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Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės 

būstinė Vilniuje 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugsėjo 16 d. (Elta) -
Rugsėjo 15 d. Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
trečiuosiuose rūmuose Gynėjų 
gatvėje iškilmingai atidaryta 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
būstinė. 

Naująją įstaigą įkūrė ir jai 
vadovaus dr. Petras Lukoševi
čius. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės būstinės Vilniuje 
atidarymas — didelis įvykis 
išeivijos gyvenime. Pagrindinis 
Lietuvių Bendruomenės centro 
Vilniuje tikslas — plėtoti įvai
rias programas, kad lietuviai 
išeiviai galėtų geriau atsiliepti 
į naujus Lietuvos poreikius, o 
Lietuva suteiktų pagalbą savo 
vaikams įvairiuose pasaulio 
kraštuose. 

Irena Lukoševičienė perdavė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininko Broniaus 
Nainio žodžius, kad, atidaryda
mi šią įstaigą, po tuo pačiu su 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos stogu, mes, lietuviai išeiviai 
ir Lietuvos žmonės, žengiame 
galbūt patį plačiausią žingsnį 
suartėjimo keliu. 

Žodį tarė Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Land
sbergis. Jis pasidžiaugė, kad, 
plačiai pasaulyje pasklidusi 
išblaškyta gyvoji Lietuva vėl 
renkasi savo gimtojoje žemėje, 
savo Tėvynėje. Padėkojo išeivi
jai ir jos atstovams, kurie tiek 
daug davė Lietuvai ir Lietuvos 
laisvei. Jis išreiškė viltį, kad tie 
ryšiai bus pastovūs, organizuoti 
ir neabejotinai naudingi. 

Su įkurtuvėmis susirinku
siuosius pasveikino Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Bačkis, 
Lietuvos Respublikos ministras 
pirmininkas Aleksandras Abi
šala. 

Ministro telegrama 

Ministras be portfelio Gedi
minas Šerkšnys, Respublikos 
ministro pirmininko Aleksand
ro Abišalos pavedimu, nusiuntė 
telegramą Rusijos valstybinio 
bendradarbiavimo su NVS šali
mis komiteto pirmininkui V. 
Mašic. Telegramoje pranešama, 
kad parafuotus susitarimus dėl 
prekybos režimo, prekybos ats
tovybių įsteigimo, piniginių ir 
kredito santykių bei prekybinio 
ir ekonominio bendradarbiavi
mo 1993-aisiais metais Lietuva 
siūlo vyriausybių vadovams pa
sirašyti Vilniuje rugsėjo 22 die
ną. 

Graviūrose ir kronikose 
— Prūsija 

Klaipėdoje, Mažosios Lie
tuvos istorijos muziejuje, 
atidaryta Prūsijos istoriko 
Cristoph Hartknoch knygos 
„Senoji ir naujoji Prūsija" bei 
šio 1684 metų leidinio iliustra
cijų — senųjų vokiečių daili
ninkų graviūrų paroda. Ją at
vežė Hamburge veikiančios 
Rytprūsių kraštiečių bendrijos 
skyriaus darbuotojai. 

1644 m. gimęs Cristoph Hart
knoch baigė teologiją Karaliau
čiaus universitete. Jis mokyto
javo dvare prie Kauno, buvo 
vienos Vilniaus evangelikų mo
kyklos rektorius. Vėliau grįžo į 
Prūsiją, rašė senosios ir Ordino 
laikų Prūsijos istoriją. Jo 
Vrnniknsp — nriimi ūkis. buitis. 

papročiai, šventės, vokiečių or
dino a ts i radimas , didžiųjų 
magistrų gyvenimo istorijos, 
pilys ir miestai. Visa tai — 1864 
metais išleistoje knygoje „Seno
ji ir naujoji Prūsija". 

Tarptautinis apdovanoj imas 
už Biblijos i l iustraci jas 

Vieną iš trijų tolygių garbės 
premijų už Biblijos iliustracijas 
Hamburgo katalikų akademija 
paskyrė dailininkui iš Vilniaus 
Leonardui Gutauskui. Dalyvau
ti tarptautiniame Biblijos iliu
stracijų konkurse buvo pakvies
ti 146 autoriai iš 24 valstybių. 
Kadangi geriausi darbai iš kitų 
išsiskyrė labai aukštu lygiu, 
vertinimo komisija, vietoje 
numatytų pirmos, antros ir 
trečios premijos, nusprendė 
skirti tris tolygias. 

Pakviestas į konkursą, Leo
nardas Gutauskas pasirinko 
sūnaus paklydėlio temą iš Nau
jojo Testamento. Sukūrė trijų 
iliustracijų ciklą: Nuopolis, 
Dugne ir Sugrįžimas, (popierius, 
akvarelė, guašas ir tušas). 

Krikščionių d e m o k r a t ų 
parti jos p lana i 

Lietuvos krikščionių demo
kratų partija rengiasi aktyviai 
dalyvauti Seimo rinkimuose. 
Kartu su politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga bei Demo
kratų partija sudarytas bendras 
kandidatų sąrašas. Jame šiuo 
metu yra 116 kandidatų. Krikš
čionių demokratų par t i jos 
sąraše — 55 kandidatai, į mažo-
r i tar inę sistemą iš bendro 
sąrašo turėtų patekti 40-45 kan
didatai. 

Svarbiausias Krikščionių 
demokratų programos bruožas 
— vadovautis krikščioniškos 
moralės principais. Aukščiau
sioji vertybė yra žmogaus asmuo 
su Dievo duotomis teisėmis ir 
pašaukimu tobulėti. Partija 
tęsia Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos prieškari
nėje Lietuvoje tradicijas, rū
pinasi tikrosios demokratijos 
įgyvendinimu. 

Pe t ru i Rauduvei — 80 metų 

Rugsėjo 16 dieną Vilniuje, 
Dailės muziejuje, atidaroma Pet
ro Rauduvės kūrybos paroda, 
skirta jo 80 metų sukakčiai. 
Ekspozicija, kurią sudarė pats 
autorius, atspindi visą jo kū
rybos kelią nuo ankstyvųjų 
prieškario darbų iki pačių 
naujausių, sukur tų sausio 
13-osios aukų atminimui. 

Petras Rauduvė gimė Pasva
lio rajone, Baukų kaime. 1937 
metais baigė Kauno meno mo
kyklą, buvo Adomo Galdiko mo
kinys. Nuo 1940-ųjų metų daly
vauja parodose. Yra sukūręs 
įdomių lakštinės grafikos dar
bų, ekslibrių, plakatų, iliustra
vęs daug knygų. Jubiliejinė pa
roda veiks mėnesį. Išleistas ka
talogas. 

Energetika: dabart is ir ateitis 

Kaune, Lietuvos energetikos 
institute, prasidėjo dviejų dienų 
tarptautinis seminaras „Efekty
vus energijos naudojimas". Se
minare dalyvauja ir konsultuoja 
JAV firmų atstovai, didelė gru-

Šią savaitę kelis kartus siautusios liūtys sukėlė potvynių pavojų Iowa, Michigan, Illinois ir 
Wisconsino valstijose. Čia du Fond Du Lac, WI vairuotojai, su savo automobiliu patekę į staigaus 
lietaus sukeltą potvyni. Tokių scenų pastaruoju laiku pasitaikė nemažai. 

UZ KĄ LIETUVOJE 
BALSUOTŲ 

Rugpjūčio mėn. pabaigoje ir 
rugsėjo pradžioje Vilniaus 
universiteto Sociologinių ty
rinėjimų laboratorijos darbuo
tojai apklausinėjo Lietuvos gy
ventojus dėl būsimų Seimo rin
kimų rezultatų. Apklausinėtieji 
į klausimą, ką rinktų preziden
tu, pasisakė taip: už Vytautą 
Landsbergį — 31%, už Algirdą 
Brazauską —19% ir už Lietuvos 
charge d'affaires Maskvoje Egi
dijų Bičkauską — 5%. Paklau
sus, ką balsuotojai norėtų turėti 
naujajame Parlamente, atsaky
ta: A. Brazauską (20%), V. 
Landsbergį (18%), E. Bičkauską 
(12%). (S. Girnius) 

pė Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
energetikos specialistų. Augant 
kuro kainoms, mūsų Respublika 
ir kitos Baltijos šalys susiduria 
su ddideliais sunkumais. Nuo 
praeitų metų rudens Respubli
koje dirbo užsienio specialistų 
grupė. Pagal Lietuvos vyriau
sybės ir JAV Tarptautinio 
vystymo agentūros susitarimą, 
j ie tyrė mūsų energetinę 
sistemą, atliko pirmajame etape 
numatytus darbus kai kuriose 
Respublikose pramonės įmonė
se, paruošė energijos taupymo 
rekomendacijas. (V.GU.) 

Rudens darba i Lietuvos 
parlamente 

Aukščiausiosios Tarybos posė
dyje patvirtinta Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos šeštosios sesijos darbų prog
rama. Joje numatyta rugsėjo ir 
spalio mėnesiais apsvarstyti 24 
punktuose įrašytus įstatymų ir 
nutarimų projektus. Iki Seimo 
rinkimų pirmojo šaukimo Aukš
čiausioji Taryba dar pasiryžusi 
apsvarstyti ir priimti Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos, Savi
valdybių tarybų rinkimų įstaty
mo pakeitimų ir papildymų, 
įstatymo „Dėl kai kurių apri
bojimų užimti pareigas valsty
binėje tarnyboje", Pinigų įsta
tymo, įstatymo „Dėl Lietuvos 
banko įstatymo pakeitimo" ir 
kitus projektus. 

Kadangi šių metų spalio 25 
dieną vyks rinkimai į Lietuvos 
Respublikos Seimą, Aukščiau
sioji Taryba nutarė surengti 
šeštosios sesijos plenarinius po
sėdžius rugsėjo 16,17,22,23,24 
bei spalio 6 ir 7 d. Plenarinių po
sėdžių darbotvarkėje numatyta 
ne mažiau pusę laiko skirti 
vyriausybės pasiūlytiems eko
nominiams projektams svarsty
ti. 

REIKIA GAUTI 
PILIEČIO 

PAŽYMĖJIMĄ IKI 
SPALIO 1 D. 

Washington, rugsėjo 15 d. — 
Lietuvos Ambasada Washing-
tone primena tiems Lietuvos pi
liečiams Amerikoje, kurie laiku 
užsiregistravo Seimo rinki
mams, bet nesuspėjo susitvar
kyti visų dokumentų, reika
lingų piliečio pažymėjimui įsigy
ti. Tai jie turi padaryti iki š.m. 
spalio mėn. 1 d. 

Rinkimams užsiregistravę, 
bet piliečio pažymėjimo neį
sigiję, asmenys vienai kuriai 
Lietuvos diplomatinei įstaigai 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
iki spalio 1 d. (tai pašto atžyma) 
turi būti pateikę: 1) pareiškimą 
pilietybei atstatyti; 2) kopijas 
dokumentų, kurie rodo, kad as
muo iki okupacijos pradžios bu
vo Lietuvos pilietis (jei asmuo 
gimęs ne Lietuvoje, bet, gim
damas kitoje valstybėje, neįgijo 
tos valstybės pilietybės, reikia 
dokumentų, kurie rodo, kad 
bent vienas iš tėvų buvo Lie
tuvos pilietis); 3) dvi nuotrau
kas; 4) 20 dol. pažymėjimo mo
kestį. 

Asmenys, kurie užsiregis
travo Seimo rinkimams, bet iki 
spalio 1 d. (pašto atžyma) ne
pateiks visų, čia minimų, doku
mentų, bus išbraukti iš rinkėjų 
sąrašo ir Seimo rinkimuose da
lyvauti negalės. 

Amerikos soja 
Lietuvai 

Washingtonas, rugsėjo 15 d. 
— Lietuvos Ambasada Wa-
shingtone praneša, kad šiandien 
ambasadorius Stasys Lozoraitis 
pasirašė susitarimą JAV Žemės 
ūkio ministerijoje, kuris įgalins 
Lietuvą už JAV kreditus nusi
pirkti maždaug 43,000 metrinių 
tonų sojos rupinių. Dešimt mili
jonų dolerių kreditai, pateikti 
Lietuvai lengvatinėmis sąlygo
mis, apmokės ne tik sojos rupi
nius, bet iš dalies ir transporto 
išlaidas. 

Sojos rupinius numatoma 
pirkti maždaug už savaitės. Dar 
neįmanoma tiksliai nustatyti, 
kiek tonų bus galima įsigyti už 
kreditus, nes sojos rupinių kai
nas diktuoja rinka. Sojos rupi
niai bus pervežami dviem lai
vais, kurie turėtų Lietuvą pa
siekti iki šių metų galo. 

Metų pradžioje į Lietuvą 
atplaukė trys laivai su 100,000 
metrinių tonų pašarinių grūdų, 
kuriuos Amerika padovanojo iŠ 
savo atsargų. 

Rusijos kariai - tvarkdariai 
ar okupantai? 

Siūlo išmesti 
Jugoslaviją iš JT 

New York. — Antradienį pra
sidėjo 47 Jungtinių Tautų Gene
ralinės asamblėjos sesija, numa
tanti svarstyti 145 opių reikalų, 
pradedant badaujančiais kraš
tais, baigiant gamtosaugos sus
tiprinimu. Tačiau pirmasis 
svarstybų punktas, įsiliepsnojęs 
aštriu ginču, buvo tolimesnis 
Jugoslavijos priklausymas JT 
organizacijai. 

JAV ir Europos Bendrijos ats
tovai griežtai pasipriešino dėl 
tolimesnio Jugoslavijos pasili
kimo Jungtinių Tautų sistemo
je ir pasisakė sieksią, kad ji — 
kartu su Serbija ir Montenegro 
— būtų pašalinta iš JT. Tai būtų 
geriausia bausmė už Bosni-
jos-Herzegovinos kruvinas kan
čias, nes Serbija ir Montenegro 
ne tik prarastų balsavimo teises 
JT asamblėjose, bet taip pat 
visų Jungtinių Tautų organiza
cijų (UNICEF, Pasaulinės svei
katos organizacijos ir kitų) pa
ramą. 

Belgrado ambasadorius Dra-
gomir Djokic griežtai užpro
testavo siūlomą suspendavimą, 
pabrėždamas, kad toks J T žygis 
sukeltų pavojų tarptautinės tai
kos įgyvendinimo pastangoms. 

Lietuvos delegacija 
TVF-PB suvažiavime 

Washington, rugsėjo 15 d. — 
Lietuvos Ambasada praneša, 
kad keturi Lietuvos atstovai 
dalyvaus metiniame Tarptau
tinio valiutos fondo ir Pasau
linio banko suvažiavime Wa-
shingtone rugsėjo 22-24 d. Iš 
Lietuvos atvyksta A. Šimėnas, 
Ekonomikos ministras; V. Aleš-
kaitis, Tarptautinių ekonomi
nių santykių ministras; Lie
tuvos banko valdybos pirm. 
pavaduotojas K. Ratkevičius ir 
Tarptautinių ekonominių san
tykių ministerijos Tarptautinių 
organizacijų skyriaus virši
ninkas D. Pupkevičius. 

I Olandiją išvyko Aukš
čiausiosios Tarybos Pirmininko 
pavaduotojas Bronius Kuzmic
kas. Jis ketina susipažinti, kaip 
šios šalies parlamentas kontro
liuoja priimtų įstatymų įgyven
dinimą. 

Lie tuvoje užpildyta 90 
nuošimčių visų kuro rezervuarų 
ir tuo sudarytos neliečiamos at
sargos žiemai. Tačiau, pasak 
energetikos viceministro Rober
to Tamošiūno, jų neužteks. J is 
per radiją kreipėsi į gyventojus, 
prašydamas jau dabar labai tau
piai naudoti kurą, nes nežinia, 
ar žiemą pavyks jo nusipirkti. 

