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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Vienybė ar vergavimas? 
O kaip ateistinis šeimininkas 

įver t ina tos tariamosios 
vienybės talkininkų pagalbą? 
Ar jiems dėkingas, ar tik naudo
jasi jų nesąmoningumu? Stebint 
iš šalies, neatrodo, kad jie yra 
lygiaverčiai par tner ia i ar 
patikimi sąjungininkai (tiesa, 
kai kada pagiriami, leidžiami 
nuvykti į Vatikaną, j įvairias 
konferencijas, suteikiami inter
viu su užsienio žurnalistais), 
greičiau primena vergvaldžio ir 
vergo, stipriojo ir silpnojo san
tykius. Šitokiais principais pa
remta tarpusavio santykių 
diferenciacija neduoda teisės 
nei sprendžiamam, nei 
patariamam balsui. Čia tik 
vienas geležinis ir negailes

tingas įstatymas: besąlygiškai 
vykdyti tai, kas įsakyta, ,,kas 
pat inka j auč iu i " („Devyn-
bėdžiai"). 

Kūrėjas žmogų sukūrė laisvą, 
įkvėpė j am gėrio, t iesos 
troškimą. Išganytojas parodė 
nuodėmės baisumą ir atpirko 
žmoniją savo krauju amžinai 
laimei ir džiaugsmui, pačiai 
didingiausiai ir ištikimiausiai 
vienybei su dangaus ir žemės 
Valdovu. Todėl nesusiviliokime 
netikrais pranašais, nesusiža
vėkime jų melagingais ir veid
mainiškais kvietimais. Mūsų 
vienybė — Kristus! Tik Jis 
vienas — mūsų Kelias, Tiesa ir 
Gyvenimas. 

Dėkojame! 
Nuoširdžiausiai dėkojame 

Dieviškai Apvaizdai už 
nuolatinę globą, lydėjusią .,LKB 
Kroniką" per 15 metų! 
Dėkojame už džiaugsmus ir už 
kentėjimus, už viską, ką Vieš
paties Valia skyrė. 

„LKB Kronikos" redakcija dė
koja visiems, kur ie dėl 
„Kronikos" kentėjo lageriuose, visiems! 
kalėjimuose, pergyveno kratų ir 
tardymų košmarus. 

Dėkojame broliams išeivijoje 
už pasiaukojimą, g i n a n t 
Bažnyčios ir tautos reikalus, 
verčiant ir platinant ,,LKB 
Kroniką". 

Dėkojame vis iems, kas 
„Kroniką" lydi darbu, malda ir 
auka. 

Gerasis Dievas teatlygina 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
46 TŪKSTANČIAI PASIRAŠĖ PETICIJĄ 

KAD BŪTŲ SUGRĄŽINTAS Į VILNIŲ 
Vatikano radijo dienraštis, tūkstančiai Lietuvos katalikų 

pasiremdamas įvairių tarp- prašo, kad Vilniaus arkivys-
tautinių agentūrų žiniomis, kupijos apaštaliniam adminis-
praneša, kad Lietuvoje nuo šių tratoriui vyskupui Ju l i jonui 
metų pradžios iki dabar 46 Steponavičiui būtų leista poil-
tūkstančiai asmenų pasirašė 
peticiją, kurioje yra prašoma 
grąžinti laisvę trim katalikų 
kunigam: Alfonsui Svarinskui, 
Sigitui Tamkevičiui ir Jonui — 
Kastyčiui Matulioniui. Du pir
muosius kunigus — Svarinską 
ir Tamkevičių — sovietinis 
teismas 1983 m. nuteisė ilgus 
metus kalėti vien dėl to, kad jie 
gynė tikinčiųjų teises. Dėl tos 
pačios priežasties 1985 m. buvo 
nuteistas ir kun. Matulionis. 

gos — 26-rių metų — tremties 
grįžti į Vilnių ir eiti savo 
ganytojines pareigas. Žinią apie 
Lietuvos ka ta l ikų peticiją 
Vatikano radijas paskelbė įvai
riomis kalbomis. Pranešimas 
apie Lietuvos katalikų nauja 
prašymą išlaisvinti kalinamus 
kunigus ir grąžinti atgal į 
Vilnių t remt in į vyskupą 
Julijoną Steponavičių jau yra 
plačiai pasklidęs tarptautinių 
agentūrų biuleteniuose ir spau-

Toje pačioje peticijoje 46 doje. 

UKRAINIEČIŲ SINODAS 

Vatikane įvyko Ukrainos Ka
talikų Bažnyčios tremtyje ket
virtojo Sinodo darbo posėdžiai, 
kuriuose dalyvavo šešiolika 
ukrainiečių vyskupų. Vienas 
svarbiausiųjų svarstomų klau
simų buvo pasirengimas Romoje 
1988 metais iški lmingai 
paminėti krikščionybės įvedimo 
Kijevo Rusijoje tūkstantmetį. 
Buvo apžvelgta katalikų bažny
čios Ukrainoje dabar t inė 
padėtis. 

Ukrainos katalikų Bažnyčia, 
kaip žinoma, buvo panaikinta 
Stalino įsakymu 1946 m. ir jėga 
įjungta į rusų stačiatikių Baž
nyčią. Ukrainiečiai katalikai 
vyskupai ir kunigai, betgi, 
atsisakė pagal Stalino įsakymą 
įsijungti į rusų stačiatikių 
Bažnyčią, likdami ištikimi 
Romai. Dėl to jie buvo suimti ir 
įkalinti Sibiro koncentracijos 
stovyklose, kur daug jų buvo nu
kankinti. Ukrainiečiai katali
kai ir dabar yra skaudžiai per
sėk io ja m i. 

Juos jau t r ia i prisiminė 

vyriausiasis ukrainiečių arki
vyskupas kardinolas Lubachiv-
sky, kalbėdamas ukrainiečių 
vyskupų Sinodo atidarymo pro
ga, Švento Petro bazilikoje 
įvykusių pamaldų metu. Mes 
giliai atjaučiame, pažymėjo kar
dinolas, mūsų brolių ir seserų 
tėvynėje patiriamas kančias, 
bet drauge džiaugiamės, nepai
sant visų sunkumų, jų tvirtai ir 
ištvermingai liudijama ištiki
mybe savajam tikėjimui. 

Apskaičiuojama, kad Ukrai
noje dabar yra apie keturis su 
puse milijono katalikų, kuriem 
betgi yra draudžiama laisvai 
išpažinti savo t ikėj imą. 
Užsienyje gyvenančių ukrai
niečių katalikų yra apie du 
milijonai. Daugiausia jų yra 
jsikūrę Kanadoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstybės ir Australi
joje. 

Popiežius dalyvavo sinode ir 
ukrainiečių vyskupams pasakė 
kalbą. 

Nobelio Komiteto pirmininkas Egil Aarvik skelbia 1987 metų premijas pasaulio mokslininkams. 

Paskirtos Nobelio Fizikos 
ir Chemijos premijos 

Stockholmas. — Karališkoji 
Švedijos Mokslų akademija 
paskyrė Nobelio Fizikos premiją 
dviem pionieriam, kurie išvystė 
aukštą laidininkų technologiją 
nuo mažiausio rato iki didžiau
sio kompiuter io greitumo. 
Fizikos premija suteikta Johan-
nes Bednorz, 37 m. amž., iš 
Vakarų Vokietijos ir Kari 
Mueller, 60 m. amž., iš 
Šveicarijos. Ji*" abu dirbo IBM 
Ciuricho tyrimų laboratorijoje. 

Georg Bednorz, kairėje, sveikinasi su 
K. Alex Mueller celebruodami savo 
laimėjimus fizikoje. 

Jų atradimo esmė yra tame. kad 
substancija išgauna elektrą su 
labai mažu energijos 
praradimu. 1986 m. pradžioje 
abu fizikai pradėjo daryti ban
dymus kartu prie minus 269 
centigrado laipsnių (kas yra be
veik arti absoliutaus nulio) 
pasiekė žemiausios tem
peratūros norimus rezulta
tus. Jiems tai pasisekė padaryti 
ir prie minus 238 laipsnių centi
grado. 

atpažįsta viena kitą ir 
pasirenka savo partnerius 
molekulių kompleksui. Jų 
atradimai bus naudingi 
medicinai, industrinei chemijai 
ir ekologijai. Pavyzdžiui, sustab
dymas molekulių susiformavi
mo tam tikru metu, gali padėti 
sintetinės plastikos išsivys
tymui. 

Šią premija dalinsis Donald 
Cram. 68 m. Ca*i'ormjos uni
versiteto profesorius Los 
Angeles mieste. Charles Peder-
sen, 83 m. amž., baigęs Massa-
chusetts Technologijos institu
tą Bostone ir tyrinėjimus atlikęs 
Du Pont laboratorijoje, ir Jean 
— Marie Lehn 48 m., iš Louis 
Pasteur universiteto Strasbour-
ge, Prancūzijoje. 

Kiekvienas mokslininkas iš 
Nobelio komiteto gauna 
2,175.000 kronų arba 340,000 
dol. Jei ta premija yra paskir
ta keliems asmenims, tada ji 
padalinama į lygias dalis. 
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Chemijos laureatai — (ir. Jean-Marie 
Lehn, kairėje, ir Charles Pederson. 
dešinėje. 

Vienas iš Nobelio chemijos premijos 
laimėtoju dr. Donald Cram su savo 
žmona Jane. 

Grįžta armijos 
dezertyras 

Maskva. — Amerikos armijos 
dezertyras Wade Roberts, kuris 
praėjusį pavasarį pabėgo iš Vak. 
Vokietijos į Sovietų Sąjungą, 
dabar nori išvykti iš ten. nes jis 
esąs nepatenkintas sovietų gy
venimo būdu. Jis šiuo metu su 
savo nėščia žmona gyvena Turk
mėnijos respublikoje. Jo žmona 
netrukus turės gimdyti ir jis ne
norįs, kad jq kūdikis gimtų So
vietų Sąjungoje ir būtų sovietų 
pilietis. Jis niekada neatsisakęs 
Amerikos pilietybes. Per dideli 
skirtumai, prie kurių jie negalį 
priprasti, todėl prašo leidimo 
išvvkti iš Sovietų Sąjungos. 

— VVashingtone Statistikos 
biuras praneša, jog nusikal
timai šiame krašte sumažėjo 
6.37r. 

— Maniloje streikuojantys 
Chemijos Nobelio premija 5,000 darbininku demonstravo 

šiemet paskirta trims moksli- p r į e prezidentūros, reikalau-
ninkams - dviem amerikie- d a m į pakelti atlyginimus, nors 
čiams ir vienam prancūzui už t a i prezidentei Aquinos nepri-
suradimą molekulių, kurios klauso. 

Lietuvos Jaunimo Teatras 
Maskvoje 

Nuostabus Nekrošiaus pastatymas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Romoje , Vat ikane 
vykstančiame pasaulio vyskupų 
sinode dalyvauja pilnateisiu 
nariu Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijų apaštalinis adminis
tratorius arkivyskupas Liudas 
Povilonis. Jį atlydėjo 
augziliaras vyskupas Vladas 
Michelevičius ir arkivyskupijos 
kancleris prel. Antanas Bit-
vinskas. 

— Latvijos kardinolas, Rygos 
arkivyskupas Jilians Vaivods 
dalyvauja Sinodo sesijose Vati
kane. Jį atlydėjo augziliaras 
vysk. Janis Cakuls ir dar du 
kunigai. 

