauja Korp' Neo-Lithuania Chicagos skyriaus valdyba. Iš kaires sėdi: ižd. 
Algis Jonušas, pirm Milda Rudaitytė ir sekr Gražina Kasparaitienė: stovi: 
narys Petras -Jokuhauskas ir vicepirm Edvardas Kajackas 

Nuotr V. Kavaliūnienės 

Prieš žmoniškumą stoja bar
bar i škumas , barbariškumo gi 
esmė yra nesilaikymas nuo
saikumo. 

Langbehn 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T c ! . (1-312) 776-8700 

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

http://1922.XI.11