Rusijos šarvuočiai ir parašiu
tininkai vėl žygiuoja Gruzijos ir 
Moldovos miestų gatvėmis. Gru
zijoje jie padeda įgyvendinti 
paliaubas tarp kariuomenės ir 
sukilėlių, norinčių atsiskirti 
nuo Gruzijos. Moldovoje 14-toji 
rusų armija patruliuoja Dniest-
ro upės pakrantes, kurios skiria 
moldovų karius nuo Trans-
Dniestro gyventojų, daugiausia 
rusų ir ukrainiečių, norinčių at
siskirti nuo Moldovos. 

Centrinėje Azijoje rusų dali
niai kovoja su tadžikų par
tizanais iš kaimyninio Afganis
tano, kurie nuolat veržiasi per 
sieną, kad padėtų Islamo šali
ninkams Tadžikistane. Visai 
netikėtai, pasiremdamas gink
luota jėga ir diplomatija, Boris 
Jelcinas pradeda iškilti kaip 
taikos palaikytojas. Su Rusijos 
pagalba kol kas laikomasi pa
liaubų Gruzijoje ir Moldovoje, 
tačiau dar truks nemažai laiko, 
kol į rusų kariuomenę svetimoje 
teritorijoje bus žiūrima ne kaip 
į okupantą, o kaip į tvarkdarį ir 
pagalbininką. Ypač praėjus tiek 
nedaug laiko nuo Sovietų Sąjun
gos subyrėjimo, Rusijos karių 
buvimas svetimose teritorijose 
stebimas su nepasitikėjimu ir 
net baime, kad nepasikartotų 
įprastieji Rusijos imperijos kės
lai į svetimas teritorijas. 

Tačiau Rusijos vyriausybė už
tikrina, kad kitaip pasielgti 
negali, nes bejos įsikišimo gali 
ir čia pasikartoti nesibaigian
čios kovos tarp įvairių etninių 
grupių, kaip atsitiko Jugoslavi
joje. Kadangi dabartinės Rusi
jos kaimynės dar labai neseniai 
priklausė Sovietų Sąjungai, 
Rusija jaučianti atsakomybę jas 
apsaugoti nuo galimų labai 
nuostolingų ginkluotų konflik
tų. 

Po Sovietų Sąjungos iširimo 
Rusija yra vienintelė, tebeturin
ti gerai organizuotas karines 
pajėgas, todėl ginkluotų konflik

tų atveju yra natūralu kreiptis 
į ją ir prašyti pagalbos. Rugsėjo 
4 d. Rusija ir kiti trys Centrinės 
Azijos kraštai — Gruzija, Mol
dova ir Tadžkistanas — bendra
me pareiškime pasisakė, kad 
„pietinės Sandraugos sienos ne
turi būti pažeistos ir pilietinio 
karo išsiplėtimas, kuris gresia 
mūsų valstybių saugumui bei 
viso krašto politiniam pastovu
mui, nebus toleruojamas". 

Rusijos vyriausybės atstovai 
tvirtina, kad šie tarpininkavimo 
veiksmai jokiu būdu nėra ban
dymas kištis į kaimyninių 
kraštų vidaus tvarką ir, žinoma, 
ginkluoti daliniai yra tik pasku
tinė išeitis, panaudotina, kai 
diplomatija ir politiniai pasita
rimai neduoda jokių pozityvių 
rezultatų. 

Nepaisant tokių raminančių 
pareiškimų, Rusijos kariuo
menės įvedimo į svetimas terito
rijas kritikai teigia, kad jų 
karinės vadovybė dažnai veikia 
savarankiškai, nelaukdama — o 
gal ir nepaisydama — vyriausy
bės įsakymų, o pastaruoju metu 
vis labiau ima pasireikšti rusų 
nacionalizmo užuominos. 

Yelena Bonner, buvusio disi
dento Andrei Sakharov našlė, 
neseniai išreiškė susirūpinimą, 
kad „taikos palaikymo daliniai 
negali išlikti neutralūs ir kon
flikto metu visuomet palaiko 
vieną ar kitą kovojančią pusę". 
Juo labiau, kad Gruzijoje ir Mol
dovoje viena tų „kovojančių" 
pusių yra rusų kilmės sukilė
liai, kurie turi daug simpatijų 
Rusijai. 

Geras šio teigimo pavyzdys 
yra 14-tos rusų armijos veiks
mai Trans-Dniestre, kur ji akty
viai rėmė rusus-sukilėlius, ko
vojančius prieš Moldovos vy
riausybę. Armija kiršino tar
pusavio kovas ir net aprūpino 
sukilėlius ginklais iš buvusių 
Sovietų Sąjungos kariuomenės 
bazių. 

Lietuvos Respublikos Misijos 
prie Europos Bendrijos pranešimas 

Š.m. rugsėjo 16 d. Briuselvie. 
NATO būstinėje, įvyko Šiaurės 
Atlanto Bendradarbiavimo Ta
rybos ambasadorių posėdis, 
svarstęs užsienio valstybės ka
riuomenės išvedimo iš Baltijos 
valstybių klausimą. Posėdžio 
metu kalbėjęs Lietuvos Respub
likos Misijos prie Europos Bend
rijos vadovas, ambasadorius 
Adolfas Venskus supažindino 
NATO ir Šiaurės Atlanto Bend
radarbiavimo Tarybos valstybių 
ambasadorius su rugsėjo 8 d. 
įvykusiu Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirm. V. Lands
bergio ir prez. Boris Jelcino 
susitikimu bei Krašto apsaugos 
ministro Audriaus Butkevičiaus 
ir Gynybos ministro Pavel Gra-

Washington. JAV kongreso 
komisija pirmadienį pasiūlė 
įsteigti Laisvosios Kinijos radi
jo tinklą Laisvosios Europos 
radijo programų pavyzdžiu. Ra
dijo transliacijų į Kinijos 
respubliką komisiją, balsavusi 
6-4, rekomendavo, kad tos trans
liacijos nebūtų tvarkomos JAV 
kontroliuojamo Amerikos Balso, 
o programos būtų transliuo
jamos iš Los Angeles ar San 
Prancisco, ne iš Washingtono. 
Komisija rekomendavo pana
šias programas įsteigti Šiaurės 
Korėjai, Vietnamui. Kambodi 
jai, Laoe, Tibetui ir Burmai. 

čiovo pasirašytais susitarimais. 
NATO valstybių atstovai svei
kino pasiektus susitarimus, iš
reikšdami viltį, kad jie bus 
laiku ir tiksliai įgyvendinti. 

Rugsėjo 18 d. į Klaipėdos 
uostą atplaukia 8 NATO Jung
tinio karinio laivyno laivai. Jų 
apžiūrėti iš Briuselio atvyks 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
karinis atstovas, NATO ad
mirolas D. Smith bei Misijos 
prie Europos Bendrijos, vyk
dančios diplomatinio ryšio funk
cijas su NATO, vadovas, am
basadorius Adolfas Venskus. Tą 
pačią dieną, po susitikimų 
Aukščiausioje Taryboje, vyks 
bendra JAV Karinio atstovo 
W.D. Smith ir Krašto apsaugos 
ministro Audriaus Butkevičiaus 
spaudos konferencija. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 17 d.: Pranciškaus 
žaizdos. Narcizas, Matvinas, Si
gutė. 

Rugsėjo 18 d.: Juozapas 
Kup., Irena, Sofija, Mingaila, 
Aura. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:31, leidžiasi 6:59. 
Temperatūra dieną 88 F (30 

C), debesuota, drėgna, gali vėl 
būti audra; naktį - 70 F (21 C). 
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LANKĖSI JAV 
PREZIDENTAS 

Prezidentas George Bush 
rugsėjo 7 dieną buvo atvykęs į 
Hamtramiką dalyvauti tradici
nėje Hamtramiko Darbo dienos 
parodoje. Paradoje dalyvavo ir 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
centro pirmininkas adv. Kęstu
tis Miškinis su šeima. Garbės 
svečių tarpe buvo Michigano 
Respublikonų partijos vicepir
mininkas tautybėms Jonas Ur
bonas, Liuda ir Algis Rugieniai, 
Marija ir Vytas Petruliai bei 
kiti garbės svečiai. 

Prezidentas ir ponia Barbara 
Bush buvo šiltai priimti ir susi
laukė gausybę ovacijų. Daug 
šalčiau buvo sutikti Michigano 
gubernatorius John Engler ir 
kongresmenas Sandy Levin. 
Prezidentui George Bush ši 
kelionė buvo svarbi, nes jam yra 
svarbu gauti tautybių, ypač 
lenkų, ukrainiečių, lietuvių ir 
kitų mažumų balsus. Pagrindi
nis tautybių patarėjas preziden
tui yra veteranų administraci
jos sekretorius Edward Der-
winski. 

SĖKMINGOS 
ŠALFASS-GOS GOLFO 

PIRMENYBĖS 

Rugsėjo 5-6 d. įvykusiame 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos golfo pirmenybėse, 
vykusiose Eastern Michigan 
universiteto golfo laukuose, Yp-
silanti, Michigan, dalyvavo 131 
žaidėjas, 108 vyrai ir 23 moterys. 
Iš Chicagos - 51, iš Toronto - 38, 
iš Detroito - 24, iš Clevelando -
12, iš Los Angeles - 3 ir iš 
Hamiltono Kanados - 3. Koman
dinėse varžybose pirmą vietą 
laimėjo Chicaga. antrą — Toron
tas, trečią — Clevelandas ir 
ketvirtą — Detroitas. Moterų 
komandinėse varžybose pirmą 
vietą laimėjo Chicagos pirmoji 
komanda, antrą vietą — Toron
tas ir trečią vietą — Chicagos 
antroji komanda. Masterių kla
sės pirmą vietą laimėjo Petras 
Stukas. Geriausiai iš Detroito 
sulošė jaunių klasėje Jonas Kor
sakas, laimėjęs antrą vietą. Visi 
dalyviai žavėjosi Detroito „Ko
vo" puikiai suruoštu ir suor
ganizuotu turnyru. Turnyro šei
mininkai buvo sporto klubo 
„Kovas" pirm. Algis Rugienius 
ir klubo nariai. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Tautos šventės minėjimas 
rugsėjo 13 dieną vyko Sv. Anta
no parapijos patalpose. Gedu
lingas šv. Mišias už mirusius ir 
žuvusius laisvės kovotojus auko

jo ir pamokslą pasakė klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. Mišių 
metu giedojo parapijos choras, 
vadovaujams muz. Stasio Sližio. 
Solo giedojo prof. Lionginas 
Abarius. Organizacijos Mišiose 
dalyvavo su savo vėliavomis. Po 
Mišių vykusiam minėjimui va
dovavo Stefanija Kaunelienė. 
Invokaciją sukalbėjo kleb. 
Alfonsas Babonas. Žvakučių 
uždgimu buvo pagerbti Lietuvos 
laisvės kovotojai. „Kruvino sek
madienio" maldą giedojo prof. 
Lionginas Abarius. Sekė Lie
tuvių Šaulių sąjungos išeivijoje 
pirmininko Mykolo Abariaus 
žodis. Kalbėjo svečias iš Lie
tuvos prof. Lionginas Abarius. 
Po Tautos šventės akademijos 
buvo pagerbti Lietuvos sava
noriai kūrėjai Vincas Tamo
šiūnas ir Stasys Simoliūnas, 
šiais metais atšventę savo gar
bingus 90-tus gimtadienius. Ste
fanija Kaunelienė, t rumpai 
apžvelgė abiejų sukaktuvininkų 
lietuvišką veiklą. Sukaktu
vininkų vardu padėkojo Stasys 
Simoliūnas. Deja, sveikata 
neleido Vincui Tamošiūnui da
lyvauti šiame pagerbime. Po 
minėjimo dalyvių atstovai nu
vyko į Vinco Tamošiūno namus 
ir jį pasveikino. Meninę minė
jimo dalį atliko Šv. Antano 
parapijos Moterų vokalinis vie
netą?: Bronė Ciunkienė, Stefa
nija Kaunelienė, Česlovą Pliū-
rienė, Elena Žebertavičienė, An
tanina Leparskienė, Valė Ostei-
kienė, Genovaitė Narušienė, 
Natalija Sližienė, Stasė Bitle-
rienė ir Aldona Tamulionienė. 
Vadovas muz. Stasys Sližys. Du
etą dainavo prof. Lionginas 
Abarius ir Mykolas Abarius. Po 
programos buvo vaišės. Minėji
mo iniciatorius — Lietuvių žur
nalistų sąjungos Detroito sky
rius, talkinamas Ramovėnų ir 
Detroito Lietuviu Bendruome-

RŪTA UDRIENE 

Prabudome, gražiai dienai 
išaušus. B. Keturakis pravedė 
rytinę mankštą, o kapelionas P. 
Daugintis su kunigu J. Vaišniu 
mums atnašavo šv. Mišias. 
Vėliavas kėlė jaunimas, puikiai 
komendanto Keturakio „padre-
siruotas". Pusryčiai O. Nor
vilienės paruošti, su Pajėdienės 
ir jaunuolių pagalba — labai 
skanūs. Mokytoja S. Stasienė 
„dirigavo" valgyklos patarnau
tojų štabui, kad stovyklautojai 
galėtų itin ramiau ir patogiau 
pasisotinti. 

Paskui vaikučius priėmė jau
nuoliai vadovai į „darželį",o su
augę vyko į „apskrito stalo" 
diskusijas. Moderavo D. Katiliū-
tė-Boydstun ir kvietė vis 
atsiliepti į dabartinio lituanis
tinio švietimo tikslus. Ko 
norime pasiekti? Ko tikisi 
mokytojai? Ko tikisi tėvai? 
Metodų diskutavimų atkėlė iki 
kitos progos. Susumavus, kilo 
klausimas (anot mok. N. 
Gierštikienės) „dabar, kai jau 
Lietuva laisva, ką su ja daryti?" 

Pasiūlymų buvo įva i r ių : , 
vaikus išmokyti bent tiek, kad 
sugebėtų įsijungti į Lietuvos 

Šioje parodoje dalyvauja ir dail. 
Danguolė Jurgutienė su savo 
naujausiais mišrios technikos 
kūriniais. Paroda buvo atida
ryta rugsėjo 8 d. ir tęsis iki 
spalio 9 dienos. 

nes. 

PRISIMINTAS PARAPIJOS 
ĮKŪRĖJAS 

Šv. Antano lietuvių parapijos 
įkūrėjo a.a. kun. Igno Boreišio 
33 metų mirties sukaktis buvo 
paminėta šv. Mišių auka Sv. 
Antano bažnyčioie ir per „Lie
tuviškų melodijų radijo valan
dėlę, kuri yra transliuojama 
antradieniais ir penktadieniais 
nuo 4 iki 5 vai. p.p. iš tautybių 
stoties WPON AM banga 1460. 

lm 

DAIL. DANGUOLĖS 
JURGUTIENĖS KŪRYBA 

PARODOJE 
Detroito Pontiac priemiesčio 

didžiausioje meno galerijoje 
vyksta šešių Michigano valsti
jos dailininkų kūrinių paroda. 

LB DETROITO APYLINKES 
METINĖ GEGUŽINĖ 

Rugsėjo 27 d., tuoj po 
pamaldų, Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūriniame centre 
įvyks Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės metinė 
gegužinė. Bus įvairių valgių ir 
baras atsigaivinimui. Vyks 
metinė loterija, kuriai vadovau
ja Juozas Matekūnas. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. Tuo 
paremsite Lietuvių Bendruo
menės veiklą. 