— Washingtone profesorius 
dr. Antanas Sužiedėlis yra 
išrinktas Amerikos katalikų 
universiteto laisvųjų disciplinų 
ir gamtos mokslų fakulteto 
dekanu. Antanas Sužiedėlis nuo 
1960 m. šiame universitete 
dėsto psichologiją, devynerius 
metus vadovavo psichologijos 
departamentui. Yra parašęs 
daug straipsnių savo specia
lybės klausimais. 

— Washingtone dvi Ameri
kos kompanijos — General Mo
tors ir General Electric Corp. 
reikalauja, kad vyriausybė 
leistų joms paleisti savo ko
munikacijos satelitus į erdvę 
nuo sovietų raketų. 

— Washingtone Mokesčių su
rinkimo įstaiga atspausdino 
naują brošiūrą, kurioje yra 
aiškinama apie praėjusiais 
metais priimtą naują mokesčių 
įstatymą. Brošiūra bus 
išsiuntinėta mokesčių mokė
tojams. 

— Los Angeles Auklėjimo 
taryba nubalsavo, kad visos pra
džios mokyklos ir gimnazijos 
savo mokslo metus tęstų per 
visus metus. 

— Bagdade Irano raketos 
užmušė 29 pradžios mokyklos 
mokinius ir daugiau kaip 200 
sužeidė. Irako radijas skelbia 
pilną karo stovį Iranui. 

— Rytų Vokie t i jos 
komunistų vadas Erich 
Honecker paskelbė plačios 
apimties amnestiją politiniams 
kaliniams, praneša Vakarų 
diplomatai. 

— Maskva pranešė, kad dar 
šiais metais papildomai suteiks 
Nikaragvai 100.000 tonų aly
vos. Tuo būdu sovietai išlaikys 
savo pažadą duoti sandinistams 
400.000 tonų alyvos. Komunis
t inės valdžios prezidentas 
Daniel Ortega lapkričio 7 d. 
dalyvaus Maskvoje minint 
bolševikų revoliucijos 70 m. 
sukakti. 

Maskva. — Jie sodina tris 
žmones į vieną kėdę, kad 
pamatytų Čechovo „Dėdę 
Vanią", Anton Čechovo veikalą, 
Maskvos Sovremennik teatre, 
kurį atvežė iš Vilniaus Lietuvos 
Jaunimo Teatras šią savaitę. 

Policininkai prie teatro durų 
negali suvaldyti žmonių. Viena 
jų šaukia: „Tik po vieną pro 
duris, arba...", kurie veržiasi į 
teatrą. Žmonės kovoja tarp 
savęs, kad patektų į teatrą 
pamatyti šį vaidinimą, kuris per 
naktį pasidarė sensacija Mask
voje, praneša Reuterio žinių 
agentūra. 

Spūstis teatre 

Teatro viduje užimta kiek
viena vietelė, kur žmogus dar 
gali įsisprausti. Praėjimo takai 
pilni, abiejose scenos nišose 
pilna žmonių. Audiencijoje — 
studentai, teatralai ir Maskvos 
puikūs žmonės, apsirengę to
kiais rūbais, kurių nematyti 
krautuvėse. Pertraukos metu 
televizijos kameros filmuoja 
klausytojus ir gerai žinomus 

Rusai balsavo prieš 
Izraelį 

Jungtinės Tautos. — Sovietų 
Sąjunga, nežiūrint ryšių 
stiprėjimų kitose srityse, bal
savo prieš Izraelį, kad nebūtų 
priimtas į Generalinę Jungtinių 
Tautų asamblėją. Iranas ir 
arabų valstybės jau nuo 1982 m. 
nori, kad nebūtų Izraelio 
Jungtinėse Tautose. Paskutiniu 
metu New Yorke buvo manoma, 
jog Maskva bus palanki šiame 
klausime, kadangi sovietų 
delegacija veda pasitarimus Tel 
Avive. Bet Sovietų Sąjunga bal
savo prieš, kaip kad ir Ukraina, 
Gudija ir Mongolija, kurios čia 
laikomos kaip atskiri kraštai, 
prieš Izraelio delegacijos kre
dencialų priėmimą. 

Prieš Izraelį balsavo visos 
musulmonų valstybės, kartu su 
sovietų sąjungininkais Kuba, 
Angola ir Vietnamu. Rytų 
Vokietija iš Rytų Europos buvo 
vienintelė, kuri balsavo su 
Maskva. Pirmą kartą Čekoslo
vakija, Lenkija, Vengrija ir 
Bulgarija susi la ikė , bet 
Rumunija ir Jugoslavija balsavo 
už Izraelio priėmimą. 

Leido išvykti 

Maskva. — Vienas didžiųjų 
žydų disidentų Sovietų Sąjun
goje — Vladimir Slepak, apie 
kurį daug buvo rašyta pasaulio 
spaudoje, kaip apie žymiausią 
kovotoją už žmogaus teises, 
gavo leidimą išvykti su savo 
žmona į Izraelį. Pirmą kartą jis 
paprašė leidimo išvykti prieš 17 
metų. Jis buvo ištremtas į 
Sibirą nuo 1978 m. iki 1982 m. 
ir apkaltintas chuliganizmu. Jis 
buvo Maskvos Helsinkio grupes 
narys. Susir inkę Vilniaus 
restorane dalis Maskvos žydų 
džiaugėsi Slepak išvažiavimu, 
kartu reikšdami viltis, kad ir 
kitiems bus leista išvažiuoti į 
Izraelį. 

kultūrinio gyvenimo asmenis. 
Vilniaus teatras praėjo su di
džiausiu pasisekimu. 

Čechovo anais laikais sukur
tas 4 veiksmų veikalas iš kaimo 
gyvenimo ir Lietuvoje turėjo 
didelį pasisekimą. Į lietuvių 
kalbą išvertė M. Miškinis. 
Muziką pritaikė Faustas Latė
nas. Žmonės turėjo aparatus su 
ausinėmis, kad galėtų tuojau 
pat suprasti tekstą, nes pats 
vaidinimas buvo lietuvių kalbo
je, kuris automatiškai buvo ver
čiamas į rusų kalbą. 

Tylusis režisierius 
Maskvos Christian Science 

Monitor reporteris pastebi, jog 
veikalo režisierius Eimuntas 
Nekrošius, 35 m. teatralas, yra 
visa generacija jaunesnis už 
visus Sovietų Sąjungos vado
vaujančius direktorius.. Jis esąs 
žmogus su nedaug žodžių. 
Sovietų laikraštis turėjo su juo 
interview ir po trijų valandų 
išėjo su penkiais paragrafais 
teksto — daugiausia paties 
žurnalisto prirašytais klau
simais. 

Rūpinasi išgelbėti, bet... 

Užsienio spauda rašo. jog jis 
išmeta tas tekilo vietas, kurių 
jis nemėgsta, ir leidžia savo 
aktoriams veiksmą interpre
tuoti mimika ir gestais. Todėl, 
jei vidutiniškai vaidinimo skrip-
tas turi 80 puslapių, Nekrošiaus 
versijoje jis sutrumpėja dviem 
trečdaliais. „Dėdė Vania" šiuo 
atveju esąs laimingesnis, tylos 
jame maža. Vaidinimas yra 
pristatomas kaip neurotinė 
komedija ir sužavi klausytojus 
scenomis iš rusų gyvenimo — 
rūpinimasis vadovavimu. Pa
grindiniai cha rak te r i a i 
užtrokšta sustingusioje bend
ruomenėje. Dr. Astrovas rū
pinasi išgelbėti aplinką, bet 
laipsniškai praranda savo idea
lizmą ir grimsta išgėrime. 
„Taip, jis geria mažai", pastebi 
kitas charakteris. Bet tai kas: 
„Rusijoje talentingas žmogus 
negali būti tyras", baigia savo 
pranešimą šis užsienio žurna
listas, pažymėdamas, kad tai 
nuostabus lietuvio režisieriaus 
pastatymas. Veikalas baigia
mas su niūniavimu „Lėk, svajo
ne" melodija iš Verdi ..Nabuc-
co . 

Iš savo pusės primename, jog, 
kai prieš porą metų garsusis 
Amerikos dramaturgas Arthur 
Miller lankėsi Vilniuje, 
pamatęs Nekrošiaus spektak
lį, pasakė, kad jo veikalams 
nebūtų gėdos pasaulinėse te
atro scenose. 

— New Yorkas paminėjo 174 
metų didžiojo italų kūrėjo 
Giuseppe Verdi gimimo sukak
tį. 

KALENDORIUS 

Spalio 17 d.: Ignacas Antio-
kretis. Gytė. Mamelta. 
Kintautas. 

Spalio 18 d.: Lukas Evan
gelistas, Liubertas, Vaiva. 
Jaugile. Trifonija. 

Spalio 19 d.: Izaokas. 
Akvilinas. Švitrigaila. Gritė. 

Spalio 20 d.: Artemas. Van-
delinas. Irena. Saulė. 

ORAS 

Saule teka 7:03, leidžiasi 6:08. 
Temperatūra: šeštadienj 60 1.. 

sekmadienį 63 1., pirmadieni 60 
1., antradienį 58 1. 
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1987 ATEITININKŲ STUDIJŲ 
DIENOS DAINAVOJE 

VĖJAS L I U L E V I Č I U S 

Penktadienio, rugsėjo 4 d., 
vakare ateitininkai suvažiavo į 
Dainavą Studijų dienoms. Bet 
kuriuo laiku paskaitas klausė ir 
programoje dalyvavo apie 170 
žmonių, bet iš viso per tris dienas 
atsilankiusių skaičius pasiekė 
300. Organizatoriai džiaugėsi 
nelauktai gausiu studentų daly
vavimu: iš viso apie 45, o 
sušauktuose jų susirinkimuose 
dalyvavo 38. Šitokiais skaičiais 
lengvai užsipildė ir Nebaltieji 
rūmai ir pašlaitėje nameliai. 
Pirmąjį vakarą dalyviai susirin
ko į rūmų salę skaidrėms ir 
vaizdajuoste i iš Lietuvos 
kr ikšč ionybės jub i l i e jaus 
iškilmių Romoje. Vaizdus ret
karčiais paaiškindavo dvasios 
vadas kun. Valdemaras Cuku-
ras . Per pertraukas buvome 
kviesti pasivaišinti gale salės 
nuošaliame kambarėlyje įreng
toje „Balto Avino Svetainėje". 