L.B. Detroito 
apylinkės valdyba 

VALDAS ADAMKUS 
KALBĖS DETROITE 

Valdas Adamkus, US EPA 
penkto regijono administra
torius, apie gamtosauginį 
žvilgsnį į merdinčius miestus 
kalbės Detroito inžinerijos drau
gijai spalio 21 d., trečiadienį, 
12:15 vai. po pietų Rackham 
Memorial Building, 100 Farn-
svvorth, Detroit, Michigan. Bus 
duodami pietus, kurių kaina 
yra 25 dol. 

V. Adamkus parodys, kad lig
šiolinė gamtosauginė politika 
skatino pramonę palikti mies
tus ir keltis į užmiesčius. Tačiau 
gera gamtosauginė politika ir 
gera visuomeninė politika visa 
tai gali pakeisti. 

Saulius Simoliūnas 

gyvenimą (norui atsirandant), 
antrą vertus, jog galima ir kitus 
mokinius skatinti tobulumo 
(lietuvių kalboje) siekti. Tačiau 
tų tikslų niekas konkrečiai 
nesurašė ir nepriėmė, kaip būtų 
galėję padaryti. Tačiau — geras 
įvadas žvilgsniui į ateitį. 

Buvo kun. Vaišnio lietuvių 
kalbos pamoka, kurioje buvo 
įdomu išgirsti taisyklingą 
kirčiavimą. Vis dėlto tarmiški 
skirtumai užstoja šito suvie
nodinimo įgyvendinimą, bent 
mums, Amerikoje susibūru
siems lietuviams. Telaimina 
gerasis Dievas kunigėlio kan
trias pastangas! 

Dainavome su muz. R. Šoku, 
atvykusiu iš tėvynės Lietuvos. 
Šauniai groja, skambiai dai
nuoja, malonaus ir paslaugaus 
būdo. Choristai tuoj susidaina
vo. 

Plaukė tik drąsieji, nes oras 
šaltokas, Prie maudyklos budėjo 
sargė Mėta Landytė. Pavaka
rius valgėme valgykloje ir 
pasišnekučiavome visi. 

Po to tautiniai šokiai su mok. 
J. Matulaitiene. Veteranų, 
žvejų, Šaltyšiaus ir Mikitos 
šokiai, o galop Suk, suk ratelį. 
Šoko paaugliai jaunuoliai ir 
senoliai. 

Mokytojų B. Krokio ir V. Jo
naičio grupė amerikiečių, no
rinčių pramokti liet. kalbos, 
stropiai asmenavo dienos metu, 
bet spėjo į dainavimą bei šokius 
įsijungti. Yra jau net aštuntą 
vasarą čia atvykusių. 
S. Stasienės kulinarijos būrelis 
kepė bandeles Baltųjų rūmų vir
tuvėje, kitiems bešokant 
tautinius šokius salėje. 

Po šokių klausomasi V. Aukš-
tuolienės paskai tos apie 
mąstymą ir jausmingumą tėvų 
auklėjime. Aptariama tėvų 
jausmingumo įtaka į jų suge
bėjimą vaikus tinkamai auklėti. 
Siūloma suvaldyti jausmus ir 
protu į reikalus pažvelgti. 

Vakarienės metu pranešami 
olimpiniai duomenys. Po vaka
rienės Bagdono vadovaujamas 
rožinio būrelis pasimeldžia už 
Lietuvą ir mūsų reikalus. 

Paskui vyksta vakaronė: 
talentų vakaras. Dar po to kai 
kurie vaišinasi vynu su sūriu, 
stebėdami taut. šokių šventės 
vaizdajuostę. 

Saulei nusileidus, kiti jau 
bandome užmigti. 

Laiškas 

LAIKRAŠČIU 
KASDIENYBĖ 

MILDA ŠATIENĖ 

Ir štai išaušo gražus rugpjūčio 
4-sios dienos rytas. Pasimankš
t inę , i šk lausę ry tmet in ių 
pamaldų ir papusryčiavę, susi
rinko studijų savaitės dalyviai 
pa s ida l in t i min t imis apie 
mokymo metodus. Marytė 
Newsom sumaniai pravedė 
diskusijas, kurios buvo tęsiamos 
jau an t ra diena. Čia buvo pa
žymėta, kad daugelyje šio 
k r a š to pradžios mokyklų 
žemesnių ir aukštesnių skyrių 
moksleiviai su dideliu entu
ziazmu įsisavina pateiktą jiems 
medžiagą įdomių žaidimų for
ma. Tai padeda išvengti pasi
t a ikanč io monotoniškumo 
gramatikos ir net literatūros 
programose. 

Po diskusijų visi su dideliu 
susidomėjimu rinkosi į kunigo 
J. Vaišnio paskaitą „Lietuvių 
kalbos k u l t ū r a " . Kun. J. 
Vaišnys, knygos „Prakt inė 
lietuvių kalbos vartosena" au
torius, labai energingai dėstė 
apie teisingą linksnių galūnių 
ir su t rumpėjus ių žodžių 
junginių vartoseną, skyrybos 
ženklus bei stiliaus klaidas. 
Visi dalyviai aktyviai dirbo, 
taisydami pateiktus sakinius, 
kuriuose buvo klaidos. Taip pat 
kun. J . Vaišnys kartais įterp
davo subtilius palyginimus, 
kurie sukeldavo klausytojų 
juoką. Paskaitos pabaigoje 
da lyvia i užduodavo daug 
klausimų. 

Vėliau Nijolė Gierštikienė 
skaitė paskaitą „Susipažinimas 
su nauju mokymo metodu", ku
rioje buvo išstatytos įdomios 
vaizdinės priemonės. Taip pat ir 
dalyviai buvo aktyviai įtraukti 
į paskaitą, nes turėjo parašyti 
mažą darbelį. 

Pagrindinė pa^kaitos mintis, 
tai knygos rašymas, įtraukiant 
penk to ir šešto skyr iaus 
mokinius angliškoje mokykloje 
į šį darbą. Ypačiai buvo pa
brėž iama — vaikų kūry
bingumas ir fantazija. Vaikai 
galėjo sukur t i pasakas ir 
dainas, panaudodami rašymo 
planą ir piešinius apipa
vidalinimui. Šiuos darbus sudė
davo į bendrą klasės pavyzdžių 
knygą. Vėliau vaikai rašydavo 
savo pagrindinį darbą — auto
biografiją ar įdomią istoriją, 
k u r i e būdavo įver t inami 
pažymiais. Šio darbo paska
tinimas — piniginė premija už 
geriausius darbelius. Manau, 
kad ir mūsų l ietuviškose 
mokyklose būtų galima pri
taikyti šios paskaitos patirtį. 

Po muziko R. Šoko choro ir 
t au t in ių šokių vadovės J. 
Matulaitienės repeticijų susi
rinkome į A. Bagdono paskaitą 
„200 metų nuo S. Daukanto 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

gimimo". Paskaitininkas labai 
išsamiai ir vaizdingai išdėstė 
rašytojo asmenybės bruožus, 
gyvenimą ir kūrybą. S. Dau
kantas, romantikas, rėmęsis 
tikrais istoriniais šaltiniais, 
rašęs lietuviškai ir daręs pra
džią 19-to šimtmečio atgimimo 
sąjūdžiui. S. Daukantas iškilo 
sunkiausiu laiku, kai rusai 
gniaužė lietuvius po 1863-jų 
metų sukilimo, ir jo idealistinė 
asmenybė gynė tautą tiesos 
žodžiu. Rašytojas visą savo 
gyvenimą pašventė šviesti žmo
nėms, skiepydamas meilę gim
tajam kraštui. 

Po darbingos dienos vakare 
susirinkome į salę pasidžiaugti 
pasakų vakarų atlikėjas. Almis 
Udrys išradingai vadovavo pro
gramai, o žiūrovai nepagailėjo 
plojimų mūsų artistams. 
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„Draugo" 154 nr. vienas 
darbuotojų rašo, kad dėl pašto 
nepaslankumo ar nepareigingu
mo „Draugas" vietoje dienraš
čio tampa savaitraščiu. Tai iš 
tikrųjų yra nemaloni tiesa. 
Skaitytojai metų bėgyje kai 
kurių „Draugo" numerių visai 
negauna. Birželio 27 dienos 
„Draugas" mane pasiekė rug
pjūčio 26 d. Suprantame spau
dos sunkumus ir ją remiame. 
Manome, kad redakcijos kolek
tyvas turėtų suprasti ir skaity
tojus, o jiems pritrūksta kant
rybės mesti laikraščius į šiukš
lių dėžę, nes žinios jau yra 
pasenusios. Be to, gaunant laik
raščius po keturis ar penkis kar
tu, susidaro sunkumų juos per
skaityti dėl laiko stokos. Pasi
taiko ir kitokių nesklandumų. 
Laikraščio bendradarbiai, siųs
dami redakcijai straipsnius ar 
nuotraukas, prideda ir vokus su 
pašto ženklais tuo tikslu, kad Liguistas rūpestis yra laiko 
redakcija juos grąžintų siuntėjo gaišinimas. Tai supimasis kė-
pageidavimu. Tačiau dažnai pa- dėje. Gali suptis dieną ir naktį, 

Linkime redakciniam kolekty
vui ištvermės ir pasisekimo, nes 
į mūsų pastogę ateinąs „Drau
gas" yra mums artimas ir savas. 

Stasė Bajalienė 

Red. pas taba . Ne redakcija, 
o administracija siuntinėja 
dienraštį ir „kovoja" su paštu. 
Redakcija jau būna visą medžia
gą atidavusi, kai „Draugas" 
spausdinamas, o tik po to admi
nistracijos tarnautojai išveža į 
paštą. Nuotraukas būtina pažy
mėti, kad reikia grąžinti, kitaip 
jos patenka į paprastą krūvą ir 
atiduodamos LB archyvui. 
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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 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
-312) 77S-«t«9 arba (1-312) 488-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 8 . Putok i Road. 
Tai . (1-312) 585 2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

'L 

Tai. kabtnato Ir bute: (700)882-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Ctcaro 

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

Namų (709) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, »• 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, W. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinus 
2818 W. "Mat St. 

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

Paloa Vtalon Centar, 7152 W. 1271h St 
Palos Hgts. III Ketv. vai. 3-6 v.v 

Tai. (708) 448-1777 
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krepš in io vyrų 
M. Abar ius . V. 

sitaiko, kad tų nuotraukų ar 
straipsnių susigrąžinti taip ir 
nepavyksta. 

Šiomis iškeltomis mintimis 

vis tiek vietoje pasiliksi; o kar
tais gali, neapsižiūrėjęs, persi-
versti per galvą. Perdėtas rūpes
tis yra viena nekrikščioniškiau-

Nuotr A. R u g i e n a i u s 

skaitytojai nepuola „Draugo", siu ydų. Juk ne Dievas apleidžia 
bet norėtų, kad redakcinis ko- žmogų, bet žmogus Dievą, 
lektyvas atkreiptų į jas dėmesį. Br Markaitis 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 S. Pulaakl Rd., Chicago 

312-585-1955 
172 SchlHar St., Ehnhurat, IL 60126 

708-841-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63r«j Straat 

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

Kabtnato tai . (1-312) 778-2880. 
Rai . (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71at Straat 
(1-312) 484-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

katv 9-12 Pankt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

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

ARAS Ž L I O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AK IŲ L IGOS 
Good Samarttan Madtcal Cantar-

NaporvMla Cantpua 
1020 E. Ogdan Ava., BuNa 310, 

Tai. 1-708 527-0090 
Valandos pagal susitarimą 



Rekolekcijų atsitikimas 

ATGAILA PASTŲ 
Kartais Dievas mus taip nu

stebina, jog negalime tuo nuste
bimu nepasidalinti su kitais. 
Tai padarė pasaulietis Robert 
Kopek Praying žurnale šią va
sarą. Jis rašo: „Aš einu išpažin
ties kartą per metus, rekolek
cijose pas pranciškonus. Pra
dėjau eiti į jas, paskaitęs parapi
jos biuletenyje, kad bus ramu ir 
geras maistas. Taip ir buvo. 
Daug pievos, miškelis, daržas ir 
sodas. Maistas paprastas, bet 
visada užtenka. Nedaug užsi
ėmimų, niekuo nereikia rūpin
tis. Man tai patinka — galiu 
užsimiršti. Ne kad turėčiau 
kokių didelių bėdų. Aš — tik 
šiaip sau žmogus, su žmona ir 
sūnum, kuris lošia pradžios 
mokyklos krepšinio komandoje. 
Turiu gan užtikrintą darbą, na 
ir paskolą už namą. Ir beveik 
išmokėtą mašiną. Atvirai kal
bant, rutina mane daugiau 
kamuoja, negu rūpesčiai. 

Rekolekcijų metu porą kartų 
per dieną išklausom konfe
rencijų koplyčioje. Visą kitą 
laiką galim leisti, kaip norim — 
tik nesišnekėt. Mum sakė pasi
džiaugti tyla, vienas kitam su
teikti tylos dovaną. Rytais yra 
Mišios. Kas nori, gali po pietų 
ateiti į koplyčią rožinio ar kry
žiaus kelių pamaldoms. Aš nei
nu. Per rekolekcijas visuomet 
prieinu išpažinties. Turbūt įpra
timas iš vaikystės. Man to 
užtenka visiems metams. 

Taip ir klūpėjau klausykloj, 
pasakęs kunigui tą pačią 
kasmetinę istoriją: „Kartais 
netenku kantrybės su sūnum. 
Jis — dvylikos. Kai man kas 
nesiseka, jam kliūva. O jei 
darbe neturiu ūpo, nevisada 
savo dalį gerai atlieku. Dirbu 
skyriaus vedėju pašte. Tad tik 
kitiem užduodu darbus, o pats 
pasiimu ilgesnę pertrauką. Bet 
tai nedažnai, gal kartą per 
mėnesį ar rečiau. Ir gal tris ar 
keturis kartus apleidau Mišias. 
Tai tiek. Prašau, kad Dievas 
man atleistų ir kad jūs, kunige, 
duotumėte man atgailą". 

„Taigi, jūs vedęs?" — klausė 
kunigas. 

„Keturiolika metų". 
„Taigi. Už atgaila noriu, kad 

savo žmonai pasiųstumėt atvir
laiškį". 

„Ką?" 
„Atvirlaiškį. Prie valgomojo, 

šalia pranešimų lentos yra jų 
nusipirkti. Pasirinkit vieną ir 
pasiuskit žmonai. Parašykite, 
kad ja prisimenat". 

..Aš verčiau norėčiau sukal
bėti poterius ar ką nors 
pasiskaityti iš Šv. Rašto". 

„Aš žinau, —jis atsakė. — Bet 
aš noriu, kad jūs savo žmonai 
pasiųstumėt atvirlaiškį. 
Rašykit, ką tik norit. Nereikės 
net sumokėti. Tik pasiimkit ir 
pasiųskite savo žmonai". 

Pradėjau ginčytis: „Bet ryt jau 
važiuoju namo, pasimatysiu su 
ja..." 

„Taip. Jūs grįšit pirmiau, 
negu atvirutė ateis. Ji ją gaus 
tik už poros dienų. Tad parašęs 
ją. tik įdėkite į pašto dėžutę prie 
raštinės. Sekretorė ją pirma
dienį išsiųs. Tai bus jūsų at
gaila. Atvirutė iš jūsų 
rekolekcijų. Jūsų žmonai". 

PASIKEITIMAI 
PABALTIJO KRAŠTUOSE 

Perėjimas iš komunistinio į kapitalistinį ūkį 

Nemėgstu, kai kunigai pasi
daro kūrybingi, o jis nebuvo ką 
tik seminariją baigęs. Buvo bent 
mano amžiaus, gal net vyresnis. 
Man visada patikdavo, kad iš 
Bažnyčios žinojai, ko tikėtis. 
Metai iš metų. Pastovumas. 

Atvirutės buvo, kur jis sakė. 
Niekad neatkreipiau į j a s 
dėmesio. įdomių nebuvo. 
Rekolekcijų namų vaizdai, Šv. 
Pranciškaus s ta tulos nuo
trauka. Neturėjau kišenėj smul
kių, tai įmečiau į krepšiuką 
dolerį. Bus ir už pašto ženklą. 
Pasirinkau ūkanotą rekolekcijų 
namų vaizdą. Kažkaip už jo 
užkliuvau, jame paskendau, kol 
kažkur suskambėjęs skambutis 
išblaškė. 

Kita konferencija buvo apie 
dėkingumą. Laimės paslaptis 
yra dėkingumas, o žodis „eucha
ristija" reiškia padėkojimas — 
tad mes, krikščionys, turime 
būti dėkojantys žmonės. 

Po vakarienės išėjau į lauką 
pasivaikščioti. Pasėdėjau an t 
suolelio prie Šv. Pranciškaus. 
Malonus buvo vakaras, laukiau 
saulėlydžio, stengdamasis suža
dinti dėkingumo jausmus. Man 
tokie dalykai nesiseka, tai t ik 
stebėjau saulėlydį ir nekreipiau 
dėmesio į Šv. Pranciškų. 

Su savo žmona Judita susipa
žinau paskutiniais gimnazijos 
metais. Bet dar ketverius metus 
draugavom, kol baigiau karinę 
prievolę. Kai mane išsiuntė 
Vokietijon, daug susirašinėjom. 
Ką dabar galėčiau jai rašyti — 
neįsivaizduoju. Ką turi su
brendęs žmogus rašyti, su kuria 
išgyvenęs penkiolika metų. 
Atvirutėj nei vietos nėra ilgam 
laiškui. 

Sekmadienio rytą atvirlaiškis 
tebelaukė tuščias. „Judita, — 
pradėjau. — Čia tylu, ramu. 
Prisimenu tave. Bučiuoju. 
Robertas". Ir, i švykdamas 
namo, įmečiau atvirlaiškį į 
dėžutę prie raštinės. 

Atvirutė atėjo tik ketvir
tadienį. Pažinau iš Juditos 
veido, grįžęs iš darbo. Ji kažkaip 
kitaip atrodė, švelnesnė. „Vin
cas išėjo pas Tomą. Jie kar tu 
pamokas ruoš. Grįš apie pusę 
devynių. Žinai, aš tave labai 
myliu". Ji mane taip šiltai 
apkabino. Po to uždegė dvi 
žvakes ant stalo, nors vaka
rienei tebuvo tik mėsos kepsnys 
ir nebuvo svečių. Po vakarienės, 
pažiūrėjus žinias, ji sako: „Nėr 
ko žiūrėt, verčiau paklausykim 
gražios muzikos. Atsisėsk čia 
prie manęs ant sofos". 

Nebeatsimenu, kokia t e n 
muzika buvo. Atsimenu tik, kad 
iš pradžių buvo keista ta ip 
sėdėti, nieko neveikiant, t ik 
apsikabinant be žodžių, pradėti 
kartu juoktis be jokios priežas
ties, kaip jaunavedžiai. Grįžo 
Vincas. „Kas yra? Televizija ne
veikia?" — paklausė. 

Tai buvo prieš metus. Dabar 
vėl laikas į rekolekcijas važiuo
ti. Norėčiau tam kunigui padė
koti už tokią puikią atgailą. 
Kažkaip šie metai buvo geresni. 
Aš linksmenis, dėkingesnis, 
nors nedaug kas pasikeitė 
gyvenime. Vėl rašysiu Juditai. 
Tik šįkart rašysiu, kad ją myliu. 
Padėkosiu jai, kad ji mano 
žmona. 

a.j.z. 

The New York Times infor
maciniame straipsnyje rugpjū
čio 30 d., sekmadienį, jau antrą 
kartą rugpjūty plačiai rašė apie 
turizmo ir keliavimo būklę viso
se trijose iš komunizmo vergijos 
besiveržiančiose respublikose. 
Šio straipsnio autorius yra Wil-
liam E. Schmidt, London dien
raščio ,The Times' koresponden
tas. Straipsnis papuoštas trimis 
nuotraukomis ir Pabaltijo kraš
tų situaciniu mažu žemėlapiu. 
Didžiausia, užimanti 1/6 viso 
namažo puslapio, yra skirta 
Vilniaus restorano „Stikliai" 
tarnybai, stovinčiai prieš to 
restorano duris, antroji vaizduo
ja Estijos sostinės Tallino vieš
bučio „Hotel Palace" registraci
jų patalpą ir trečioje vaizduo
jamas Rygos restoranas ir jame 
esantis baras, kur svečiai atrodo 
pergyvena vadinamą „happy 
hour". 

Rygos viešbutyje 
Autorius, pradėdamas savo 

pastabas, šmaikščiai ir smulkme
niškai aprašo naujai atremon
tuoto Rygos viešbučio „Roma" 
prieangį. Jame, šalimais re
gistracijos stalo, stovi dvi 
neskoningai atrodančios juodos 
dėžės, kurių viršuje kyšo kažko
kios antenos, o ant tų dėžių 
viršaus stovi, lyg kokios slaptos 
rankos padėtas, satelitinis tele
fonas. Tai ir yra tas vienintelis 
langas, per kurį gali žvilgtelėti 
už Latvijos ribų į šį kraštą at
vykęs užsienietis-biznierius. 
Atsižvelgiant į atmosferines są
lygas, už 5.40 dol. užmokestį per 
m i n u t ę la iko tu r i s t a s gali 
pasiekti Europą ir galbūt, JAV. 
Mat viešbučio kambariuose 
esantieji telefonai tetarnauja 
t ik viešbučio ir Rygos miesto 
poreikiams. 

Devyniasdešimties kambarių 
„Romos" viešbutis aprūpintas 
turtingu baru, ir jame patarnau
ja poliglotai patarnautojai. Šį 
viešbutį įrengė grupė latvių — 
vokiečių investuotojų, talki
ninkaujami vokiečių orinio susi
siekimo b-vės„Lufthansa" kapi
talo. Šis viešbutis yra vakarie
tiškos civilizacijos simbolis. Jis 
parodo, kaip pasikeitė gyveni
mas po vienerių metų, kai Lat
vija atsiskyrė nuo Sov. S-gos. 

Vienok biznio pasaulio atsto
vai, keliaujantys per Estiją, 
Latviją ir Lietuvą, lengvai 
pastebi, kad tų valstybių ūkinė 
pažanga turi nukeliauti dar 
daug mylių, ligi nors dalinai 

LINCOLN PARKO 
ĮDOMYBĖS 

Neseniai baigtas atnaujinti 
Lincoln Parko zoologijos sodas 
yra labiausiai lankoma Chica-
gos miesto įdomybė, juo labiau, 
kad nėra įėjimo mokesčio. Vieta 
jdomi ir dėl to, kad kai kurie 
medžiai — ąžuolai ir drebulės — 
tebeturi didžiojo Chicagos gais
ro 1871 m. žymes. 

Prieš 8,000 metų Michigano 
ežero vanduo buvo 20 pėdų 

aukščiau dabartinio lygio ir už
liejo beveik visą dabartinį mies
to plotą. Vėliau ežeras nuseko. 
Statant Chicagos miestą moder
niais laikais, gamtovaizdis liko 
neatpažįstamas, bet Lincoln 
Parke dar tebegalime matyti, 
kaip jis senovėje atrodė — tai 
paskutinė senųjų pakrančių 
liekana. 

BR. AUŠROTAS 

galės patenkinti Vakarų pasau
lio net kuklius pageidavimus. 

T rūkumai kliudo prekybai 
Ne paslaptis, kad Pabaltijo 

tautų atkariautoji nepriklauso
mybė taip pat leido išvesti nau
jas sienas tarpe Rusijos ir Pabal
tijo. Tačiau, kaip ten bebūtų, 
Pabaltijo sritis yr? atskira geo
grafinė platuma, turinti daug 
ką bendro su buvusiomis Sov. S-
gos respublikom. Pabaltijys dar 
tebėra teritorija, nepriklausanti 
nei Rytams, nei Vakarams. Ir 
kaip šioje geografinėje platumo
je yra tiems kraštams būdingos 
savybės. Taip pvz., jeigu mes 
pažvelgsime giliau į tų kraštų 
geležinkelius, aerodromus, te
lefonus ir didžiąją viešbučių 
dalį, tai privalome sutikti, kad 
minėtų įstaigų patarnavimai ei-
l in iam piliečiui pri lygsta 
tokiems, kokie Vakaruose yra 
buvę 1955 m. Tačiau didžiausią 
Pabaltijy įtampą sukelia Sov. S-
gos likusi kariuomenė, kurios 
dar vis ten priskaitoma net ligi 
100,000 galvų, neskuba pajudėti 
į Rytus. 

Tiesą pasakius, šiandien Pa
baltijy keliauninkui yra šiek 
tiek lengviau negu prieš 50 
metų. Kaip žinome, tada In-
turistas rūpinosi visais važiuo
jančių pageidavimais. Nors pa
tarnavimas buvo mizernas, bet 
turistui nerūpėjo, kad jam 
galėtų ko nors pritrūkti, kas 
buvo Inturisto pažadėta. Ir 
neduok Dieve, jeigu turistas kur 
nors užsibūdavo Rygoje ar Tal-
linne, tai Inturisto atstovą 
galėjo ištikti priepuolis. 

Dabartinis keliautojas, užmir
šęs pats iš anksto susitvarkyti 
su užtikrintu viešbučio kam
bariu, gali patirti daug nuosto
lių ir nemalonumų. Taip pvz. 
turistas, užėjęs į jam patinkamą 
viešbutį bet kurioje sostinėje, 
tikrai nustebs, kai jam registra
cijos pareigūnas pasakys, , jūs 
neturite rezervacijos, visi kam
bariai yra užiimti. Turime kelių 
kambarių butelį (suite) su pir
timi už 300 dol. vienai nakčiai". 
Tai gali įvykti po to, kai šis biz
nierius prieš kelias dienas mė
gino telefonu pasiekti to viešbu
čio rezervavimo tarnybą. 

Po šių samprotavimų autorius 
primena, kad tarpe trijų respu
blikų sostinių galima keliauti 
autobusu ar traukiniu. Ir gana 
nebrangiai. Deja, šiomis viešojo 

susisiekimo priemonėmis ke
liauti yra labai brangu laiko 
atžvilgiu. Taip pvz. atstumą 
tarp Rygos ir Tallinno traukiniu 
galima pravažiuoti maždaug per 
8 vai., tuo tarpu, važiuodami 
privačiu automobiliu, jūs galite 
tai nuvažiuoti maždaug per 3 
vai. Tiesa, tose sostinėse jau yra 
ir auto motorinių nuomavimo 
biznierių, reikalaujančių už 
dieną už automobilį 150. Atro
do, kad būtų pigiau nuomoti ir 
automobilį ir šoferį maždaug už 
200 per dieną. 

Štai keletas patarimų besiruo
šiantiems keliauti Pabaltijo 
keliais aplankyti išsilaisvinusių 
respublikų sostines. 

Talinne 
„Palace" viešbutis yra geriau

sias Estijos sostinėje. jJį moder
nizavo Suomijos architektai 
1989 m. Jo 85 kambarių talpu
mas yra visuomet perkrautas: 
norintieji šiame de lux viešbu
tyje apsistoti būtinai privalo 
rezervuoti kambarį. Juose yra 
vietinės ir CNN laidas priiman
tieji TV aparatai. Ryšį su 
pasauliu galima patikimai su
daryti su kambariuose esamais 
telefonais. Estijos valiuta mo
kant (krona), už vieną parą 
skaito apie 180. Viešbučių te
lefonai yra: 70142-444761 ir fax 
70142 443098. 

Antras savo patogumais vieš
butis yra 28 aukštų „Olympia". 
Jis statytas 1980 m. Maskvoje 
ruošiamos olimpiados 
reikalams. Mat šios olimpiados 
dienomis Tallinne vyko jachti-
ninkų ir buriuotojų varžybos. 
„Olympia" susideda iš 390 kam
barių, už naktį viešbutyje tenka 
mokėti nuo 88 ligi 140 dol. 
Telefonai rezervavivams yra 
(70142) 602438 ir fax (70142) 
442521. 

Tallinne yra keletas gerų re
storanų, kuriuose geri pietūs 
kainuoja apie 25 dol.; eiliniuose 
greito užkandžio užeigose už 
sriubą ir „antrą" temokėsite tik 
2-3 dol. 

Rygoje 
„Romos" viešbutyje naktis 

kainuoja 150 dol. Ant viešbučio 
stogo yra ištaigingas restoranas, 
vardu „Otto". Viešbučio telefo
nai yra: (70132) 223171 fax 
gaunamas per Suomiją yra: 
(35849) 348175. 

Prieš „Romos" viešbutį kito
je aikštės pusėje yra „Latvia" 
vardo viešbutis, architektūriš
kai panašus į didžiulį garažą. Tai 

Ingrida Bublienė, JAV LB krašto valdybos vicepirmininkė Birštone, kalbasi 
su Vytauto Didžiojo universiteto rektorium A. Avižienium. 

Nuotr. A. Sutkaus 

senos socialistinės statybos 
pažiba... Jo kambarių kainos 
pradedamos 90 dol. vis kyla 
aukštyn. Viešbučio telefonai 
yra: (70132) 229020 ir fax 
(70132) 283595. 

Rygoje patartina užeiti į res
toraną „Jever Bistro", Kalku g-
vė Nr 6, senamiestyje. Šiame 
restorane už „gėrybes" mokama 
tik „kieta val iuta"! Jame 
galima sutikti daug Amerikos 
latvių. 

Vilniuje 
„Draugystės" viešbutis yra 

šalimais Vingio parko. Jis yra 
patikimas ir prieinamas turis
tams. Deja, rašant šį straipsnį, 
šio pastato daugelį aukštų uži
ma diplomatinės ir prekybos at
stovybės, tebeieškančios savo 
įstaigoms tinkamų patalpų. Šia
me 200 kambarių milžiniškame 
sovietinio stiliaus kvadrate 
įrengti balta/juoda TV aparatai, 
kurie nėra iš pačių geriausių. 
Vienok, žinant visą padėtį, tai 
negalima per daug peikti. Kam
bario kaina vienai nakčiai taip 
pat neaukšta (už tai mokant tik 
rubliais), vos 40 dol. Viešbučio 
tel. yra: (70122) 662711 ir fax 
(70122) 263101. 

Tolokai priemiesčiuose yra 
latviško „Olimpia" stiliaus 
dangoraižis ..Lietuva" su 747 
kambariais ir 18 kelių kamba
rių butais <suites). Vieno kam
bario kaina prasideda 65 dol. 
vienai nakčiai. Viešbučio tel. 
yra: (70122) 356016. 

Žurnalistas taip pat neužmir

šo ir garsaus „Stiklių" restora
no, kuris esąs geriausias Vilniu
je. Tel.: 70122/627971 ir adr.: 
Gaono g-vė 7, senamiestyje. Šis 
restoranas labiausia lankomas 
vietinių diplomatų ir prekybi
ninkų. Šiame restorane dar vis 
mokama subankrutavusiais ru
bliais. Ir kainos gana aukštos. 