Šeštadienio ryte diena prasi
dėjo šv. Mišiomis, kurias kartu 
aukojo kun. Cukuras ir prel. Vy
tautas Balčiūnas. Kun. Cukuro 
pamokslas apėmė daug skir
t ingų minčių, bet vedamoji 
tema buvo paimta iš Gustavo 
Gutierrez knygos pavadinimo: 
tai paraginimas „išmokti gerti 
iš savo pačių šaltiniu". Po 
pusryčių per „Globėjų ir or
ganizacijos darbuotojų pasi
t a r i m u s " kalbėjo Audronė 
Sk rupske l i enė apie a te i t i -
ninkišką ugdymą, pasinau
dodama savo pačios patirtimi 
mokytojaujant bei vėliausia 
teoretine psichologija, pagrin
dinai Greensboro universiteto 
vieno profesoriaus veikalu 
„Invitational Psychology". Be
dirbdami su vaikais „ugdome 
ateitininkus, kokie jie bus už 
dvidešimt metų". Tokiu būdu 
„mūsų nulemiantis požiūris per
duodamas o rgan izac i j a i " . 
Skrupskelienė ir pristatė pačius 
teigiamiausius „nulemiančius 
požiūrius". Šie būtų: 1. op
timizmas. 2. „artimesnis bend
ravimas su pagarba", 3. pasi
tikėjimas. Savaitgalyje iškelta 
vadovu ir globėjų stokos pro
blema yra susijusi su šių pastan
gų įvertinimo pajutimu. Dėl pa
garbos reikalo negalima dvejo
ti — „paniekai nėra ateitininkų 
organizacijoj vietos, visai nėra". 
Minimas pasitikėjimas tai yra 
įsitikinimas, kad „žmogus gali 
prasmingo nuveikti, gali ko 
duoti organizacijai". Vadaujan-
tis šiais požiūriais, „kiekvienas 
va ikas t u r i bū t i pa l i e s tas 
vadovo, organizacijos... y r a 
reikalinga užmegzti ryšius". 
Tuo tikimasi „įrodyti, kad atei-
t i n ink i j a turi ko gi lesnio 
a te i č i a i " . Pasku t in i s , k iek 
nuošaliai stovintis „nulemian
t is požiūris" yra aktyvus „užsi
mojimas įgyvendinti kitus t r i s 
požiūrius". Siekiame „sąmo
ningo pa t rauklumo". O t a i 
reiškia ..patiems dinamiškai 
augti, save prisižiūrėti", gyve
nime apgalvotai „pasilikti laiko 
sau, savo ugdymui" fpvz. daly
vavimas šitame suvažiavime). 
Tas patrauklumas įjungia visus 
ateitininku principus, bet ypač 
koncentruotu būdu katalikišku
mą ir šeimyniškumą, kurie esą 
„kritiškje padėtyje". Po Audro
nės Skrupskelienės kalbos sekė 
diskusijos ir klausytojų pasi
s a k y m a i . Iš jų išvadų ir 

sus idomėj imo jau m a t y t i , 
studijų dienų vadovo Algio Nor
vilo žodžiais, „minties t r in t ies" 
ženklai. 

Per per t rauką tarp paskaitų 
buvo galima apžiūrėti, pavar
tyti ir pirktis Ateities leidyklos, 
I Laisvę fondo ir Ateities litera
tūros fondo knygas, glaudžiai iš
dėstytas per du stalus salės 
užpakalyje. 

Buvo Viktoro Nako paskai ta 
„Ateitininkai išeivijoje ir da
ba r t i nė L ie tuva" . J i suor
ganizuota atsakyti t r im klau
simams: 1. Kaip Lietuva ir jos 
padėtis mūsų pažįstama? 2. 
Kokia turėtų būti mūsų rolė? ir 
3. Kokiomis pastangomis ga
lime Lietuvos žmonėms padėt? 
Kalbėtojas džiaugėsi paskai tos 
paruošimo sutapimu su Pabalti
jo demonstracijomis ir tarptau
tiniu pasitarimu apie JAV ir So
vietų Sąjungos ryšius Chautau-
qua. galėdamas šiuos svarius 
įvykius į traukti į svars tymus. 
„Kar ika tū r in iu ap ibrėž imu" 
imant, skirtingi Lietuvos pa
dė t ies s u p r a t i m o lyg ia i 
susikonsoliduoja į grupes pagal 
amžių ir patyrimą. „Dabartinės 
Lietuvos svet imumas" t inka ir 
vyresniems ir jaunesniems, nes 
abu be aktualios pažinties. Lie
tuva yra mažiausiai svetima 
mažai trečiai grupei, kur i stebi 
ir seka . Kalbėtojo nuomone, 
ateitininkai sudaro lietuvių vi
suomenės „mikrokosmą", ku
riame randamos visos t rys 
grupės. Tačiau jie skiriasi nuo 
atspindimos plačios išeivijos 
tuo, kad trečia grupė pas juos 
kiek st ipr iau a ts tovaujama. 
Aišku, atei t ininkų pasaulėžiū
ra paveikiama „tautinio-reli-
ginio supratimo atspalvio" ir 
„tikėjimo prizmės". 

(Ši paskaita, norintiems toliau 
pasiskaityti, y ra perspausdinta 
savo visumoje . .Draugo" priede 
Nr. '32). rugsėjo 12 d.). 

(Bus daugiu 

„ S e r e n a d a " iš Toronto da inuos „Ate i t i e s " žu rna lo v a k a r e spal io 31 d. J a u n i m o cen t re . Iš ka i r ė s : 
R a m ū n a s Underys , Edis N o r k u s ir Vaido tas Va ič iūnas . 

A K A D E M I N I S 
S A V A I T G A L I S A R T I 

Už dviejų savaičių įvyksta 
„ A t e i t i e s " a k a d e m i n i s 
s a v a i t g a l i s . J i s p r a s i d e d a 
penk tad ien į , spal io 30 d., 
v a k a r o n e J a u n i m o c e n t r o 
kav inė je kur io je k a l b a 
Vytautas Skuodis. Šeštadienio 
programa vyksta Čiurlionio ga
lerijoje ir prasideda 10 v.r. 
Šeštadienį paskaitas skaito dr. 
Saulius Sužiedėlis, prof. dr. 
Romas Vaštokas ir J o n a s Pabe
d i n s k a s . V a k a r e t r a d i c i n i s 
„Ate i t i e s " žurnalo v a k a r a s 
didžiojoje Jaunimo centro salėje 
ir jaunimo kūrybos premijų 
įteikimas. 

Sekmadienio, lapkričio 1 d., 
programa vyksta Atei t in inkų 
namuose Lemonte . 10 v.r. 
a t i d a r o m a dai l . V i k t u t ė s 
Venclovaitės grafikos darbų 
paroda. Po Mišių ir pietų 1 v. 
p.p. prof. dr. Broniaus Vaškelio 
paskai ta , o vėliau savai tgal is 
uždaromas rašytojo Juozo Kra-
likausko paskaita. 

Detali „Ateities" akademinio 
savaitgalio programa buvo iš
spausdinta praeito šeštadienio 
„Draugo" kul tūr in iame priede. 
Ji t a ip pat bus išspausdinta 
skelbimo formoje , . D r a u g e " 
savaitgalio išvakarėse. 

A U K S I N I Ų VAKARŲ 
DVASIA 

At-kų namų vajaus iždininkę 
dr. Aldoną Juozevičienę pasie
kė gera žinia su stipria parama. 
Iš Los Angeles miesto, Aldona 
ir Jonas Čingos rašo, kad gavę 
vajaus komiteto laišką, prašantį 
paramos At-kų namų darbams, 
manė nuo paramos susilaikyti, 
galvodami, kad tie darbai turės 
užtenkamai rėmėjų iš Chicagos 
apy l ink ių a t e i t i n i n k ų 
„Dabar, paskaitę J. Damušienės 
straipsnį „Drauge", su žmona 
nutarėme jūsų užsimojimą pa
remti 1000 dol. auka, nors mes 
tuose n a m u o s e gal niekad 
neapsilankysime. Turbūt , t ik 
Chicagos kolonija tokius namus 
įsigijo ir mūsų visų atei t ininkų 
pareiga juos i š la iky t i . Gal 
ateit ininkai per mažai kreipia 
dėmesio į šią sritį, tačiau, reikia 
manyti, tai padės mūsų jaunąją 
kartą išlaikyti tautiškoj, kata
likiškoj dvasioj. Tad sėkmės ir 
ištvermės išlaikyti ir pritaikyti 
šiuos namus visuomeniniams 
reikalams". 

P.S. „Kažkodėl sudaryta At-
kų fondo valdyba nieko nedaro 
i špopu l i a r i n t i fondą. J u k į 
„Draugo" puslapiai nereikalau
ja apmokėjimo. Gaila". 

Namų t a r y b a nuoširdžia i 
dėkoja Cingams už tokią didelę 
paramą ir padrąsinimo žodžius 
vertinant mūsų darbą. 

Po 100 dol. paramos atsiuntė 
dr. Ona ir Adolfas Baliūnai, 
Riviera Beach, FL, Petras ir 
Emilija Brizgiai, Hickory Hills, 
IL. Prudencija Jokubauskienė. 
Palos Hills. IL. ir Sigutė ir 
Juozas Užupiai, Worth, IL; 50 
dol. kun. Antanas Račkauskas, 
Sunny Hills. FL. 

Aukotojomas nuoširdi padėka 
už mūsų darbo paramą. 

Ateitininkų namų taryba 

„ A T E I T I E S " ŽURNALO 
V A K A R A S 

„Ateit ies" žurnalo vakaras 
bus „Atei t ies" akademinio sa
vai tga l io me tu , šeš tad ien į , 
spalio 31 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Vakaro metu bus 
įteikiamos „Ateit ies" žurnalo 
j a u n i m o kūrybos premijos . 
Dalyviai skonėsis š i l ta vaka
riene ir klausysis nuotaikin
gos Toronto trio „Serenados" 
muzikos ir dainų. Šokiams gros 
„Aido" orkestras. Kvietimai į 
„ A t e i t i e s " vakarą 15 dol. 
suaugusiems, 8 dol. jaunimui . 
Visi vakaro svečiai dalyvauja 
vakarienėje ir programoje, at
skiro įėjimo į šokius nebus. Yra 
svarbu iš anksto rezervuoti sau 
ir savo draugams vietas „Atei
ties" vakare, skambinant Irenai 
Polikaitienei 434-2243. 

D Ė M E S I O , DĖMESIO! 
I „Atei t ies" žurnalo vakarą 

bilietų šokiams nebus. Svečiais 
bus tie kurie dalyvaus visoje 
vakaro programoje. Išmokime 
vertinti visą vakarų programą, 
ne tik šokius. Gaila bet bus taip 
kaip parašyta. 

„ T R I C K " A R „ T R E A T " 
A T E I T I E S Ž U R N A L U I 

Pereitą savaitę rašydama at-
kų skyriuje apie „Ate i t i e s " 
žurnalo vakarą užgriebiau i r 
Hallovveen šventės papročių 
kilmę, kadangi žurnalo vakaro 
data su tampa šiemet su hallo
vveen vakaro data . 

Daugelis mūsų, a tvykusių po 
karo į šį kraštą, su šiuo papročiu 
nesusigyvename, nors mūsų 
vaikams jis j au tiek savas ka ip 
mums Vėlinių dieną l a n k y m a s 
kapų ir uždegimas žvakės a n t 
kapo. Hallovveen šventės papro
čiai nuo p a t tos š v e n t ė s 
gimimo pagonybės la ikais ki to. 
Anksčiau tu rė t a s religinis tos 
šventės aspektas y r a dingęs. 
Pagonių kraštuose t a šventė 
buvo dedikuojama dievų padė
kai už gausų derl ių. Buvo 
k ū r e n a m i d idž iu l i a i l a u ž a i 
Saulės dievui kaip padėka, o t uo 
pačiu ugnis ta rnaudavo piktųjų 
dvasių išbaid^ymui, kad jos 
nesunaikintų derliaus. Romėnai 
tą dieną švęsdavo tr iukšmingais 
fes t ival ia is s k i r t a i s r u d e n s 
vaisių deivei Pomonai . 