Taip pat ir vietinis „The Palm 
Beach Post" dienraštis savo sek
madienio laidos priede „Travel" 
rugsėjo 6 d. patalpino informa
cinį straipsnį, vardu „The 
Baltics. Quiet No More". Šį 
straipsnį puošia puiki nuotrau
ka, Trakų pilis prisiglaudusi 
žaliuojančioje Galvės ežero pa
šonėje. Šis straipsnis parašytas 
žurnalisto Christofer Reynolds 
„L A Times" dienraštyje. Jis yra 
labai panašus į mano pirmąjį, 
kuris aprašo padėtį Pabaltijo 
respublikose. 

Mano nuomone, abudu straips
niai labai puikiai parašyti. Jie 
gali patenkinti daugelio turistų 
ir šiaip sau keliautojų poreikius. 
Visokiu atveju visas Pabaltijys 
su mūsų Tėvyne yra puikiai pri
siminti JAV didžiųjų dienraš
čių, informuojančių savo skaity
tojus apie būklę buvusios im
perijos Vakarų valstybėse. 
Jų negalėjo pavergti daug 
nuožmesnė už caristinę Murav
jovo koriko paveldėtoja. 

Žmogus, kuris tegalvoja tik 
apie save ir tik savo pelno ieško 
— negali būti laimingas. Nori 
gyventi sau. tai gyvenk kitiems. 

Seneca 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS 
NOVELĖ 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS 

Dabar tėvai nebeauklėja, o tik 
finansuoja. 

Jonas Gurgutis 

Sugrįžęs prie rūmų, radau jau laukiantį vežėją. 
Vieno arklio t raukiama bričkele lauko keleliu, pagal 
upę nudardėjome į Butrimonių bažnytkaimį, į mano 
pirmąją parapiją. Važiuodamas galvojau, kaip būsiu 
joje priimtas, ką rasiu po senojo klebono mirties? 
Vežėjas, matyt, iš drovumo tylėjo, tai nutariau jį 
prakalbinti ir ta proga šį tą bevažiuojant iš jo patirti 
apie dvarą ir jo šeimininkus. 

— Kaip pat inka dvare dirbti? - lenkiškai 
užkalbinau vežėją. 

— Ačiū, kunige, labai patenkintas. Darbo nedaug... 
— tiriančiu žvilgsniu permetė mane vežėjas. 

— Ar seniai jame dirbi? Esi vietinis, ar iš kitur 
atvykęs? 

— O ne, aš čia gimęs. Mano tėvas visą amžių dir
bo dvare, tai kai jis mirė, baronas paėmė mane į jo 
vietą. 

— Tai kokis tavo darbas, kad sakai nedaug jo turįs? 
— Aš prižiūriu dvaro pastatus, šeriu ir valau 

barono jojamus arklius. Tvarkau vežėčias. Nuvežu ir 
parvežu poną į Benekonių geležinkelio stotį. Toks mano 
darbas. 

Mane domino ne jo darbas, bet kodėl jis kalba 
t ik apie baroną, nė žodžio apie jo žmoną - baronienę. 
Smalsumo apimtas, vėl paklausiau: ar seniai baronas 
valdo dvarą? Gal jį tik nuomoja? 

— Kiek žinau, šį palivarką visą laiką valdo baronų 
Sroederių šeima. Mano pono senelis Butrimonyse pa

statė ir bažnyčią, į kurią mes važiuojame. Visi žino, 
kad baronai Šroederiai yra atvykę iš Prūsų ir neka-
talikai, bet baronas bažnyčią remia ir išlaiko. Žmonės 
mūs baroną Albertą labai gerbia. Vasarą kai kada į 
dvarą atvažiuoja barono teta iš Varšuvos, bet ji jau 
senutė. Atvažiuoja ir visokių svečių, — įsidrąsinęs 
kalbėjo vežėjas Boleslovas, taip jis pasivadino. 

— Ar ponia baronienė nemėgsta dvare gyventi? 
— pasiteiravau. 

— Barono Alberto žmona Adrijana? Jūs klausiate... 
— Taip, taip... barono žmona Adrijana, — patvir

tinau. 
— O jos daug metų dvare nėra, išėjo ar kažkur iš

važiavo — niekas nežino, nesuranda... O štai. pri 
važiavome ir bažnyčią, — sustabdė vežėjas bričkelę prie 
klebonijos verandos. 

Išlipęs apsidairiau: namelis medinis, be jokių 
puošmenų. Alyvomis apaugęs cementinis takelis iš jo 
vedė į bažnyčios zakristiją. Aplink augo seni vyšnių 
ir obelų medžiai. Atrodo, kad sodu mažai kas rūpinosi. 

Iš klebonijos išėjęs kaimietis iš vežėjo paėmė mano 
lagaminus, o senutė ir jaunesnis vyras, lenkiškai pasi 
sveikinę, pakvietė į vidų. Viduje vaizdas buvo nekoks: 
seni, sudėvėti baldai, po kambarį skrajojo musės, bet 
grindys buvo šviežiai išplautos, matyt, prieš mano 
atvykimą. 

— Kunigėli, iš kelionės būsite išalkę, taigi prašome 
į valgomąjį, — pakvietė senutė, prisistačiusi kaip 
klebonijos šeimininkė Darata, čiupdama bučiuoti man 
ranką. 

— Nereikia, nereikia!.. Niekad daugiau, — 
sudraudžiau. 

Pietūs buvo geri iš kelių patiekalų ir, sakyčiau, sko
ningai paruošti bei patiekti. Pakviesti drauge pietavo 
ir mane sutikusieji vyriškiai: jaunesnis Zigmund. 
bažnyčios vargonininkas, kilimo iš Lydos. Jau penkeri 

metai čia vargonauja. Senesnysis Valodka, parapijos 
komiteto pirmininkas, Širmūnų kaimo ūkininkas. Prie 
pietų vargonininkas pastatė ant stalo ir du butelius 
kažkokio gėrimo, kurį labai mėgdavęs ju buvęs klebonas, 
bet aš atsiprašiau, kad jokio alkoholio nevartoju. Dėlto 
mano vyrai, man matės, buvo kiek nustebę, tačiau, 
manęs neragindami, abudu išgėrė į mano sveikatą ir 
pirmą pažintį. Pietaujant kalba daugiausia sukosi apie 
mirusį kleboną Vaiciekovvskį. kurio mirtį ir netekimą 
jie labai apgailestavo. 

Man rūpėjo bažnyčios būklė. Buvo jau penkta
dienis, taigi reikėjo pasiruošti sekmadienio pamaldoms, 
kurios, kaip vis galvojau, bus ir mano pirmasis 
egzaminas, susitikimas su parapiečiais, o pirmas įspū
dis visuomet būna stipriausias, lemiantis mano pasto
raciją ir gyvenimą parapijoje. Be to, juk ir aš pats 
žengiau pirmuosius žingsnius Kristaus vynuogyne. 
Tokių minčių apimtas, padėkojęs šeimininkei už pietus, 
abiejų parapiečių lydimas, nuėjau i bažnyčią. Tiesą pa
sakius, ji stovėjo čia pat. tik perėjus klebonijos sodelį. 
Sparčiu žingsniu apėjau aplink: šventorius apvestas 
akmenine tvora, apaugęs medžiais, kai kur patvoryje 
pasenęs vieno kito kapo kryžius. Žvelgiant iš frontinio 
įėjimo, bažnyčia nebuvo patraukli - medinė, mišinys 
įvairių stilių, su vienu aukštu, baltai nudažytu bokš
tu, kuris pro medžių viršūnę šovė padangėn. Bažnyčia 
stovėjo ant Šalčios upės kranto, ir jos bokšto viršūnė 
buvo iš toli matoma. Man. pripratus prie puošnių 
Vilniaus bažnyčių, vidaus paprastumas buvo slegiantis. 
Centrinė nava ir dvi siauros šonines mažų. ornamen
tuotų langų silpnokai buvo apšviečiamos. Altoriai ir 
vidaus puošmenos liaudies meistrų darbo. Bažnyčia 
turėjo vieną gerą privalumą, kaip greit pajutau, tai 
puikią akustiką, nes ir grindys buvo medinės. 

(Bus daugiau) 

> 
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AKIMIRKOS TARP 
BRIGHTON IR 

MARQUETTE PARKŲ 
Iš v isų buvusių Chicagos 

lietuviškų telkinių, kaip atrodo, 
s t ip r iaus ia i iki šiol laikosi 
Brighton Parkas su savo lie
tuviška parapija, savo veiklumu 
pasididžiavimą keliančia Lie
tuvių Bendruomenės apylinke. 
Tiesa, čia gerokai sumažėjo lie
tuvių laikomos prekybos, nes 
nebėra „Broliukų" (K. Bren
ciaus, A. Čepėno ir A. Vala
vičiaus), Siliūnų ir kitų par
duotuvių, bet dar tebegyvuoja J. 
Gradinsko radijo ir televizijų 
prekyba, nors jo komerciniuose 
skelbimuose reklamuojamo Vil
niaus radijo laidų j a u šešios sa
vaitės, kaip beveik nebesigirdi. 
Brighton Parke tebegyvuoja 
Šaulių namai, trečios kar tos 
lietuvio Balzeko automobilių 
prekyba, du bankai bei taupymo 
bendrovės, laidojimo įstaiga ir 
gal daugiau mano nepastebėtų 
l ie tuvių turimų įstaigų bei 
biznių. 

Vieną sekmadienį su žmona 
nuvykom į lietuvišką sumą Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje Brighton 
Parke, ku r baigėsi čia vykę at
laidai. Per dešimtmečius buvo 
dienų, kai atrodė, kad ši parapi
j a lietuvybei jau nurašyta . Ta
čiau begęstančiame lietuviš
kame aukure ir vėl įsižiebdavo 
vilties ugnelė, ypač prisime
nant, kad lietuvių kalbos pamo
kos šios parapijos mokykloje 
vykdavo reguliarių pamokų 
metu ir lietuvių kalbos mokyto
j a i S. Jonynienei parapijos 
klebono prel. D. Mozerio buvo 
sudary tos palankiausios są
lygos. 

Lietuviškoji ugnis nege.so. kai 
vietos lietuviu dvasiniais rei
kalais rūpintis buvo atkel tas 
k u n . F. Kireilis, o j i dar smar
k iau sužėrėjo, klebono pareigas 
perėmus kun. J. Kuzinskui . Ji 
t ame pačiame lygyje tebelai
koma ir dabartinio klebono kun. 
A. Puchenskio. Kai sekmadienį 
įėjom į erdvią, modernią, maž
daug septintojo dešimtmečio 
pradžioje pastatytą nors ir ne 
lietuviško stiliaus bažnyčią, jo
j e jau radom 350-400 žmonių, o 
saulėto sekmadienio rytą iš
r a i š k ū s bažnyčios v i t r aža i 
tiesiog degte degė rausva šviesa. 

Sumos laikyti su procesija 
pr ie altoriaus atėjo svečias iš 
Lietuvos, Kačergiškės klebonas 
kun . Kęstutis Ralys su šios 
parapijos ilgamečiu vikaru kun. 
F . Kireiliu, muz. J . Sodaičio 
vadovaujamam chorui giedant 
„Pulkim ant kelių" ir vėliau 
ki tas giesmes. Tik 50 minučių 
užtrukusios sumos metu t rum
pą, bet taiklų ir prisimintiną 
pamokslą pasakė gražiabalsis 
svečias iš Lietuvos kun. K. 
Ralys, kar tu radęs progą Brigh
ton Parko lietuviams padėkoti 
už aukas jo statomai bažnyčiai 
Kačergiškėse. 

Džiugu buvo skaityti parapi
jos biuletenį su žinia, kad apie 
80 procentų savaitės eigoje lai
komų Mišių užprašyta už lietu
vius, kad parapijos biuletenyje 
paskelbtas Chicagoje susidariu
sio lietuvių komiteto atsišau
kimas, kviečiantis finansiškai 
paremti V. Landsbergį ir jo va
dovaujamą koalicija spalio 25 d. 
rinkimuose į seimą, kad sekma
dienį, rugsėjo 20 d., antroji 
r inkl iava bus skiriama „Dova
n a Lietuvai" vajui. Prisime
nant , kad neseniai šioje para
pijoje buvo pravestas vajus dien
raščiui „Draugui" paremti , 
davęs pavyzdį tokį pat vajų 
pravesti Marųuette Parko ir gal 
kitose lietuviu parapijose, turi
me tiesiog stebėtis šios paleng
va retėjančios parapijos gy
vumu, veiklumu i r lietuviškų 
reikalų supratimu. 

Kadangi dėl k i tų įsiparei

gojimų tą priešpietę turėjom 
labai skubėti, tad ir nebeteko po 
Mišių pasikalbėti su vietos ir iš 
apylinkių suvažiavusiais lie
tuvia is , kurių tarpe matėsi ir 
būrys pažįstamų veidų. Gal ta i 
k i tą kartą, nes Brighton Parko 
liet . bažnyčia, kųr apaš ta lauja 
nors ir 80 m. sulaukęs, bet daug 
j aun iau ir vikriau a t rodant i s 
mano kraštietis kun. Fabijonas, 
t i k ra i padarė labai te igiamą 
įspūdį ir ateityje ieškosiu progos 
dažniau čia apsi lankyti . 

Tuo tarpu daugelio čikagiečių 
gerai pažįstamos Seklyčios val
gykloje sekmadienio popietė
mis , kaip atrodo, biznis e ina 
nuostabiai gerai, nes kar ta i s 
abiejuose kambariuose būna 
visi stalai užimti. Matyt i nema
žas būrys ir tų, ku r i e sekma
dieniais 10 vai. ryto a tvyks ta į 
Mišias Jėzuitų koplyčioje, pas
kui susimeta prie t radicinės 
kavos Jaunimo centro kavinėje, 
o d a r už poros valandų sustoja 
Seklyčioje papietauti . Kaip S. 
Plenienė ir kitos dar , ir į 
„Draugo" banketą bilietų pa-
plat int i , nes ši ge radarė j au 
išplatino bene 6 stalus. Kita da
lis valgytojų čia a te ina iš Mar-
ąuette Parko liet. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčios, kuri dabar esanti gražiai 
išdažyta ir, žmonių pasakojimu, 
daro nepaprastai malonų įspūdį. 

Ir šį kartą, kaip ir ki tais . 
Seklyčioje aplink apvalų stalą 
susėdęs iš Lietuvos a tvykusių 
būrys motinų su va ika is ir vie
nas tėvas — Šarūnas Boruta, pa
gal programą „Lietuvos Vaikų 
vi l t ies" atgabenę savo vaikus 
gydyti. J. Žygas neseniai „Drau
g e " rašė, kad 6 vaikai po sėk
mingų operacijų ir gydymo jau 
sugrįžo į Lietuvą, 8 vaikai su 
motinomis dabar yra Chicagoje, 
kur ių gydymas jau pradėtas , o 
10 dokumentai yra parengimo 
eigoje. 

Prisėdęs prie s talo, užkal
binau sūnų atvežusį Š. Borutą, 
kurio brolis yra Lietuvos jėzuitų 
provinciolas kun. Jonas Boruta, 
o dėdė — miręs žinomas rašyto
jas Kazys Boruta. Borutos sūnui 
Mindaugui, kurį kamavo stubu
ro sąvaržos, po Lietuvoje pada
rytos operacijos krypsta stubu
ras ir ka r tu kryps ta kojos. 
Užkalbin tas Boruta pasakė , 
kad. „kai užgirdom apie Lie
tuvos Vaikų vilties komitetą, 
tai padavėm dokumentus ir juos 
per Caritas organizaciją gydyto
j a s Dumčius pradėjo Lietuvoje 
tvarkyt i , o Amerikoje tuo rūpi
nosi teta. Antradienį (IX. 15) va
žiuosim pas neurochirurgus, o 
po to įvyks gydytojų konsiliu
mas, ir jie nuspręs, ką daryti. Su 
kojom, s a k o , n ė r a d ide l ių 
problemų, daugiausia abejoja 
dėl stuburo", pasakojo Mindau
go tėvas, r e i k š d a m a s gilią 
padėką „Lietuvos Vaikų vil
t i e s " komitetui ir gydytojams 
Lietuvoje, ypač docentui Ving
rui ir gydytojui Kriaučiūnui , 
ku r i e paruošė dokumentus. 