Su krikščionybės atėjimu ši 
diena gavo vardą ka ip Hallo
vveen, Visų Šventųjų išvakarė
se. Iki tol ji buvo derl iaus diena 
švenčiama p a s k u t i n ę d ieną 
spalio mėnesį. Krikščionybės 
l a i k a i s t o s d i e n o s v a k a r e 
šventųjų a tmin imui žmonėms 
dėvėdavo angelų a r žinomų 
šventųjų rūbais , o bažnyčiose 
būdavo i š s t a t o m o s įva i r i o s ' 
relikvijos. 

Amerikoje šios šventės nebu
vo. Ją į protes tant išką ir anglo
saksų pasaulį atvežė ka ta l ika i 

, airiai 19 šimtmetyje. Čia šios 
dienos švent imas įgavo naują 
c h a r a k t e r į i r nus to jo s a v o 
religinio aspekto, kur į turėjo 
nuo pagonybės laikų. Šiandien 
Halloween ryšk iaus ias bruožas 
— rūbai. Jie nuėjo individualios 
vaizduotės keliais, t ik šian
dieninio „ubagav imo" šaknys 
s i e k i a pač i ą šio p a p r o č i o 
p radž ią . A n a i s p a g o n y b ė s 
laikais buvo r e n k a m a bet kokia 
laužų deginimui t i n k a m a me
džiaga. Krikščionybės la ika is 
b ū d a v o r e n k a m o s a u k o s 
b a ž n y č i o m s ir p a ž a d a m a 
p a s n i n k a u t i ir m e l s t i s už 
aukotoją ir jo šeimą. Dabar t i 
niais laikais geros iniciatyvos 
dėka daugelyje vietovių prak
tikuojamas centukų r i nk imas 
geram tikslui, kaip „United Na-
tion's Children's Fund" . Tos au
kos paremia vargstančių va ikų 
gerovę pasaulyje. Žinoma, t a s 
aukų rinkėjas, va ikas nori ir 
sau už tą darbą ką nors gau t i , 
tai ir gauna — saldainių. 

Ar never ta bū tų ir m u m s 
pasekti šiuo pozityviu reiškiniu, 
į g a u n a n č i u l a b a i v e r t i n g ą 
bruožą Hallovveen paproč ių 
skalėje ir panaudot i jį savo 
lietuviškame gyvenime. „Trick 
or t r ea t " y ra tos nakt ies uba-
gautojų šūkis. Jame glūdi ir gili 
mintis . Pa rama , pagalba jos 
reikal ingiems a tsako į tą vieną 

š ū k i o dal į . o n e p a r ė m ę s , 
nepagelbė jęs tur i i šgyvent i 
konsekvencijas. 

Su šiomis mint imis grįžtu į 
„ A t e i t i e s " ž u r n a l o v a k a r ą 
Hallovveen naktį . Ateidami į šį 
v a k a r ą at l iksime tą gerąją to 
v a k a r o šūkio dalį „ t r e a t " — 
p a r a m a , pagelba „ A t e i t i e s " 
ž u r n a l u i , k u r i s r e i k a l i n g a s 
p a r a m o s ir moralinės ir finan
s inės . „Trick" bus t iems, kurie 
tą vaka rą neatvyks: j ie nustos 
malonumo pabūti pažįstamų 
t a r p e , nematys veidų jaunųjų 
„ A t e i t i e s " žurna lo bendra
darbių, apdovanotų premijomis, 
ne išg i rs Toronto „Serenados" 
da inų ir neteks progos pasišokti 
grojant puikiam Aido orkestrui. 
Ate ik i te , paremkite , pasil inks
m i n k i t e ! Vie tų da r ga l ima 
u ž s i s a k y t i p a s I r e n ą t e l . : 
434—2243. Vakaro pradžia 7 
v.v. Kaina j aun imui 8 dol., 
suaugus iems 15 dol. 

—jdv— 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olytnpia Fields, I I I . 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

OR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79th Avenue. Hickory Hills 

(Ant 95th St 1 blokas ( rytus nuo Roberts Rd ) 
Tai . 598-8101 Vai pagal susitarimą 
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Dr. An t . Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETR1STAS 

2700 VVest 51st Street 
Te l . — 476-2400 

Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 1-
antr ir penkt 10-4; šešt. IC-2 vai 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
0356 S. Roberts Road 

Hickory Hi l ls 
Tel . 508-2131 

Valandos pagal susitarimą 

OR. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

»^eWHfy M#v9C4n CHOfC 

217 1 . 127 St. — Lamont, IL 60439 
Priklauso: Palos Communrty Hospital ir 

Siiver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. 287-2MS 

0r. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

M L 767-7575 
5700 Archer Ave. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarime 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J. YERKES 
D R . MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaMa 

2436 W. Litttuenlan Ptaza Court 
Tai. 925-8266 

Ofs. tai. 566-3166; namų 361-3772 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Straat 

Vai.: pirm., antr., katv. Ir patikt. 3-6; 
sostedlonlals pagal susitarimą 

DR. VIJAY BAJA7, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. 434-5649 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 0-5533 

DR. FRANCIS MA2FJKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-0; antr 12-o, penkt 10-12; 1-6 

Ofs. 735-4477; 
Rez 246-0067; arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
G Y D Y T O I A IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU.' IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAtVFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. to l . 471-3300; rez. 442-6297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm , antr., ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. A . B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W. 69 St. 
Tai. 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.; tree. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagncsis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

O f i s o tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave.. ChicaRO 
VVA 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OPOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
Valandos p.i>>al susiturima 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

C HIRURCi iA 
6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 

Te l . 025-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 
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Lietuvių veikla DABAR DAUGIAU DARBŲ Rimties valandėlei 

POLITINIUOSE 
SKERSVĖJUOSE 

Lietuvių išeivijos politika, jei 
mes taip galime ją pavadinti, 
turi apgalvoti planus, kuriuos 
reikia įvykdyti, turi imtis dides
nių užmojų, kad tai pajustų ir 
tauta vergijoje. Mūsų veikla 
prasideda ir baigiasi tik pasikal
bėjimais, susirinkimais ir re
zoliucijomis. Jas skaito tik jas 
parašiusieji ir laikraščių redak
toriai, jas atspausdinę. Nei tie 
pasikalbėjimai, nei rezoliucios 
neišreiškia tikrosios realybės, 
kurioje mes gyvename išeivijoje, 
kurioje mes turime veikti tarp 
svetimųjų, kad mūsų balsas 
būtų išgirstas plačiau, negu mes 
pajėgiame sušukti. 

Nors tokios veiklos mes 
nenorime, nes ji neturi įtakos 
mums patiems platesne prasme, 
juo labiau neturi jokios įtakos 
pavergtiesiems, kurie laukia 
mūsų pagalbos. Bet tai nėra 
politika, kai mes nusisukame 
nuo savųjų vergijoje ar savųjų 
išeivijoje. Jie visi mūsų veiklai, 
mūsų pastangoms ir mūsų poli
tiniams ėjimams priklauso. 
Nuolatinis kalbėjimas apie lais
vinimą nėra laisvės vilčių 
kėlimas pavergtiesiems, bet tik 
savęs apgaudinėjimas, kad mes 
laisviname savo pavergtą tautą. 
Dar blogiau, kai mes tik ginči
jamės, tik sklaidomės į šonus, 
kai mes kiekvienas einame 
savu keliu, norėdami apreikšti 
save, bet ne savo tautos 
reikalus. Mes nejaučiame at
sakomybės, kad mūsų išeivija 
jau žūsta svetimose žemėse, o 
pavergtieji iš mūsų tesulaukia 
tik žodinių pažadų. Jie laukia iš 
mūsų konkrečių darbų. 

Tai jau tęsiasi ne metais, bet 
dešimtmečiais, o mūsų veikla 
vis silpnėja. Mes šnekame apie 
visuomeninę veiklą, šnekame 
apie politinę, kultūrinę, švie
timo veiklą, bet šios visos sritys 
dėl mūsų pačių nesutarimo, iš
sisklaidymo, ginčų, ambicijų vis 
silpnėja. O mes dar turime atsi
gauti, nes e«ame gaji ir gyva 
tautos dalis. Gyvename laisve, 
todėl daugiau įsipareigoję. 
Gyvename savo tautos pa
veldėjimu, dėlto turime savo pa
vergtai tautai atiduoti viską, ką 
esame skolingi. 

Lietuvių Bendruomenė be ki
tų laisvinimo veiksnių kviečia 
politinę konferenciją Amerikos 
sostinėje Washingtone spalio 
23-25 dienomis. Ji taip pa
vadinta, nes joje bus svarstomi 
iš pagrindų tik politiniai klau
simai — kaip lietuvių išeivija 
turė tų šiandien laikytis 
konkrečioje šio meto aplinkoje 
savo gyvenamame krašte ir 
kaip be pavojaus turėtume san
tykiauti su pavergta tauta. Tai 
labai svarbūs klausimai, ku
riuos nebus galima svarstyti 
kontroversiškai ir darant aki
brokštus savai visuomenei išei
vijoje ir pavergtai tautos daliai, 
trokštančiai laisvės. Naujų 
siūlymų šiandien reikia dau
giau, negu prieš dešimtį ar dau
giau metų, bet tie pasiūlymai 
turi būti tokie, kurie atitiktų 
gyvenamo laiko sąlygas, pasi
keitusią pasaulio politiką ir jau 
dalį nubyrėjusios išeivijos 
norus. 

Apie ankstesnius nutarimus 
ar sutarimus Clevelande ir 
White Plains mažai kas žino. 
Apie juos žino gal tik visuo
menės vadų dalis. Gyvenimas 
nestovi vietoje. Žmonės reika
lauja aiškių ir konkrečių direk
tyvų, kad galėtų padėti lietuviš
kiems veiksniams. Kartu reikia 

atsiminti, kad jau ateina į 
veiklos sceną jaunesnieji, no
rintieji padėti ir prie laisvės 
idealų kėlimo prisidėti, ypač, 
kad jie turi daugiau įtakos vie
tos visuomenėje. Kartais jų at
sakingos pareigos jiems padeda 
kreipti ir svetimuosius — lais
vinimą priminti viešojoje opi
nijoje, paminėti pavergtas tau
tas net spaudoje. 

Ši konferencija turi svarstyti 
ne tik tai, kas naudinga visiems 
veiksniams savo veiklą pagy
vinti laisvės kryptimi, bet ir 
kaip įtraukti jaunesniąją kartą, 
jaunesnes jėgas lietuviškon poli-
tinėn ir visuomeninėn veiklon. 
Neužtenka ginčų tik dėl ideolo
gijų ir jų organizacijų, juo labiau 
dėl praeities. Bet būtina su
daryti naujus veiklos planus, 
kuriuos galėtų vykdyti ir parti
jų likučiai, ir ideologinės orga
nizacijos, ir mažesni lietuviški 
sambūriai. Nors ši politinė kon
ferencija tik vieno veiksnio 
kviečiama, bet ir kiti veiksniai, 
kuriems rūpi pavergtos tautos 
laisvė, ją turėtų vertinti ir joje 
dalyvauti. 