Tuo tarpu Mindaugas, kurį 
rugsėjo 6 d. Amerikos Lietuvių 
Tautinės s-gos ruoštame Tautos 
šventės minėjime Jaunimo cen
t ro sodelyje ir salėje matėm in
valido rateliuose, pasakė, jog jis 
tikisi, kad „Amerikos gydytojai 
pagelbės, ir bus viskas gerai. . ." 
To linkime ir mes, išeivijos lie
tuvia i ! 

O vakare prie gerai policijos 
saugomo Playhouse 69 gatvėje 
įvyko ant ras is humoris t in io 
scenos vieneto Antro kaimo 
spektaklis, kuris plačiau bus 
aprašytas „Draugo" kultūri
n iam priede. Kas per tuos tre
jus metus, kai Ant ras kaimas 
l a i k i n a i i š s i s k i r s t ė , įvyko 
pasaulyje ir l ietuviškame gy
venime, tuo pačiu, k a s ryškiau 

CLASSIFIED GUIDE 
HEAL ESTATE REALESTATE 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Marquette Parke klebono kun. J. Kuzinsko 40 m. jubilie
jaus šventės vaizdas. 

šiuose spektakliuose atsispin
dėjo, R. Stakauskas įvade į 
spektaklį t a ip nusakė: „Titus 
A n t a n a i t i s i š s i k r a u s t ė į 
Lemontą; Sovietų Sąjunga galų 
gale prisipažino, kad Lietuva 
buvo neteisingai aneksuota; 
pučas nuvers t i Gorbačiovą ne
pavyko; P a r a m a užsidarė; Ju
goslavija suskilo; Kasai pri
t r ū k o p in igų . Svarb iaus ia : 
suskilo komunizmas, subyrėjo 
sovie tų impe r i j a , L i e t u v a 
paskelbė savo nepriklausomy
bės ats tatymą, Vakarų tautos 
viena po kitos pripažino nepri

klausomą Lietuvą, priešpasku
tinis ją pripažino ir Bushas, 
lietuvių krūmu vadinamas. O 
galų gale lai>vą Lietuvą pri
pažino ir Vlikas..." 

VLB. 

N A U J O J I DE PAUL 
U N I V E R S I T E T O 

BIBLIOTEKA 

Pagaliau užbaigta naujosios 
De Paul universiteto bibliotekos 
s ta tyba, ka inavus i 25 mil. 

dolerių. Specialiai suprojektuo
tame pastate tilps 650,000 tomų 
knygų ir 150 k o m p i u t e r i ų 
stočių, per kurias s tuden tams 
bus prieinama ben t 18 mil. 
tomų iš 40 Illinois valdiškųjų ir 
privačių knygynų. De P a u l 
universiteto studentų ska ič ius 
sparčiai auga — bent 2 5 % per 
pastaruosius 8 me tus , todėl 
buvo ryžtasi statyti naują biblio
teką prie Fullerton ir K e n m o r e 
ga tv ių . B i b l i o t e k a b u s 
iškilmingai atidaryta rugsėjo 20 
d. 1998 m. universi te tas švęs 
savo 100 metų sukakt į . 

REMKIME LIETUVOS 
LAISVES IDĖJĄ! 

Kviečiame visus remti 1992 m. spalio 25 d. Tėvynės ateitį 
lemiančius Lietuvos seimo rinkimus. 

Nuo seimo rinkimų priklausys Lietuvos laisvė ir 
nepriklausomybė. Rinkimų laimėjimui opozicija panaudos visas 
galimas priemones ir negailės turimų didžiausių išteklių. 
Žinokime, kad rinkimuose glūdi paskutinė komunistinio revanšo 
galimybė. 

Sąjūdžio koalicija už demokratinę Lietuvą, vadovaujama 
Vytauto Landsbergio, remiasi Lietuvos žmonių gera valia, ryžtu 
ir teisingumu. 

Lietuvos Sąjūdžio finansiniai ištekliai labai menki! 
Šioje lemtingoje valandoje išeivija turėtų prisidėti prie 

rinkiminės kampanijos nes be finansinės paramos bus tuščios 
Sąjūdžio koalicijos pastangos laimėti rinkimus. 

Remkime Vytauto Landsbergio vadovaujamą koaliciją ir jo 
pastangas. 

Dar šiandien pasiųskime bet kokio dydžio auką ir 
paraginkime savo kaimynus. Surinkti pinigai nedelsiant bus per
duoti Sąjūdžio garbės pirmininkui Vytautui Landsbergiui. 

Komitetas: Mykolas Abarius, Stasys Baras Algirdas Brazis. Robert Boris. Jurgis Janušaitis, 
Antanas Juodvalkis, Rūta Juškienė, dr. Tomas Kisielius, dr. Leonas Kiaučeliūnas, kun. John 
Kuzinskas. Petras Petrutis. Juozas Polikaitis, kun. Anthony Puchenski, prof. Jokūbas 
Stukas, Juozas Žygas. 

Č e k i u s p r a š o m e r a š y t i : C O M M I T T E E FOR DEMOCRATIC L I T H U A N I A 
ir s i ų s t i : 

S t a n d a r d F a d a r a l B a n k 
Account No. 1101350010 

4192 Archer Avenue 
Chlcago |L 60632 

Vytauto Landsbergio vadovaujamai koalicijai paremti siunčiu 

Vardas ir pavardė 

_<W. 

Adresas 

Skelbti spaudoje Zl taip D ne 

GREIT 
PARDUODA 

ftE7MAX 
REALTORS 

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

* J 
RIMAS L. STANKUS 

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

11 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Avo., 

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 
• Nuola;da pensininkams 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3V2 kamb. modernus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. apyl. 
Su šiluma, oro vėsinimu; moderni virykla, 
šaldytuvas, skalbykla su mašinomis. Suau
gusiems 

Tel. 708.361-5594 

G?nfUĮ£ 21 
KMIECIK MALTOJ 
7922 S. Pulaski te 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesional iai , sąžiningai ir 
usmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

HELP WANTED 

laikoma moteris pasaugoti 14 m. 
berniuką Downers Grove priemies
tyje, 1 arba 2 dienas per savaitę. 
Valandos ir dienos pagal susitarimą. 

Skambinti 706-852-7631 

MISCELLANEOUS " 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5998 

m 
v 

PAŠAU 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
:>as mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95 th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Chtcngos miesto leidimą Dirou ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai . 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Vilniaus vakarinėje dalyje, pagal in-
divid. projektą, priimamas užsakymas 
gyvenamo namo statybai. Rašykite: 

Bajerčiue, Žaibo 1/42-129, < 
Vilnius, Uthuania, tel. 45-51-93. 

MANE... 
P a š a u k ė m a n ė 

si knyga — tai dabartinio Popie
žiaus Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta j 
daugel} kalbų. Iš lenkų kalbos j 
lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd Si. 
Chlcago, IL 60629 

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI 

VYTAUTAS THE GREAT. Dr. J. Končius. 211 psl. 
$1.00 

THE BROTHERS DOMEIKA, novelė. Liudas Do
vydėnas. 237 psl $4.00 

WE WILL CONOUER THE VVORLD, atsiminimai. 
Liudas Dovydėnas. 219 psl $2.00 

FIGHTERS FOR FREEDOM, liet. partizanų kovos 
Lietuvoje. J. Daumantas. 279 psl $10.00 

POPULAR LITHUANIAN RECIPES. Josephine J. 
Daužvardis. 124 psl $7.00 

LITHUANIAN COOKERY. I. Sinkevičiūtė. 326 psl. 
$12.00 

CROSSES IN THE ARCTIC, atsiminimai. M. 
Mėlienė. 179 psl $5.00 

LITHUANIANS IN THE USA David Fainhauz. 246 
psl $15.00 

THE CHOSEN PEOPLE, Danielius Ralys. 255 
psl $10.00 

LITHUANIAN SELF-TAUGHT. M. Inkėnienė. 144 
psl $4.00 

BALTIC STATES VS. THE RUSSIAN EMPIRE. 
Vai. Ramonis. 79 psl $5 00 

THE SVVORD AND CROSS. bažnyčios istorija 
Lietuvoje. Dr. S. Sužiedėlis. 264 psl. . . . $9.95 

A RADIANCE IN THE GULAG. Nijolė Sadūnaitė. 
$148 psl $5.95 

IS THAT YOU LAUGHING COMRADE? komunis
tiniai pogrindžio juokai. A. Rukšėnas. 182 
psl $5.95 

ONA, novelės. Vytautas Beliajus. 100 psl. . . . $5.00 
THE FIRST MARIAN READER, novelės. 

pasakos, legendos. 96 psl $1.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



A.A. KAZIMIERAS 
SMALENSKAS 

A. a. Kazys Smalenskas-Smalys. 

Šių metų rugpiūčio 13 d. 
Chicagoje užbaigė savo žemišką 
kelionę paskutinis nepriklauso
mos Lietuvos Marijampolės pro
kuroras a.a. Kazimieras Sma-
lenskas — Smalys. 

Velionis gimė 1902 m. kovo 28 
d. Oželių kaime, Paežerių vals
čiuje, Vilkaviškio apskrityje 
ūkininko šeimoje. Tėvas Motie
jus ir motina Kotryna buvo 
paveldėję ūkį. vadinamą „Mati-
jošyne" , ir s u s i l a u k ė t r i jų 
dukterų bei keturių sūnų, kurių 
jauniausias buvo Kazimieras. 
Visi mokytis pradėjo pas kaimo 
..daraktorių". Tėviškėje vaikai 
rasdavo iš Prūsų atgabentų lie
tuviškų knygų bei laikraščių. 
Brolis Antanas, žandarų sumuš
tas už l ietuviškas knygas, mirė 
būdamas vos 18 m. amžiaus. 
Apie 1916 metų pavasarį t ry s 
broliai su maisto ir drabužių 
ryšulėliais prekiniais t rauki
niais pasiekė Vilnių. Pirmą 
naktį pernakvojo bažnyčioje 
..ant v i škų" . o vė l iau p a s 
pažįstamus, ligi išlaikė egzami
nus į gimnaziją ir buvo priimti 
gyventi našlaičių vaikų prieg
laudoje Naš l a i č ių ga tvė j e . 
Pusbadžiai varge gyvendami, 
visi mokėsi ir ūpas buvo geras. 

1918 metais skelbiama nepri
k l a u s o m a L i e t u v a . K i t a i s 
metais broliai išeina savano
riais į Lietuvos kar iuomenę. 
Kazimieras pėsčias per miškus 
ir rais tus drauge su sesute 
grįžta namo. Įstoja į Rygiškių 
Jono gimnazijos ketvirtą klasę 
Marijampolėje. Pamokydamas 
žemesnių klasių mokinius, Ka
zimieras užsidirba kiek pinigų 
pragyvenimui. 1924 metų pava
sarį gavo gimnazijos brandos 
atestatą ir keliauja į Kauną 
studijuoti universi tete. Gavo 
kiek pasimokyti mokytojų semi
narijoje ir užsirašė į medicinos 
fakultetą. Deja, mediciną studi
juoti pilną laiką negalėjo, nes 
buvo stoka lėšų pragyvenimui. 
Gyventi prisiglaudė ateit ininkų 
studentų bendrabutyje. Greitai 
pasi taikė mokytojo t a r n y b a 
Klaipėdos k ra š t e , t a i užsi
registravo teisių fakultete ir at
vykdavo į Kauną užskaitų gauti 
bei egzaminų laikyti . 

192'5 metų pavasarį gavo dar
bą Kauno apyg. teismo raštinė
je, kaip jaun. teismo kandidatas. 
Čia įgijo teisinės prakt ikos ir 
galėjo pilnai atsiduoti studijoms 
universitete. Tačiau diplomo 
negalėjo 1929 m. gaut i , nes 
neturėjo lotynų kalbos žinių. 

1929 metais pakel tas į vyr. 
teismo kandidato laipsnį ir 
paskirtas Grinkiškės apylinkės 
tardytojo pareigoms. Pašauktas 
atliko karinę prievolę Panemu
nėje karo mokykloje 1930 m. 

Baigė penktąją aspirantų laidą 
ir pirmąją laidą karo aviacijos 
mokykloje, kaip aviacijos jaun. 
a t s . lei tenantas. 

Grįžęs iš kariuomenės, tuoj 
buvo paskir tas teismo tardyto
j u Telšiuose, o 1931 metų 
pabaigoje prokuroro padėjėju 
pr ie Šiaulių apygardos teismo. 

Vedęs senos lietuvių Dauman
tų šeimos dukterį Eugeniją, 
susi laukė dukters Laimutės bei 
s ū n a u s Raimundo. Duktė Lai
m u t ė ištekėjo už inžinieriaus 
Algirdo Stepaičio ir kaip solistė 
dažnai solo dainuoja ne t ik 
Amerikoje, bet kitur pasaulyje. 
Sūnus Raimundas, baigęs aukš
t u o s i u s geologijos mokslus , 
gyvena Toronte ir augina duk
re lę . Žmona Eugenija mirė 
Chicagoje 1966 m. gegužės 
mėnesį ir palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Vel ionis Kazimieras 1937 
metų pavasarį išlaikęs lotynų 
kalbos ir romėnų teisės egzami
nus bei parašęs diplominį darbą, 
gavo teisininko diplomą. Pa
š a u k t a s 1934 ir 1938 m. kari
n i ams prat imams, o 1939 metų 
rudenį laikinai mobilizuotas 
išėjo į atsargą, kaip aviacijos 
kapi tonas . 

Rusams okupavus Lietuvą, 
Šiaulių apyg. teismo prokuroras 
ir visi padėjėjai buvo iš pareigų 
atleisti. Tačiau bemokslis kalvis, 
okupantų paskirtas prokuroru, 
įsakė velioniui Kazimierui grįž
ti į prok. padėjėjo pareigas. Kai 
po kelių dienų į Šiaulius atvyko 
ki tas rusas prokuroras, lydimas 
dipl. teisininko Saveliaus Zima
no, buvusio drauge su velioniu 
karo mokykloje, tai Zimanas ve
lioniui pataręs iš Šiaulių išvyk
ti. Gavo mokytojo darbą Ukmer
gės pradžios mokykloje. 1941 
metų vasaros atostogoms nuvy
ko pas brolį į Vilnių, ku r birže
lio 22 d. pamatė vokiečių tankus 
gatvėse. Tuoj prisistatė Kaune 
vyr. prokurorui Vytautui Bulo
t a i ir buvo paskirtas į Marijam
polę prokuroru. Iš pradžių dar
bas buvo pakenčiamas, bet vė
liau lietuviams atsisakius suda
ry t i SS dalinį, vokiečiai norėjo 
prokuroro įstaigą Marijampolė
je uždaryti. O bolševikams artė
jant , vieną dieną atėję keli vo
kiečių kariai susodino velionį ir 
jo šeimą į karišką automobilį ir 
išvežė pas ūkininką Kruliką. Iš 
čia šeima tuoj patraukė Vokieti
jos pusėn, o velionis dar grįžo į 
Marijampolę patikrinti savo į-
staigą. Ją rado vokiečių karių 
užimtą. 