Negalima laukti ir norėti, kad 
ši politinė konferencija, kuri 
šaukiama tik vieno veiksnio ir 
pačioj brangiojoj vietoje, išspręs
tų iš karto visus reikalus. Jau 
minėta, kad išeivija tikros poli
tikos, kaip ją suprantame, 
neturi ir negali turėti . Jos 
veikla tėra tik sudėtinė visuo
meninės, švietimo, auklėjimo, 
kultūrinių pasireiškimų ir lais
vės idealo kėlimo parodymas 
svetimiesiems ir svetimose 
žemėse. Tai yra tik labai ne
aiškus judėjimas prieš savuo
sius draugus ir gilesnė kova 
prieš savuosius ir pavergtos 
tėvynės priešus, kurių mes šian
dien nugalėti vieni negalime. 
Didesnis skaičius draugų viso
se srityse ir visuose laisvuose 
kraštuose yra mūsų politika. 

Politinė konferencija kaip tik 
ir turi svarstyti galimumus, kaip 
visur rasti daugiau draugų, įta
kingų žmonių valdžioje, visuo
menėje ir kultūrinėje srityje, 
kad jie keltų mūsų pavergtos 
tautos vardą savo lūpomis, savo 
raštais ar savo įtaka. Tokių yra 
ir tokių turime, bet turime per 
mažai. Ir niekas jų suradimu 
planingai nesirūpina. Lietuvių 
Bendruomenė, kaip apimanti 
išeivijos lietuvius, turi tai svars
tyti. Nuolat tą patį kalbą naivūs 
laiškai laikraščiuose yra pa
guoda mums patiems, bet jie 
neturi įtakos svetimiesiems. O 
tokie politiniai, kultūriniai ar 
visuomeniniai draugai turi savo 
įtakos apimtį ir savus šali
ninkus, kurie gali užtarti ir 
mūsų pavergtą ir niokojamą 
tautą. 

Į šią politinę konferenciją 
kviečia Lietuvių Bendruomenė 
su savo šakomis — krašto val
dybomis, jaunimo sąjunga ir ki
tais veiklesniais visuomeni
ninkais, turėtų atkreipti dėmesį 
visi mūsų veiksniai. Tam darbui 
pavyzdį ir kelią rodo Lietuvių 
informacijos centras. O tauta 
vergijoje laukia ne bendradar
biavimo su jų išdavikais ir 
Maskvos pa t a ikūna i s , bet 
darbų, paguodos, parmos ir or
ganizuotos veiklos, kad paverg
tosios tautos greičiau taptų lais
vomis valstybėmis. Ir šios poli
tinės konferencijos tikslas turi 
būti tik šis — tautos dalis lais
vėje tur i dirbti už t a u t ą 
vergijoje. 

P r . Gr . 

Kai prieš 25-rius metus viena 
tautietė iš Vakarų nuvyko į pa
vergtą Lietuvą, ji turėjo progą 
apsilankyti pas savo jaunystės 
draugą, kuris dabar sėdėjo 
ministerio kėdėje (dabar abu 
mirę). Ministeris gyveno mi-
nisteriams skirtame rajone, ats
kirame 7 kambarių name, ap
s t a t y t a m e užsieniet iškais 
baldais. Pas tą ministerį be
viešėdama, ji ir pasakė: ,,Jūs 
dabar geriau gyvenate, negu 
anų laikų ministeriai". Tas 
ministeris, neturėdamas gali
mybės pateisinti savo pra
bangaus gyveninio, kada daug 
žmonių negavo pakankamai nu
sipirkti maisto produktų ar 
kitokių prekių, atsakė: ,,Dabar 
daugiau darbų". Ji vėl norėjo 
paklausti, jei dabar Lietuvoje 
daugiau darbų, tai kodėl dabar 
tūks tanč ia i lietuvių darbų 
„ieško" Sibiro taigose, Rusijos 
plotuose, kai rusai ir kiti slavai 
Lietuvoje sėdi šiltose vietose? 
Bet nebeklausė, nes nenorėjo 
vaišingam šeimininkui padaryti 
nemalonumų. Ir dabar lietuviai 
tebevargsta Sibiro taigose, 
vykdydami pavergėjo krašto pa
žangą. 

Jonas Radzevičius aprašo lie
tuv ius , dirbančius Rusijos 
plotuose. (Švyt. 1985. Nr.23,12 
p.). Nors sakoma, kad tuose plo
tuose dirba savanoriai, bet ko
munistinėje santvarkoje visi 
turi būti savanoriais, kai par
tija įsako. J i s pažymi: ne 
lydekai įsakius. Taigi įsako ne 
lydeka, bet Maskvos komunistų 
partija. Lietuviškoji komunistų 
partija tais darbais tik rūpinasi: 
duoda darbininkus, darbo prie
mones ir kai kurias medžiagas. 
Ir mes matėme, kai 1941 m. 
pavasarį tūkstančiai kolchozi-
ninkų ir panašių darbininkų iš 
Rusijos gilumos buvo atgaben
ti į Vokietijos pasienį vykdyti 
ka r i n iu s į tv i r t in imus , nes 
Maskvos komunistai, nors tuo 
laiku buvo vokiečių nacių geri 
draugai, kartu ruošėsi karui su 
tais pačiais naciais. Jų drau
gystė menkėjo. Net kariuome
nės politrukai sakydavo, kad 
vokiečiai veda nedraugišką 
politiką. 

Dabar pavergti lietuviai de
portuojami į Rusiją, kad jie 
i š lygintų ka ro pada ry t a s 
žaizdas ir kartu vykdytų žemės 
melioraciją. 

„Šiuo keliu teko važiuoti ne 
vieną kartą ir ne du. Ne kaip 
tur is tui , ne. Nebevienerius 
metus gyvenau ir dirbau drauge 
su Sartų kilnojamosios kolonos 
melioratoriais... Tas kelio ruo
žas jiems „dirbinis": keletas 
stambių melioravimo objektų 
yra Gagarino, Viazmos, Syčiov-

J . VAIČEL1ŪNAS 
kos, Novodugino rajonuose. Už 
dviejų šimtų ir daugiau kilo
metrų nuo srities centro Mask
vos kryptimi. 

Jis pažymi, kad šioje auto
stradoje galima sutikti įvairių 
melioracijos darbams skirtų 
mašinų su užrašu Sartų KMK, 
Lietuvos TSR. Jis sako, kad tas 
rajonas labai atsilikęs visais 
atžvilgiais. Teks vykdyti ne tik 
melioraciją, bet pertvarkyti ir 
dirvožemį, kad pakeistų tos 
vietovės veidą ekonominiu ir 
socialiniu atžvilgiu. 

Toliau rašoma: ..Nebus pasi
girta, jei pasakysiu, kad Tary
bų Lietuvos pasiuntiniai čia 
stato namus ir pačiame srities 
centre ir netolimo Sožo tarybi
nio ūkio gyvenvietėje. Meliora
toriai paprastai triūsia pačiuose 
nuošaliausiuose, labiausiai ap
leistose kampuose, kemsynuose 
ir raistuose, kuriuos iki šiol savo 
tėvūnija laikė uodai, lapės ir 
netgi meškos. Rudosios meškos, 
kaip žinoma, gana taikūs, 
supratingi gyvūnai, todėl be 
mūšio užleido savo gyvenamąjį 
plotą. Už meškas yra pavo
jingesni žemėse esantieji 40 
metų su virš senumo nesprogę 
sviediniai. Nors sakoma, kad 
seni, surūdiję sviediniai nėra 
pavojingi, bet su jais reikia 
elgtis atsargiai. 

Gagarino rajonas — rytinis 
Smolensko žemės pakraštys. Už 
jo prasideda Maskvos sritis. 
Gagarinu pavadintas senas 
buvęs rajonas Gžatskas, kurs 
vardą tuėjo nuo čia tekančios 
Gžatės upės. Esą, čia melioraci
jos sutvarkyti rajonai duoda di
desnį derlių — iki 38 centnerių 
javų iš hektaro, o karvės duoda 
iki 3500 kilogramų pieno per 
metus. Pavergtoje Lietuvoje yra 
karvių, kurios duoda po 6000 
kg. pieno per u&etus. Jis sako: 
„Tarybų Lietuvos žemdirbio ar 
gyvulių augintojo tokiais skai
čiais neapstulbinsi — nebent 
dirbamos žemės plotu ar galvijų 
bandos mastais. Tuos 5000 ha 
žemės nusausino Tarybų Lietu
vos pasiuntiniai. Tai pusė Ra-
diščevo kolūkio žemės ploto. To 
kolchozo vadovas yra atsargos 
leitenantas Vania Denisenko-
vas. kuris praeito karo metu iš 
Lietuvos nuo Marijampolės 
traukėsi iki Leningrado. Jis 
buvo kontūzytas ir paleistas iš 
kariuomenės. Dabar jis kolchozo 
vadovas". 

Toliau rašo: ..Kitokie apkasai 
šiandien rausiami Gagarino ir 
kituose Smolensko rajonuose. I 
juos gula rausvi drenažo 
vamzdžiai, pagaminti iš lietu
viško molio Tauragėje ar Ro
kuose". Sakoma, kad Sartų 

KMK kolektyve greta lietuvių 
ir rusų darbuojasi baltarusiai, 
azerbaidžianiečiai, totoriai. Čia 
buhaltere dirba grynakraujė 
čigonė Tamara, ištekėjusi už 
lietuvio. Smolensko rajono 
nusausinta 160,000 ha per-
drėkusių dirvų, kurių 32,000 ha 
nusausino lietuviai meliorato
riai. Čia pasižymėjo mašinistai 
Z. Kazlauskas ir J. Rumbutis. 
Čia iš seno dirba Jonas Vrub-
l iauskas . Stanislovo Grigo 
žmona Zenona taip pat atvyko 
čia dirbti. Ji yra mašinisto 
padėjėja. 

Taip šimtai lietuvių dirba 
Smolensko rajone. Šimtai ir 
tūks tančia i lietuvių dirba 
kituose Rusijos rajonuose. Jau 
anksčiau spaudoje buvo rašyta, 
kad daug lietuvių dirba Sibiro 
taigose, kur pravedami keliai, 
geležinkeliai. Čia, žinoma, ne
suskaitomos stovyklos, kuriose 
dirba daug sunkesnėse sąlygose. 
Vienas lietuvis, grįžęs iš taigų 
kirtimo darbų, pasakė, kad jų 
aarbas mažai skyrėsi nuo 
kalinių darbo. Niekas nuo tų 
darbų negali atsisakyti. Jei 
nebūsi savanoris pagal partijos 
įsakymą, tai pateksi į daug 
sunkesnes darbo sąlygas ir į 
kalinių kategoriją. Tokia yra 
komunistinė santvarka. 

DIEVAS IEŠKO 
PAKLYDUSIŲJŲ 

AMERIKOS TEATRE 
DIRBANTI LIETUVĖ 

„Dead End Kids". 1986-tais 
metais susukta filmą avangardo 
teatro režisierės Joanne Akalai-
tis, buvo rodoma Chicagos 
Facets Multimedia teatre net 
dvi savaites gegužės mėnesį, 
rašo „Chicago Sun-Times". 

Šis 90 minučių filmas yra 
stebinantis, dideliu teatrališ-
kumu supintas kolažas, nusa
kantis mokslo istoriją nuo 
ankstyviausių alchemistų 
eksperimentų iki šio atominio 
amžiaus. Šiame filme Joanne 
yra gabiai sukūrusi baisiai 
juokingą bei poetišką paveikslą, 
parodantį kaip esame išmokę 
gyventi bombos šešėlyje. 

Ji užaugo Cicero, IL, ten ir 
Chicagoje lankė katalikiškas 
mokyklas ir tada studijavo Chi
cagos universi tete. Dabar 
gyvena New Yorke, jos darbas 
teatre yra tarptautinio masto, 
kaip ir jos galvojimas. Jos atlik
tų kūrinių tarpe yra originalus 
muzikinis/teatrinis veikalėlis 
apie Charles Darwin ir jo teori
jas apie evoliuciją bei pasaulio 
kūrimosi teoriją ir taip pat vai
dinimas „Green Card" (žalia 
kortelė), pastatytas Los Angeles 
Mark Taper Forume, kuriam^ 
nusakoma imigracijos istorija, 
ypatingai naujųjų imigrantų, 

Kristus save palygino su 
geruoju Ganytoju, ku r i s 
rūpinasi savo avimis, veda jas į 
ganyklas, saugoja jas nuo vilkų. 
o jei kuri avis pražūsta, rūpes
tingai ieško ir radęs grąžina į 
kaimenę, džiaugiasi jos su
radimu ir tuo džiaugsmu 
dalinasi su draugais ir pažįs
tamais. Dievas gerojo Ganytojo 
rolėje yra dažna tema biblinėje 
literatūroje. Per pranašo Eze-
chielio lūpas Dievas peikia blo
gus ganytojus, kurie rūpinasi 
savimi, o ne savo avimis: 
..Sakyk Izraelio ganytojams: 
Viešpats Dievas sako taip: Var
gas Izraelio ganytojams, kurie 
ganė patys save; argi ne bandas 
turėtų ganyti ganytojai? Jūs 
valgėte pieną, apsivilkdavote ir 
pjaudavote riebias avis. mano gi 
bandos neganėte. Kas buvo 
silpna, jūs nestiprinote, kas 
buvo nulaužta, jūs nesurišote, o 
kas sirgo, negydėte, kas išsklai
dyta, jūs neatvedėte atgal ir kas 
buvo dingę, jūs neieškojote, bet 
valdėte jas aš t rumu ir 
smarkumu. Taip mano avys 
išsisklaidė, nes nebuvo gany
tojo. Jos virto visų lauko žvėrių 
maistu ir išsisklaidė" (Ez. 34. 
2-6). 

Prieš tokį liūdną vaizdą, kada 
Izraelio tauta buvo nelaisvėje, 
kada buvo pavojus netekti savo 
tapatybės, savo tikėjimo, kurį 
turėjo saugoti kaip tik kuni-
gai-ganytojai. Kristus skelbia 
gerąją naujieną, kurioje iškyla 
ir gerojo ganytojo vaizdas. Tai 
yra savotiška revoliucija, griau
nanti Senojo Testamento liūdną 
vaizdą apie ganytojus. Evangeli
jose Gerojo Ganytojo vaizdas 
sukelia džiaugsmą, viltį. Kris
tus nori visus žmones atvesti į 
savo avidę, kad pagaliau būtų 
tik viena avidė ir vienas gany
tojas. Taigi gerasis ganytojas 
yra ne vien Izraelio, bet visų 
tautų, rasių ir laikų. Istorinės 
ir politinės ribos dingsta. Kris
taus avidė yra universalinio 
pobūdžio. 

Evangelistas Lukas plačiau
siai aprašė Kristaus palyginimą 
apie pražuvusios avelės su
radimą. Jis sako, kad piemuo, 
radęs avelę užsideda ją ant savo 

kurių dauguma bėga į Ameriką 
dėl jų kraštuose vykstančio 
karo. 

Joanne šiuo metu dirba 
Guthrie teatre Minneapolis. 
MN. planuoja teatro veikalą 
apie mormonus ir jų tikybą 
Amerikoje, ir taip pat kuria 
filmą apie veiklą prieš abortus. 

pečių ir neša į kaimenę. Šitas 
meilingas avelės grąžinimas į 
kaimenę, ne tik ją parsivarant, 
bet ant pečių nešant yra ne tik 
Dievo nepaprasto gailestingumo 
pražuvusiems vaizdas, bet ir su
griovimas barjerų tarp žydų ir 
pagonių, kurie taip pat yra įjun
giami į Kristaus kaimenę. Jie 
taip pat yra ieškomi ir pašaukti 
būti tarp išrinktųjų avių. 

Gražus palyginimas apie pra
žuvusią avelę, jos suradimą ir 
dėl to džiaugsmą danguje buvo 
pagrindas vėlesnėje teologijoje 
išvystyti Dievo meilės ir jo 
malonės veikimą Jėzaus neribo
ta meile ir nusidėjėliams, kada 
jis ant savo pačių užsidėjo viso 
pasaulio nuodėmes ir taip 
ivvkdė atpirkimo ir išganymo 
darbą, drauge ir Dievo pažiūrą 
į nuodėmę bei atleidimą. 

Pirmųjų amžių krikščionys 
buvo labai persiėmę Gerojo 
Ganytojo vaizdu, nes jame ma
tė patį Jėzų Išganytoją. 
Bažnyčia visais laikais Gerojo 
Ganytojo simbolyje matė Kris
tų ir save. Jėzus į savo Bažnyčią 
ne jėga varo. o švelniai neša 
ant savo pečių, ypač tuos. kurie 
jau nepajėgia vaikščioti savo ko
jomis. Nenuostabu tad. kodėl 
pirmųjų amžių krikščioniu 
mene taip gausiai buvo vaiz 
duojamas Kristus su avele an 
pečių. Vėliau Kristus bus vaiz 
duojamas Valdovo soste 'Bizan 
tijos itaka). Kristus prisikėlę> 
savo garbėje (gotikos laiko
tarpis) arba ant kryžiaus 
kenčiantis. Gi Gerojo Ganytojo* 
vaizdas arčiausiai perdavė 
Evangelijos dvasią ir Kristaus 
asmenį, kuris apie save yra 
pasakęs: ..Aš esu geras 
ganytojas". 

Krikščioniškojo meno is
torikai aiškina, kodėl vėliau Ge
rojo Ganytojo su avele ant pečiu 
vaizdas pranyko. Tas faktas 
aiškinama nauja Bažnyčios pa
dėtimi, kada po Konstantino su
teiktosios Bažnyčiai laisvės, ji 
pasijuto jau ne mažumoje, o tapo 
triumfuojanti, susirišusi su 
pasauliui ir jo galybėmis, kada 
jautėsi skaičiuje tų devynias
dešimt devynių ištikimųjų pa
dėtyje, pamiršo paklydusias 
aveles, kurioms ne tik meiles, 
bet net ir tolerancijos nepajėgė 
parodyti. Gerojo Ganytojo vaiz
das išnyko teologijoje išryškėjus 
naujam nuodėmės supratimui, 
daugiau jur id in iam, negu 
evangeliškam. tikinčiųjų svo
riui Bažnyčios ir pasaulio 
scenoje. 

J . V. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
12 RIMVYDAS SIDRYS 

tikras fabrikas... Oriente gyvenimas vis dėlto skir
tingas nuo mūsų. Gerokai skirtingas. 

Šanghajus po opiumo karo (1840) buvo pasisavintas 
europiečių, kurie jį valdė visą šimtą metų. Anglai, 
prancūzai ir vokiečiai suskirstė Šanghajų į zonas, 
kurios valdėsi atskirai, netgi tramvajum važiuodamas 
turėjai kitoj zonoj pirkti naują bilietą. Tarp dviejų karų 
Šanghajuj gyveno 60,000 europiečiu, kuriuos visus 
1941 metais internavo japonai. 

Po šitą Šanghajų autobusas mus vežiojo visą 
valandą. Važiavom pro Bundo alėją, kur seniau 
koncentravosi prekybinės įstaigos ir bankai, pro 
katalikų ir protestantų bažnyčias. Nesakyčiau, kad 
būčiau galėjęs pats vienas atskirti, kur prancūzų zona 
pereina į anglų, tačiau visas miestas daug daugiau 
priminė Europą, negu Kiniją. Gražūs atskiri gyvenami 
namai, apsupti medžių, nesuglausti kaip kitur Kinijoj, 
prekybiniai kvartalai penkiaaukščiai, didelės vitrinos 

Kitą rytą pabudau švintant, lyg ką nujausdamas. 
Apačioj prie upės kranto buvo matyti eilė keistai besi
elgiančių vyrų. Jie buvo uždėję vieną koją aukštai ant 
kranto atramos ir smarkiai lankstėsi, lyg norėdami 
savo kojas nulaužti. O kitoj upės pusėj parke tarp 
medžių lyg kažkas knibždėjo. Aišku, tai Tai Chi! 

Kaip ir Hangzhou, peršviečiamas rudens ryto 
rūkelis smelkė pro medžius, čia išryškindamas, čia 
paslėpdamas sportuotojus, kurie kartais atrodė kaip su išstatytais prekių pavyzdžiais, jauties esąs Londone puose buvo pastatyti „sargai" — margai spalvuotos 
abstraktaus meno figūros. Ir buvo jų tirštai. Nors parkų ar Paryžiuj, tiktai kinietiški veidai grąžindavo į 

Parodė mums ir parką prie Bundo, kur 

daug matėm muziejuose ir krautuvėse. Kantone buvom 
nuvesti į dirbtuve, kur nefritą šlifavo. Jis randamas 
daugybėje spalvų, dažniausia įvairiuose žalumo niuan
suose. Mėlynas, rausvas ir baltas yra žymiai re
tesnis ir brangesnis, juos gali matyti tik muziejuose. 
Juo šviesesnis —juo brangesnis. Maišytų spalvų nefri
tas duoda pasireikšti skulptoriams. Man liko neužmirš
tama skulptūrėlė, vaizduojanti tris moteris, dvi per
šviečiamai šviesios, vidurinė — juoda. Ji buvo išskap
tuota, panaudojant tamsią giją šviesiam jade. ir taip 
meistriškai, kad atrodė, jog pati gamta ją sukūrė. Mie
lai būčiau norėjęs tą statulėlę ant savo stalo turėti. 
bet kaina buvo neįkandama, tūkstančiai doleriu. 

Šventykloje dviejuose atskiruose aukštuose ant 
altorių stovėjo dvi Budos skulptūros. Abi jos buvo 
kūdikio didumo iš balto jado, neįkainuojamos vertės, 
prieš šimtmečius atgabentos iš Burmos. Kaip ir viso
se budistų šventyklose, aplink Budą keturiuose kam-

Kartais reikia 
būtum išgirstas. 

tylėti, kad 

Stanislaw Lee 

Pirmasis motinos pabučia
vimas vaiką išmoko meilės. 

J. Mazzini 

Šanghajuj buvo daug, bet žmonių visgi vienuolika 
milijonų. Kitą rytą, kai važiavom brėkštant į aero
dromą, irgi per visą miestą lenkėm besimankštinančius 
kiniečius. Kur tik prie gatvės stovi trys medžiai, ten 
ir būrelis Tai Chi entuziastų stovi, rankas ir kojas 
nenatūraliai iškėlę. Bandžiau ir aš vėl sekti Tai Chi, 
bet labai greit pavargo raumenys, ėmė rauktis, virpėti. 
Rodos nuo ko, tik nuo ramaus stovėjimo, o tačia i vaka
rietiški raumenys prieš orientališką sportą protestuoja 
ir tiek. 