Rusų kariuomenei įžengiant į 
Marijampolę, velionis sėdo ant 
dviračio ir pervažiavo Vokieti
jos sieną, vildamasis greitai 
sugrįžti prie savo teisėtų pro
kuroro pareigų. 

Nuo čia prasidėjo velionio Ka
zimiero paskutinėjo gyvenimo 
fazė, užtrukusi ligi jo gyvenimo 
galo. Tai laukimas, kada jo 
tėvynė Lietuva bus vėl nepri
k lausoma ir jis grįš į savo 
te i sė tas pareigas teisingumo 
srityje. Bet tas laukimas prail
go. Ir nors jis sulaukė nepriklau
somos tėvynės atgimimo, bet jo 
amžiaus jau neužteko tuo pilnai 
pasinaudoti . 

Rugsėjo 4 d. atsisveikinant su 
a.a. Kazimieru Petkaus Mar-
ąue t te šermeninėje, Lietuvių 
Teisininkų draugijos išeivijoje 
vardu tos d-jos centro vald. 
vicepirm. teis. Vytautas Rač
kauskas , gerai pažinojęs velionį 
Kazimierą, tarp kitko pareiškė: 

DRAUGAS, ketvir tadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 17 d. 

Laidojant a.a. Kazį Smalenska, jo duktė Laimutė su vyru inž. Algiu Stepaičiu, sūnus Raimun
das ir kiti giminės ir artimieji. 

„Kaip prokuroras, velionis Ka
zimieras buvo pavyzdys nepri 
klausomos Lietuvos darbuoto
jams. Sąžiningas, nepaperka
mas, bešališkas. Geras baudžia
mosios teisės ir proceso žinovas. 
Nepatiko jis okupantams, nepa
tiko jis nusikaltėliams dėl save 
tvirto nusistatymo teisingumo 
atžvilgiu. O jo akyse teisin
gumas turėjo būti toks pats 
visiems be tautybės, religijos ar 
pažiūrų skirtumo. Jis rizikavo 
savo gyvybe, užtardamas žydų 
tautybės Lietuvos piliečius prieš 
nacių ž iaurumus. J o meilę 
tėvynei viršijo tik meilė savo 
vaikučiams. Lietuvių teisininkų 
draugija išeivijoje liūdi netekusi 
savo sąžiningo ir gabaus nario, 
gražiai pasireiškusiu išeivijos 
spaudoje, o ta ip pat reiškia 
nuoš i rdž i aus i ą užuo jau tą 
d u k r e l e i L a i m u t e i , s ū n u i 
Raimundui, žentui Algirdui ir 
ki t iems giminėms bei arti-
miesiams". 

Šeštadienį, rugsėjo 5 dienos 
rytą, velionis Kazimiero karstas 
atneštas E. Korzono, V. Rač
kausko, E. Veleckio, J. Kasio, A. 
Jankūno ir A. Sodonio į Šv. 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčią. Gedulingas mišias atna
šavo bažnyčios klebonas konce-
lebruojamas svečio kunigo iš 
Lietuvos. 

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse klebonas pravedė maldas. 
Sugiedota tradicinė Marijos 
giesmė ir a.a. prokuroras Kazi
mieras palaidotas greta savo 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

anksčiau čia palaidotos žmonos 
Eugenijos. 

Iš kapų susirinkome Seklyčio
je pr is imint i brangų mūsų tau
to s a smen į , vel tui l aukus į 
tėvynės pakvietimo grįžti į savo 
pareigas, kurioms t a ip puikiai 
t iko ir buvo pasiruošęs. 

Tebūnie lengva, mielas kole
ga, svečios Amerikos žemė. 

Vyt. A. Račk . 

Pr ieš sielos skausmą yra tik 
dveji vaistai: viltis ir kantrybė. 

Pitagoras 

Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio 
,,Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje I • ygoje. įspūdingas 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai. 

Leidinys gaunamas ir ,,Drauge", 
kaina $15.00; su persiuntimu $17.25; 
kiekvienu atveju Illinois gyventojai pri
deda dar $1.20 valstijos mokesčių. 

T T 
INTERNATIONAL 

v 
TRAVEL CONSULTANTS £Ą į faf 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

S525 South 7Sth AvemM 
Htefcory HM, Illinois 604S7 
Ti l t fonu (70t) 430-7272 

223 Kah/adhi g«tv* 
VMnhM, LMuva 
T*l«fonas 350 115 Ir 778-392 

M y l i m a i D u k r a i 

A.tA. NIDAI 
t r a g i š k a i žuvus , ADAI ir D O M U I MISIULIAMS bei 
a r t im ie s i ems gilią užuojau tą re iškiame ir k a r t u 
l i ūd ime . 

Danutė ir Jonas Bariai 

A.tA. 
NIDAI MISIULYTEI 

t r a g i š k a i i ške l i avus į Amžiną Poilsį, su meile prisi
m i n d a m i ją, m ū s ų vadovę, pe r anks t i m u s palikusią, 
re i šk iame nuoširdžią užuojautą jos tėveliams ir broliui 
bei v i s i ems a r t i m i e s i e m s . 

Daumanto/Dielininkaičio 
Jaunučių ateitininkų kuopa 

A.tA. 
NIDAI MISIULYTEI 

net ikė ta i , n e l a u k t a i i r t r ag i ška i žuvus, pačiame 
naš i aus i ame amžiuje , didelio ir skaudaus liūdesio 
prislėgtiems — motinai ADAI, tėvui DOMUI ir broliui 
VYTUI su ž m o n a r e i šk iame gil iausią užuojautą ir 
k a r t u l iūdime. 

Pranas, Daiva ir Alina Meilės 

SVEIKINAME VISUS VAIKUS 

taip gausiai susibūrusius Čikagos Lituanistinėje 
Mokykloje, Jaunimo centre! 
Dėkojame jų tėveliams ir mokytojams, kurie jaučia 
pareigą išlaikyti lietuvišką žodį ir tęsti Kultūrinę 
išeivijos tradiciją. 
Rimtą darbą pradėsime rugsėjo 19 d. šv. Mišiomis 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje 9 v.r. Po mišių bus vėliavų 
pakėlimas prie paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. 
Kviečiame visus jungtis j bendrą darbą, nes tvirtą 
išeivijos ateitį užtikrinsim ugdydami lietuvišką 
jaunimą. 

Jūratė Dovilienė 
Mokyklos vedėja 

Daina Dumbrienė 
Mokyklos administratorė 

Čikagos Lituanistinės Mokyklos 
tėvų komitetas 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Jau praėjo metai, kai sulaukęs 80 metų, po trumpos ligos, 
bet ilgos ir skausmingos agonijos, Viešpaties pašauktas, 
iškeliavo i Amžių Tėvynę mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Uoš
vis, Senelis, Brolis, Dėdė ir Svainis 

A.tA. 
BRONIUS BLINSTRUBAS 

Jo mirties metinių proga, kad Aukščiausias suteiktų jam 
amžiną ramybę, kad maloninga ranka įvestų į Amžinąją 
Šviesą, kad mums palengvintų netekimo liūdesį ir skausmą, 
bus atnašaujamos šventos Mišios; 

Lietuvoje Kauno, Vilniaus ir Tauragės bažnyčiose; 
Čikagoje Tėvų Marijonų koplyčioje šį sekmadienį, rugsėjo 

20 d., 9 vai. ryto. 
Maloniai prašome a.a. Broniaus artimuosius, draugus ir 

pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti, pagerbti jo atminimą 
ir pasimelsti už jo sielą. 

Likę liūdesy: žmona, sūnūs, marčios, anūka i ir kiti 
giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermi tage 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 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest 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 
2533 VVest 71st Street 

Chicago, Illinois <i0629 
H312>-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, llliriois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 

• \ 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 17 d. 

x „Draugo" bankete , kuris 
bus Martiniąue pokylių salėje 
rugsėjo 27 d. 4 vai. p.p., meninę 
programą atliks Lietuvių Ope
ros solistai: Dana Stankaitytė, 
Margarita Momkienė, Algirdas 
Brazis ir Vaclovas Momkus. 
Akompanuos muz. Ričardas 
Šokas. Visi kviečiami dalyvauti 
bankete, kad išlaikytumėm vie
nintelį lietuvišką dienraštį išei
vijoje. 

x Sol. Jo l an to s Stanelytės 
įdainuotą kasetę bus galima įsi
gyti rugsėjo 20 d., atsilankius į 
Margučio rengiamą koncertą 
Jaunimo centre. Po koncerto 
bus susipažinimas ir vaišės ka
vinėje. Visi kviečiami. 

x J a u n i m o t a u t i n i s an
samblis „Grandis" , kuris taip 
neseniai grižo iš gastrolių Lietu
voje, norėtų pasidalinti įspū
džiais su Chicagos lietuviais ir 
kviečia atvykti rugsėjo 25 d. 
7:30 val.vak. į jų rengiamą 
vakaronę Tautiniuose namuose. 
Visi kviečiami — spaudos 
darbuotojai, jaunimas, rėmėjai 
ir visi, kurie domisi jaunimo 
darbais. 

x J A V LB Vidurio Vakarų 
a p y g a r d a šiemet švenčia 40 
metų jubiliejų. Iš apygardos LB 
veikėjų buvo išrinkti krašto 
valdybos pirmininkais Jonas Ja
saitis, Bronius Nainys ir dr. An
tanas Razma. Dr. Kazys Ambra
zaitis buvo tarybos prezidiumo 
pirmininkas. Apygardą sudaro 
17 apylinkių. Bus pagerbti LB 
darbuotojai. Minėjimas bus 
Lietuvių centre Lemonte šį sek
madienį, rugsėjo 20 d. 

x Suva lk ieč ių d raug i jos 
Chicagoje rudeninis narių 
susirinkimas bus rugsėjo 25 d., 
penktadienį, Kojak salėje, 4500 
So. Talman Ave. Pradžia 1 vai. 
p.p. Visi nariai prašomi at
s i lankyti , nes yra svarbių 
reikalų nutarti. 

x Aldona ir Vincas Šmulkš
čiai, Chicago, 111., rašo: „...ne
galėdami dalyvauti šieme
tiniame „Draugo" bankete, 
siunčiam 100 dol. ir linkime 
Jūsų vadovaujamam vajui kuo 
gražiausios sėkmės, kad 
mielasis „Draugas" kasdien 
galėtų lietuvišku žodžiu ir min
tim jungti, gaivinti, stiprinti ir 
džiuginti taip plačiai pasaulyje 
išblaškytus tautiečius. Dieve, 
padėk!" Nuoširdus ir didelis 
ačiū už mielą laišką ir auką. 

x Vlada Zemliauskienė iš 
Spring Hill, Fla., lankėsi „Drau
ge" ir ta proga paaukojo 25 dol. 
Stasys Rudys, Uxbrdge, Mass., 
pakeisdamas adresą, pridėjo ir 
20 dol. auką išlaidom sumažinti. 

x „Keramika 1992" — gru
pinės septynių dailininkų kera
mikos darbų paroda. Atidary
mas rugsėjo 25 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Paroda tęsis iki 
spalio 4 d. Visi kviečiami ati
daryme dalyvauti. 

(sk) 
x „Kalba Vilnius". Klau 

sykite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas , 2512 W. 47 
St,, Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x 59 CENTAI už SVARĄ 
virš šimto svarų, minimumas 
$20.00. Tai TRANSPAK fir
mos nauja kaina. Jūsų siun
tiniai yra registruojami mūsų 
kompiuteriuose ir sekami iki 
pristatymo jūsų giminėms Lie
tuvoje. Transpak , 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Bilietus i popietę paremti 
„Draugą" Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje dar galima 
gauti darbo dienomis mokyklos 
raštinėje nuo 9 v.r. iki 2 vai. p.p. 
Popietė įvyks šį sekmadienį, 
rugsėjo 20 d., nuo 11 v.r. iki 3 
vai. p.p. Auka 5 dol. Visi kvie
čiami. 

x Dr. Leonidas Ragas To
ronte dalyvavo sol. Rimo ir 
Gražinos Strimaičių dukters Li
dijos vestuvėse su M. Knorr. 
Vieną vakarą praleido pas 
dantų gydytojus Angelę ir Sigi
tą Kazlauskus, kartu su G. Sun-
gailiene, R. Barkausku ir A. 
Dailyde, kurie padeda Lietuvos 
stomatologams ir gydo Lietuvos 
žmonių dantis. Visi vieningai 
sutiko, kad efektyviausias bū
das stiprinti stomotologijos sritį 
Lietuvoje per ADAAL (Ameri
can Dental Association Assis-
tance to Lithuania) steigiamą 
kliniką. Visi entuziastiškai 
prižadėjo prisidėti. 

x l Chicagos Skautininkių 
draugovės ruošiamą vakaronę 
rugsėjo 18 d. Jaunimo centro ka
vinėj kviečiame atsilankyti ne 
tik skautus ir jų šeimas, bet ir 
plačiąją Chicagos visuomenę. 
Įspūdžiais pasidalins neseniai iš 
Lietuvos grįžę išeivijos skautų 
vadovai: S. Miknaitis, G. De
veikis, K. Ječius ir E. Korzonas. 
Laukiame visų! 

x Lietuvos Dukterų drau
gi ja p a t i k s l i n a , kad jų 
ruošiamas rudens balius 
Jaunimo centre bus šeštadienį, 
spalio 17 d. Visi kviečiami. 

x Caritas talkos būrelis 
prašo visus galinčius paauko
ti apatinių bei viršutinių drabu
žių aštuoniolikai Kaltinėnuose 
globojamų 8-12 metų vaikų, 
penkioms mergaitėms ir 13 ber
niukų. Drabužiai ir batai iki 
rugsėjo 20 d. imtinai priimami 
Seklyčioje. Priimami nauji ir dė
vėti drabužiai. 

x Dr. August inas Laucis, 
Mt. Olive, 111., „Draugo" nuošir
dus rėmėjas, įsigijo du bilietus 
į „Draugo" vajaus banketą, pri
dėjo 50 dol. auką ir palinkėjo ge
ros sėkmės. Labai dėkojame už 
linkėjimus ir auką. 

x Dr. Antanas Lipskis iš 
Wood Dale, 111., žinodamas 
, ,Draugo" finansinius 
sunkumus, atsiuntė 100 dol. 
dienraščiui stiprinti. Labai 
dėkojame. 

x V ladas R a s č i a u s k a s -
Rask iš Oak Lawn, 111., daugelį 
metų turėjęs nuosavą kelionių 
biurą, žinomas lietuviškos spau
dos rėmėjas, lankėsi „Drauge" 
su viešnia iš Lietuvos Anele 
Kazlauskaite, buvusia šešerius 
metus Sibiro tremtine. VI. 
Rasčiauskas ta proga įsigijo tris 
bilietus į „Draugo" banketą, 
kuris bus rugsėjo 27 d. Martini
ąue pokylių salėje. 

x Vitas Šerelis, Chicago, 111., 
E. Mikuckis, Davis, Cal., Maria 
Svotelis, Baltimore, Md., J. 
Vaičeliūnas, Toronto, Kanada, 
Maria Stonikas, Darien, 111., N. 
Slaminskas, Great Neck, N.Y., 
Marijus Gudinskas, Hamilton, 
Kanada, A. Ileikis, Daytona 
Beach, Fl., grąžindami laimė
jimų šakneles, kiekvienas at
siuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Parduodame lėktuvo bilietus į 
Lietuvą. Kreiptis: Teresė Les-
niauskienė, tel. 708-5264773. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

PER 100 MOKINIŲ 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 

Klaipėdos vaizdelis: laivai Dangėje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MONTESSORI MOKYKLA 

VEIKIA 

Lietuvių Montessori Kriau-
čeliūnų Vardo vaikų namelių 
auklėtiniai pradėjo savo mokslo 
metus ketvirtadienį, rugsėjo 10 
d. Direktorė Marytė Utz, 
padėjėja Aldona Pankienė, asis-
tentė-sekretorė Kristina 
Genčienė sutiko sugrįžtančius iš 
pereitų metų vaikučius, kurie 
nekantriai nuskubėjo apžiūrėti 
savo mėgiamiausius darbelius. 
Pirmadienį, rugsėjo 14 d., pirmą 
kartą į Vaikų namelius atvyko 
mažiausi, naujausi auklėtiniai, 
sudarydami 30 laidą šios 
mokyklėlės. Jiems bus šiais 
metais proga susidraugauti su 
savo bendraamžiais lietu
viškoje, montessorinėje aplinko
je, pasidaryti savarankiškes-
niais ir bežaidžiant, bedainuo
jant, bedirbant daug, daug 
išmokti. 