Teko užeiti parke ir į tą įstaigą, kur karai u- pės
čias vaikšto. Kažkas man patarė, kad įdomu, 'r buvo 
įdomu. Ką mačiau, smulkiai verčiau neaprašine-iu, tik 
atsimenu, kad pirmas mano įspūdis buvo: na čia tai 

tikrovę, farode mums ir parką prie 
anksčiau būdavo parašas, kad šunims ir kiniečiams į 
tą parką įėjimas draudžiamas. Tas parašas mirtinai 
įžeidė kiniečius ir dabar jie po dviejų ar trijų genera
cijų to negali užmiršti. Visi vadovai tą faktą primena 
ir dar su tokiu tonu lyg mes turistai neštumėm dalį 
kaltės. 

Ilgiau sustojom prie Jado budistų šventyklos. Tai 
vienintelė visam mieste išlikus budistų šventykla, visos 
kitos buvo daugiau muziejus negu šventykla. Jos pa-

žiaurios išvaizdos figūros. Dar maišėsi pora budistų 
vienuolių su oranžinėm skraistėm. Vadovas akcentavo, 
kad vienuoliai yra valstybės remiami ir gauna algas. 
o be to jie dar turi savo biznį — vegetarišką valgyklą. 

Tačiau mus pavalgydino viešbučio valgykloj su 
įprastiniu aštuonių patiekalų meniu ir po trumpo 
poilsio išvežė į muziejų. Muziejus kaip muziejus, visi 
pasaulio muziejai gerokai vienas į kitą panašūs. Aš 
labiau laukiau, kada važiuosim į Yu sodą. kuris buvo 
numatytas ir išgirtas dar Amerikoj studijuotoj kelionės 
dienotvarkėj. Tačiau autobuso vadovas šypsodamasis 

grindinė pažiba yra dvi Budos statulėlės, išskaptuotos pareiškė, kad vieton Yu sodo dabar važiuojam į kilimu 
iš šviesaus nefrito (.Jade"). dirbtuvę. 

Nefritas — akiai malonus pusbrangis akmuo, ran- ,D a j0„„;ail> 
. . . « •• • T »• • i i- . • i t - BUS daugiau 

damas tik pietrytinėj Azijoj. Jo šitoj kelionėj mes labai 
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HORIZONTAI 
LIETUVIAI CALIFORMJOJE 

KONCERTAS 
PUSTUŠTĖJE SALĖJE 

Šeštadienis, rugsėjo 26-oji, 
Chicagoje buvo vasariškai šilta 
ir graži diena. Pagal tradiciją tą 
dieną vėl aplankėm Šv. Kazi
miero kapines, kur jau ilsisi 
daugybė buvusių draugų bei pa
žįstamų, pradedant rašytoju 
Aloyzu Baronu, neseniai miru
siu dr. Zigmu Smilga ir baigiant 
prieš kelerius metus slidinėjimo 
išvykoje žuvusiu mūsų sūnų 
draugu skautu Algimantu 
Mikutaičiu, kurio kapą puošia 
simboliškas palapinės formos 
paminklas, pagal skulp. P. 
Aleksos projektą. 

Tos dienos popietę aplankėm 
jau ilgesnį laiką sergančią dr. 
Konstanciją Štuopienę. Kaip 
Lietuvių Enciklopedija skelbia, 
ji yra viena iš studentų atei
tininkų „Gajos'* korporacijos 
steigėjų. Tačiau mūsų spaudo
je kartas nuo karto klaidingai 
skelbiama, kad „Gajos" korpo
raciją įsteigė vienas žinomas 
medicinos gydytojas. Tai netie
sa: steigėjai buvo būrelis tuo
metinių medicinos studentų. 
Dar keli iš jų ir šiandien tebėra 
gyvųjų tarpe ir juos labai 
jaudina kartais skelbiamos klai
dingos žinios. 

Šeštadienio pavakare kelia
vom į Jaunimo centrą, kur per 
30 metų išaugo jaunosios išei
vijos lietuvių kartos. Patys 
rūmai vasaros metu suremon
tuoti, pagražinti, at l ikt i 
būtiniausi pataisymo darbai, 
naujai išlietos automobiliams 
pasistatyti aikštelės, viduje 
matyti tvarkinga priežiūros 
ranka, o aplink Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę atnaujintą 
paminklą sodriai žaliuoja žole. 
Isitikinam. kad šį rudenį 30 
metų švenčiantis Jaunimo cent
ras dar tvirtai stovi ir Chicagos 
bei apylinkių lietuviams tebėra 
labai reikalingas. 

Šiandien į Jaunimo centrą 
keliavome pasiklausyti iš Mon-
trealio atvykusio tenykščių 
lietuvaičių „Pavasario" choro 
koncerto, kurį rengė Lietuvių 
Moterų federacijos Chicagos 
klubo valdyba. Iš anksto Vaz-
nelių prekyboje nusipirkę 
bilietus, buvom ramūs, kad 
koncerte, kuriame tikėjomės 
pilnos salės publikos, turėsim 
gerą ir saugią vietą. Tačiau at
vykus į Jaunimo centrą teko 
gerokai nustebti, kad žmonės 
labai lėtai renkasi ir kad 
aplamai jų mažai teateina. 

Ir kai scenoje pasirodė 18 
jaunų studenčių dainininkių su 
dirigente este Ingrida Tark ir 
akompanuotoju JefT Fischer. 
koncerto klausėsi gal tik apie 
200 žmonių, ir darėsi liūdna, 
kai salė buvo pustuštė. Jaunos 
studentės, su koncertais aplan
kiusios Bostono, Los Angeles, 
Toronto ir kitų miestų lietuvius, 
kur jos buvo šiltai sutiktos ir 
lietuvių spaudoje gerai įver
tintos, koncerte Chicagoje paki
liai, nors ir be pretenzijų, pa
dainavo 16 dainų, beveik išim
tinai lietuvių kompozitorių pa
rašytų ar aranžuotų. Negausūs 
koncerto klausytojai mergaičių 
atliktas dainas ir deklamaciją 
sutiko labai šiltai ir tai buvo 
vienintelė paguoda tiek koncer
to atlikėjoms tiek, ir į nemažą 
nuostolį sėdusioms jo rengė
joms. 

Po koncerto kavinėje vykusių 
vaišių metu Montrealio mer
gaičių „Pavasrio" choro globėja 
Jadvyga Baltuonienė, kun. J. 
Borevičiui supažindinus, 
papasakojo, kad mergaitės 
dainuoti pradėjo būdamos dar 
mokykloje, o paskui, 
susibūrusios į „Pavasario" 
chorą ir susiradusios estų 
tautybės dir igentę, jau 
išplaukė į platesnius vandenis, 
duodamos koncertus lietuviams 

įvairiuose JAV ir Kanados 
miestuose. Jų ilga svajonė buvo 
aplankyti laisvojo pasaulio lie
tuvių sostinę. Tačiau šį kartą 
„sostinės" lietuviai joms dė
mesio neparodė. Kodėl? Ar per 
mažai reklamos buvo, a r 
nepatogus laikas? 

Jei ir ateityje tik tiek dėmesio 
kreipsime į lietuviškąjį jauni
mą, išdavos gali būti dar liūd
nesnės, negu iki šiol buvo. Nors 
iš kitos pusės žvelgiant, Aus
tralijoje įvyksiančio Jaunimo 
kongreso finansų telkimo JAV 
vienas iš pareigūnų prasitarė, 
kad aukos kongreso reikalams 
neblogai plaukia. 

KITAIP BUVO 
„DRAUGO"POKYLYJE 
Sekmadienio, rugsėjo 27 d. 

popietę, pasiekę populiaraus 
Martiniąue komplekso automo
biliams pasistatyti didžiulę 
aikštę prie 95-tos ir Western 
gatvių, buvom nus teb in t i 
matydami, kaip vienas po kito 
atvažiuoja automobiliai su 
lietuviškais Vyčio ženkleliais ir 
iš jų išlipa pažįstami ar nepa
žįstami, tačiau daugiausiai lie
tuviškai besikalbą žmonės. Taip 
šį kartą lietuviškasis elitas rin
kosi į Martiniąue restorano 
pokylių salėje vyks tant į 
popul iaraus lietuvių t a rpe 
„Draugo" dienraščio banketą. 
Susirinko tiek žmonių, kiek jų 
tilpo kilimais išklotoje ir sienose 
įrėmintais veidrodžiais iškil
mingumą suteikiančioje pokylių 
salėje. Tik įžengus į salę 
atsivėrė daugybės pažįstamų 
veidai, o prie to paties stalo 
pasitaikė sėdėti su kaimynu 
dar iš Lietuvos Aleksandru 
Šatu, kunigais dr. J. Vašku, dr. 
L Urbonu, mūsų sutuoktuves 
prieš 34 m. palaiminusiu prel. 
J. Prunskiu, Vyt. Radžium, 
jaunimo atstovėmis S. Zalato-
riute bei E. Juodvalkyte ir 
žmonos bei mano labai gerbia
mais žurnalistais Antanu Juod
valkiu ir Juozu Žygu. Už 
sėdėjimą prie to daugiausiai 
spaudos žmonėms skirto stalo 
niekam nesijautėm skolingi, nes 
bilietus patys nusipirkom. 

Patarnautojoms stropiai 
sukiojantis apie stalus ir už tą 
pačią įėjimo kainą siūlant tau
riuosius gėrimus bei vėliau ypač 
gerą vakarienę, puikiai nuteikė 
„Draugo" renginių k-to pirm. 
Marijos Remienės įžanginis 
žodis, kuriame ji taikliai pa
stebėjo: „Šiais metais šven
čiame mūsų tautos krikšto 600 
metų sukaktį. Su krikštu atėjo 
knygos, spauda, mokyklos. 
Istorija liudija, kokią svarbą 
tautoje turi sava spauda, o patys 
lietuviai parodė, kaip reikia už 
savo spaudą kovoti ir ją atsi
kovoti..." 

Taip pat į širdį krito „Draugo" 
red. kun. Pr. Garšvos invoka-
cijos žodžiai, glaustai nusakan
tieji lietuviškos spaudos pa
skirtį. Savitai įdomus, nors jau 
ir daug kartų girdėtas, buvo iš 
New Yorko atvykęs akt. V. 
Žukauskas, atlikęs valandos 
linksmą, tačiau ne kandžią 
programą. Visko v i ršūnę 
pasiekė Lietuvos Helsinkio 
grupės ir Lietuvos Tikinčiųjų 
teisėms ginti komiteto narys, 
buv. Vilniaus universiteto do
centas Vytautas Skuodis. Jį 
pamačiau ir kalbant užgirdau jo 
gimtojoje Chicagoje pirmą 
kartą, nors Vyt. Skuodis 
Amerikoje tą dieną jau buvo 
praleidęs 19 dienų. Antrą kartą 
V. Skuodį ir jo šeimą susitikau 
bei asmeniškai susipažinau 
spalio 7 d. Kongreso įstaigų 
rūmuose Washingtone, kur 
įvyko iškilmingas Skuodžių pri
ėmimas ir jų susitikimas su 
JAV Kongreso nariais bei su 
vietos lietuviais. Tam susiti
kimui bus skirta kitos savaitės 
skiltis. 