Padėti mokyklėlei finansiš
kai išsilaikyti Vaikų namelių 
Tėvų komitetas yra suruošęs 
porą lėšų telkimui įvykių. 

x Antanas ir Birutė Vilu-
čiai, Schererville, Ind., rašo: 
„Lietuvių spauda mums yra la
bai svarbu, ypatingai ,Draugas'. 
Sunku įsivaizduoti, koks būtų 
gyvenimas be lietuviško dien
raščio ,Draugo\ be Žygo, Me
džiuko ir kitų... siunčiu 
prenumeratos pratęsimui 80 
dol., už laimėjmų šakneles 10 
dol., kukli auka ,Draugui' rem
ti ir stiprinti 100 dol.". Nuošir
dus ir didelis ačiū už mielą 
laiškutį ir auką. 

x Adolfas Armalis iš St. Pe-
tersburg, Fla., lietuviškų orga
nizacijų darbuotojas, „Draugo" 
nuoširdus rėmėjas, grąžino lai
mėjimų šakneles, pridėjo 100 
dol. čekį ir palinkėjo sėkmės dir
bant lietuviško darbo bare. La
bai dėkojame už linkėjimus ir 
auką. 

x Jadvyga Jurkūnienė, Ot-
tawa, Kanada, grąžino laimė
jimų šakneles, pridėjo 24 dol. 
auką, o laiškelyje padejavo, kad 
akys labai silpnėja, bet „Draugą" 
dar mėgina skaityti, nenorinti 
su juo skirtis, nes jis į jos namus 
ateina nuo 1950 metų. Ačiū už 
viską. 

x Rozalija Petronienė iš 
Boston, Mass., grąžino laimė
jimų šakneles su 50 dol. auka ir 
prierašu: „Draugą skaitau nuo 
pat atvykimo į Ameriką, ir butu 
labai liūdna, jei jo netekčiau. 
Geriausių linkėjimų ir Dievo 
pagalbos, kad taip neatsitiktų". 
Nuoširdus ačiū už viską. 

x Sofija ir Pranas Pranc-
kevičiai, Petras ir Genė Ma-
zieniai, Chicago, 111., remia 
„Draugą" ir dalyvaus „Draugo" 
bankete,kuris bus rugsėjo 27 d. 
Martiniąue pokylių salėje. Bilie
tus galima gauti „Draugo" 
administracijoje. 

Ketvirtadienį, rugsėjo 24 d., 
prašome visuomenę prisidėti 
prie mūsų ,,Burger King 
Benefit Night". Tą vakarą, 
kviečiame visus atvykti į Ford 
City Burger King ( tarp) 
Penney's ir Sears, skersai nuo 
Sweetheart Cup) tarp 4 ir 8 v.v. 
papietaut i . Burger King 
paaukos mūsų mokyklėlei dalį 
visų pajamų, surinktų tą vaka
rą. Restorane (viduj) yra ir 
vaikučiam žaidimų aikštelė, tad 
bus proga su mūsų auklėtiniais 
susipažinti. 

Sekmadienį, spalio 4 d., nuo 9 
v.r. iki 3 v. p.p. Vaikų namelių 
mamytės dalyvaus rankdarbių 
išpardavime Lourdes gimnazi
joje (4034 W. 56th St.). Mes 
valgykloje (stalas nr. 28) par-
davinėsime savo padarytus 
puotkelius, voriukus, puodynes, 
išsiuvinėtus rankšluostėlius, 
auskarėlius ir kitus šventiškais 
motyvais rankdarb ius . 
Kviečiame visus aplankyti 
mūsų stalą ir paremti mūsų 
mokyklėlę. Vaikų nameliai 
tebepriima naujus auklėtinius. 
Susidomėjusius prašome skam
binti mokyklos sekretorei 
312-476-4999. 

K. V. 

LIET. MOT. FED. 
KULTŪRINĖ POPIETĖ 

Sugrįžta mokiniai į klases, su
grįžta atostogautojai į darbovie
tes ir organizacijos į mūsų 
kultūrinių židinių sales. Rug
pjūčio 13 d., sekmadienio 
popietė, viliojo pasisvečiuoti 
Jaunimo centro kavinėje ir iš
girsti įdomių pasisakymų, 
išgyvenimų. Trys kalbėtojai, 
visi skirtingi savo patirtimi, 
buvo puikiai supažindinti Mot. 
Fed. Chicagos klubo pirmi
ninkės Aleksandros Likan-
derienės. Pirmasis kalbėtojas 
kunigas Algirdas Paliokas buvo 
pristatytas su visa biografija, 
nes yra dar neseniai pasirodęs 

mūsų krašte. Gimęs Pasvalyje, 
baigęs 1975 metais slaptą 
seminariją, dirbęs pasku
tiniuoju laiku Vytauto Didžiojo 
bažnyčios Kaune vikaru. Bet 
eilę metų praleidęs Kazachs
tane, Kastanijoje. Su ypatingu 
susidomėjimu klausytojai sekė 
jo pasakojimą. Kunigas Algir
das yra neeilinis kalbėtojas, nes 
kalba įdomiai ir giliai paliečia 
esminius dalykus. Jis pradėjo 
mintimis piešdamas mums patį 
platų Kazachstano kraštą, 
kur iame pilna t remt in ių . 
Dauguma Pavolgio vokiečių ten 
atrado savo lemtį. Vokiečių 
katalikai kunigai buvo visi išžu
dyti. Jį pakvietė iš Lietuvos ten 
esąs kunigas Dumbliauskas ir 
4 vienuolės seserys. A.a. kun. 
Dumbliauską žmonės čia laiko 
šventuoju. Respulbikos dydis 
kaip pusė Amerikos, o artimiau
sias kaimynas kunigas už 800 
kilometrų. Tuo metu, jam pra
dėjus apaštalavimo darbą, kuni
gus labai sekė. Dirbo kaip 
paprastas darbininkas savaitės 
metu, o penktadinio vakarą sės
davo į lėktuvą ir skrisdavo 
šimtus kilometrų atlikti kuni
giškų pareigų. Žmonės rink
davosi privačiuose namuose. 
Atlaikęs šventas Mišias, iš
klausęs išpažinčių, buvo ve
damas vienuolės pas ligonius, 
krikštyti kūdikių ar sutuokti 
jaunuosius. Naktis būdavo per 
trumpa. Sekmadienio vakare, 
sėdėdamas lėktuve, tik supras
davo, kad jėgas šitaip dirbti te
gali duoti tik pasaulio Kūrėjas. 
Ir taip jis dirbęs ištisus 7 metus. 
Klausytojai susidomėję klau
sinėjo pasakotoją, nes apie taip 
toli esamą kraštą labai mažai 
žinojome. 

Antroji kalbėtoja Mot. Fed. 
Chicagos klubo vicepirmininkė 
Albina Paškienė sudomino savo 
prisiminimais, tik ką grįžusi iš 
Lietuvos. Dažnas ir ašarą 
nusišluostė, nes ji jautriai palie
tė pačių vargingiausių žmonių 

Naujieji mokslo metai prasi
dėjo rugpjūčio 31 d. Lietus su
t rukdė tradicinį vėliavos 
pakėlimą. Visi mokiniai, moky
tojai ir būrys tėvelių susirinko 
pilies salėje ekumeninėms 
pamaldoms. Pamokslą pasakė 
evangelikų kunigas Fricas Skė
rys, o Mišias aukojo kun. Edis 
Putrimas. Aukojimo procesijos 
metu mokiniai atnešė uždegtą 
žvakutę su krašto užrašu, iš 
kurio jie atvykę. Ant altoriaus 
buvo sudėtos devynios žvakutės. 
Giesmes vargonėliais ir pianinu 
palydėjo mokyt. A. Paltinas ir 
13-tokas Liudas Motekaitis. 

Po pamaldų bendrabučio 
salėje visus sus i r inkusius 
pasveikino direktorius A. Šmi
tas, palinkėdamas sėkmingų 
mokslo metų ir gražaus bendra
darbiavimo. Jis t a i p pat 
paaiškino gimnazijos tikslus, 
mokyklos bei bendrabučio 
tvarką ir supažindino mokinius 
su jų mokytojais. 

Vakare įvko susipažinimo 
vakaras, kuriam vadovavo kun. 

— elgetų gyvenimą. Viena 
geraširdė, jau t r i Chicagos 
gyventoja, pati negalėdama nu
važiuoti į Lietuvą, padavė jai 
1,000 dolerių išdalinti varguo
liams, paliegusiems, elgetoms 
po 100 dolerių. Kartais tų be 
kojų, sergančių žmonių atras
davo bažnyčių šventoriuos, kar
tais gatvėse. Elgetos nežinodavo 
kaip atsidėkoti, nors geradarė 
prašė tik maldų. 

Įdomiausia buvę, kai dar 
turėjusi rankoje 100 dolerių, o 
reikėjo išvažiuoti iš Lietuvos. 
Tuomet užėjusi į bažnyčią 
meldėsi, kad Dievas atsiųstų 
žmogų, kuriam tikrai reikia 
padėti. Ir štai išėjus iš bažnyčios 
mato: prieš ją ateina senyva 
moteris, su mėlynomis kojomis 
ir vedina jaunesnių merginų. 
Jos pirmas sakinys ir buvo: 
„Ponia padėkite man..." Taip ir 
paskutinė šimtinė atrado savo 
paskirtį. 

Trečioji kalbėtoja — mokytoja 
Birutė Vindašienė aplankė 6 
ligonines, surašydama jų 
re ikal ingiausių vaistų, 
reikmenų sąrašus. Matė laukus, 
paliestus didelės šios vasaros 
sausros. Palietė jos vidinį 
pasaulį ir išgirstos maldos Auš
ros Vartų koplyčioje, prašant M. 
Marijos užtarimo atsiunčiant 
laukams lietų. 

Dvi valandos įdomių pasako
jimų prabėgo kaip malonus 
švystelėjimas. P i rmin inkė 
padėkojo visiems kalbėtojams 
už jų sutikimą dalyvauti popie
tėje ir laiką. 

Visi buvo pakviesti pasivai
šinti ir pasikalbėti prie kavos 
puodelio. Vaišės mus dar ar
timiau suriša ir duoda progos il
giau pabendrauti. Girdėjosi 
prašymų, kad Mot. Fed. dažniau 
tokias kul tūr ines popietes 
surengtų. 

Gailutė Valiulienė 

Nidos panorama. 

Pu t r imas . Mokiniai buvo 
suskirstyti komandomis. Buvo 
visokių žaidimų, lenktynių, 
reikėjo sukurti vaidinimų ir t.t 
Vienu žodžiu, buvo gera proga 
susipažinti. Rugsėjo 8 d. gim
nazija minėjo Tautos šventę. 
Vėliavos aikštėje direktorius pa
aiškino mokiniams šios dienos 
reikšmę, kad ta i yra dviguba 
šventė — tautos ir Marijos. 
Visiems g iedant Lietuvos 
himną, uniformuoti skautai iš
kilmingai kėlė trispalvę. Ka
dangi gimnazijos koplyčia didelio 
skaičiaus žmonių nesutalpina, o 
miestelio bažnyčią statys dar 
dvejus metus, šv. Mišių vėl susi
rinkta pilies salėje. Pamokslo 
vietoj, gimnazijos ateitininkai 
atliko montažą, kur buvo pa
vaizduoti įvairūs etapai iš 
Lietuvos istorijos ir tuo pačiu 
prisiminti tautos didvyriai — 
knygnešiai, partizanai, LKB 
Kronikos leidėjai ir pan. 

Po mišių mokiniai išsiruošė 
žygiui, 8 kilometrus teko eiti, 
kol pagaliau buvo pasiekti 
Odenvaldo kalnai. Užkopus į 
kalną prieita prie didelio parko, 
kur buvo žaidimo aikštelė, 
sūpynes ir didžiulis medinis 
namas po stogu, t u r i n t i s 
suoliukų su stalais ir keletą 
krosnių kepimui. Daugumai 
mokinių kelionė buvo neįprasta 
ir kai kurie suabejojo, a r iš viso 
eiti. Vis dėlto atvyko visi, nes 
žinojo, kad pietūs jų lauks tik 
tik kalno viršūnėje, o ne gim
nazijos valgykloje. Dešreles ke
pė gimnazijos personalas, o ki
tus valgius bei gėrimus dalijo 
mokiniai. Sočiai pavalgius, buvo 
progos pailsėti. Netrukus prasi
dėjo futbolo rung tynės . 
Mokiniai, sudarę komandas, 
žaidė vieni prieš kitus, o po kiek 
laiko panoro ir mokytojai iš
bandyti savo jėgas. Jėgų laks
tyti ta i turėjo, bet vis tiek prieš 
mokinius pralaimėjo. Ir taip 
nepastebimai slinko rugsėjo 8 į 
pabaigą, davusi mums progos 
pabendrauti ir pajusti, kad nors 
esame sus i t ikę iš įvairių 
pasaulio šalių, esame vienos 
tautos vaikai. 

Šiais mokslo metais Vasario 
16 gimnazijoje mokosi 106 
mokiniai: iš Vokietijos — 60, 
Lietuvos - 24, JAV-bių - 8, 
Brazilijos — 6, Urugvajaus — 3, 
Kanados — 2 ir po vienų iš Ar
gentinos, Australijos ir Mali. 
Tokio didelio mokinių skaičiaus 
gimnazija nėra turėjusi veik tris 
dešimtmečius. Dėl mokinių 
t r ū k u m o gimnazija t ik ra i 
neužsidarys. Tai tik galėtų 
įvykti, jeigu lietuviai išeivijoj 
pavargtų ją remti. 

Mary tė Dambriūnai tė 
Šmitienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 
— K u n . P e t r a s Baniūnas , 

OFM rugsėjo 1 d. minėjo 80 
metų sukaktį. J is buvo ilgame
tis „Darbininko" administra
torius, kunigu įšventintas 1940 
m. Dabar sukaktuvininkas 
gyvena pranciškonų vienuolyne 
Kennebunkporte. 

— S k u l p t o r i u s P o v i l a s 
Tamulionis Seattle buvo apsi
stojęs pas Nerį ir Andrių Palū-
nus. Neris Palūnienė jam dar 
parūpino vertėjus, kad galėtų 
susikalbėti su jo parodos lanky
tojais, būtent Valeriją Sparky-
tę, Audrą ir Oną Karašaites, 
Rasą Raišytę ir Ireną Blekytę. 

— J u l i a Rankytė , aštuone
rių metų, su savo seneliu prof. 
A. Musteikiu iš Buffalo, N.Y., 
keturis mėnesius išbuvo Lietu
voje pas gimines. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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