JAUNIMAS RUOŠIASI 
AUSTRALIJAI 

Los Angeles jaunimas ruošia
si vykti į Australiją šią žiemą 
dalyvauti šeštajame Pasaulio 

Šiais mokslo metais nėra 
paskirtas vienas mokyklos di
rektorius, bet administracinis 
komitetas, kuris pasidalins pa
reigomis. Šį administracijos 
komitetą sudaro Violeta Ged-

Lietuvių jaunimo kongrese. Ši gaudienė, Marytė Nevvsom ir 
kelionė yra gana brangi, tai jau- Algimantas Žemaitaitis. 
nimas renka aukas padėti pa
dengti išlaidas šiam svarbiam 
įvykiui. 

Jaunimas ruošia kongreso rėmė
jų vakaronę su šampanu, poli-
niziškais pietum ir smagia pro
grama. Šis lėšų vajus kongresui 
bus šeštadienį, spalio 24 d., pas 
Gedgaudus Nevvhall. Svečiai 
yra kviečiami antrą valandą 
šampanui , užkandžiams ir 
pasilinksminimui, o pietūs pra
sidės trečią valandą. Baliaus 
tema aiškiai bus Australija ir 
Polinezijos salos. Kviečiame su 
mumis pasidžiaugti ir kartu pa
remti Californijos veiklų lietu
višką jaunimą. 

Vietas būtinai reikia užsi
sakyti iš anksto, tai prašome 
skambinti Gailei Radvenytei 
213-463-4663 arba Rymantei 
Vizgirdaitei 818-504-9508. 

Jei jums nėra patogu nu
važiuoti į Nevvhall šiam baliui, 
nenusivilkite! Sekantį savait
galį, sekmadienį, lapkričio 1 d. 
jaunimas ruošia Los Angeles 
vyrų kvarteto koncertą 12:30 
p.p. Įėjimas bus 5 dol., bet jau
nimas mielai priims ir didesnes 
aukas! 

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie remia jaunimą ir 
tikimės, kad mumis didžiuojatės 
ir džiaugiatės mūsų pastango
mis. 

Gaile Rad. 

LOS ANGELES 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS MOKSLO 
METŲ ATIDARYMAS 

Los Angeles Šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla oficialiai 
pradėjo 1987-88 mokslo metus 
rugsėjo 12 d. Susirinkę mokiniai 
džiaugėsi matydami seniai ne
matytus draugus po ilgos va
saros. Pakėlę Lietuvos ir Ameri
kos vėliavas išdidžiai giedodami 
Lietuvos himną, susirinko Šv. 
Kazimiero bažnyčioje šv. Mi
šioms. Mokiniai, užsiregistravę 
mokslo metams, buvo supažin
dinti su mokytojais, globėjais ir 
mokyklos direktoriais. 

Šių metų mokyklos globėjas ir 
dvasios vadas yra Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. A. 
Olšauskas. Kun. Olšauskui rūpi 
jaunimo reikalai ir, kur tik gali, 
jam padeda. 

Tuo tarpu banketo Chicagoje 
metu „Draugui" buvo įteikta 
Lietuvių fondo 2,000 dol.auka. 
Tačiau kiek nustebino Lietuvių 
fondo tarybos pirmininkas, 
įteikdamas auką kalbėjęs apie 
pinigų „sukėlimą", vietoje lie
tuviško pinigų „sutelkimo". Vis 
dėlto tokiomis progomis oficia
lioms institucijoms vadovaujan
tys inteligentai turėtų taisyk-

Kiškiųs (2-3 metų vaikus) 
prižiūrės jauna mokytoja Inga 
Nelsaitė. Darželio mokytojos 
yra Dalytė Trotmanaitė ir Da
lia Černienė. Pirmą skyrių 
mokys Aldona Kudirkienė. An
tro skyriaus auklėtoja bus A. 
Nelsienė. Trečio skyriaus — 
Danguolė Kuolienė. Ketvirtą 
skyrių mokys Gailė Ona Rad-
venytė. Šeštą skyrių pasidalins 
mokytojos G. Plukienė ir A. 
Žemaitaitiene. Septinto ir aš
tunto skyr. lietuvių kalbą ir li
teratūrą dėstys grįžusi mokyto
ja E. Dambrauskaitė. Pranas 
Visvydas dėstys lietuvių kalbą 
devintame ir dešimtame skyr., 
o literatūros klases seminare 
mokiniams, kurie jau yra baigę 
lituanistinę mokyklą, bet nori 
grįžti kartą į mėnesį. R. Giedrai
tis ir naujas mokytojas R. Gied
ra praves istorijos pamokas 6-10 
skyriuose ir, įsigilinusi į reli
giją, Jūratė Venckienė mokys 
tikybą 6-10 skyriuose. 

Spindulio ansamblio vadovė 
Danguolė Varnienė mokys dai
navimą ir tautinius šokius. Jai 
padės talentingas muzikas A. 
Jurgutis, vikrusis jaunas šokių 
mokytojas Jonas Bužėnas ir 
mūsų mylimoji „Spindulio" pia
nistė Barauskienė, kurią „Spin
dulys" yra įpratęs vadinti tik — 
„ponia!" 

Biblioteką prižiūrės D. Gri
cienė, tai šiais metais mokiniai 
ras dar neskaitytų lietuviškų 
knygų ir gaus jas namuose per
skaityti. 

Seminaro koordinatorius J. 
Kojelis kvies dėstytojus, spe
cialistus, prelegentus pravesti 
seminaro pamokas vyresniems 
studentams. 

Šių metų Tėvų komitetą su
daro R. Vitkienė, A. Mo-
šinskienė, V. Markevičienė ir S. 
Karuža. Jei kas turi klausimų, 
nusiskundimų ar pagyrimų, 
prašome kreiptis į juos. 

Kviečiame visus jaunus lie
tuvius atvykti į Lituanistinę 
mokyklą, pasimoyti istorijos, 
rašymo, gramatikos, naujų žo
džių ir pasidžiaugti su savo 
bendraamžiais lietuviais drau
gais. 

Gailė Rad. 

SOL. AUDRONĖ 
SIMONAITYTĖ-
GAIŽIŪNIENĖ 

Ji atvyksta į Los Angeles ir 
lapkričio 8 d. Liet. fondo pobū
vy duos dainų koncertą. Solistė 
yra įdomi tuo, kad pokario 
metais baigė Kauno J. Gruodžio 
muzikos mokyklą, įsigydama 
muzikos mokytojos bei choro di
rigentės specialybes. Toliau 
studijas tęsė Vilniaus konserva
torijoj. Būdama paskutiniame 
kurse studijas nutraukė ir at-

lingai lietuviškai kalbėti, ypač vyko į Ameriką. Šiame krašte 
tada, kai jie atlieka oficialias studijuoja Chicagos Roosevelto 
pareigas. 

Marijonų provincijolo kun. V. 
Rimšelio užbaigiamasis žodis, 
nors ir nemažai dienraštį 
slegiančių rūpesčių ir bėdų 
atskleidęs, baigtas viltingais 
žodžiais, kad „Draugas" dar il
gai gyvuos. O mes tikime ir tą 
tikėjimą paliudijo gausios ova
cijos, kurios palydėjo kun. V. 
Rimšelio kalbą. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

Sol. Audronė 
Simonaitytė-Gaižiūnienė 

1975 m. palieka Chicagą ir apsi
gyvena Rockforde, k u r i a m 
laikui pasitraukdama iš muzi
kinio gyvenimo. Studijuodama 
Roosevelto u-te visą laisvalaikį 
skiria muzikinei veiklai Chica
gos lietuvių tarpe, kartu pradė
dama pirmuosius žingsnius so
linio dainavimo mene. Kurį 
laiką vadovauja ansambliui 
„Dainavai", vėliau dalyvau
dama jo pastatymuose kaip 
solistė. 

Su koncertais bei rečitaliais 
yra aplankiusi didesnes lietuvių 
kolonijas JAV, Kanadoj bei 
Pietų Amerikoj. 

Prieš keletą metų grįžta į 
muzikos pasaulį, gyvai pasi
reikšdama ir amerikiečių tarpe. 
Dainuoja partijas Chicagos Lie
tuvių Operoj, kartu būdama jos 
chormeistere. Šią vasarą su 
pasisekimu koncertavo su Rock-
fordo Pops orkestru ir vėl 
užangažuota kitų metų sezonui. 
Po koncerto Los Angeles, kitą 
savaitgalį atliks soprano partiją 
Bacho B-minor Mass su Elgin 
Symphony and Chorale. 

Ši miela solistė yra labai 
aktyvi dainuodama ne tik lie
tuviams, bet prasiveržusi ir į 
amerikiečių muzikinį gyve
nimą. Ji pirmą kartą Los An
geles duos lietuvių ir tarp
tautinių kompozitorių sukurtų 
dainų koncertą. Kadangi šį 
sezoną čia vienintelė viešnia 
solistė, todėl reikėtų laukti 
dainos mėgėjų didesnio susi
domėjimo. J i pati sako — su 
džiaugsmu laukiu susitikimo su 
Los Angeles lietuvių kolonija. 

j . e. 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol., su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 

' 10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

Worcester, Mass. 

VIEŠNIOS IR SVEČIO 
SVARBŪS PRANEŠIMAI 

Adv. Povilas Žumbakis ir 
Americans for Due Process 
koordinatorė Rasa Razgaitienė, 
lankydami rytinį Amerikos pa
kraštį, rugsėjo 26 d. šeštadienį, 
7 vai. vak. atvyko į Worcesterį. 
Juos pasitiko ir pristatė Mairo
nio Parko patalpoje gausiai susi
rinkusiems miesto ir jo apylin
kių lietuviams LB pirm. Stasys 
Rudys. Susirinkusieji atidžiai iš
klausė atvykusiųjų pateiktus 
svarbius informacinius praneši
mus, apie OSI veiklą. 

Adv. P. Žumbakis, nuo pat 
OSI įsteigimo sekęs jos veiklą, 
paremtais faktais vaizdžiai ir 
smulkiai išdėstė, kodėl JAV per 
Teisingumo departamentą buvo 
sukurta OSI (Office of Special 
Investigation), jos daroma žala 
mūsų tautai bei bendravimas su 
komunistais. Savo pranešime jis 
išvardino visus sunkumus 
apkaltintųjų apsigynime ir 
teismo pareigūnų mažu orienta-
vimusi vokiečių laikotarpiu 
Lietuvoje. Teršiamas geras 
lietuvių vardas, ypač tų, kurie 
vienu ar kitu būdu pasireiškė 
prieš sovietinę veiklą. Ypač 
diskr iminaci ja žymi pr ieš 
pabaltiečius ir ukrainiečius, 
visi jie laikomi karo nusikal
tėliais. 

Nuo pat Stalino laikų sovietai 
nusistatę persekioti pabėgėlius. 
Visi, pabėgę iš tėvynės, lai
komi priešais, fašistais, naciais. 
OSI, bendradarbiaudama su so
vietų KGB ir priimdama jų su
klastotus dokumentus, prisi
deda prie sovietų noro perrašy
ti Lietuvos istoriją. Be to, jų 
noras keršyti. Vokiečių okupaci
jos metu buvęs paprastas polici
ninkas, kareivis, kalėjimo virši
ninkas ar bet kurios įstaigos 
valdininkas gali būti išdepor-

tuotas. Tokiu veiksmu griau
nama Amer"tos konstitucija. 
Sovietai to ir siekia. Jų tikslas 
sunaikinti Amerikos teismų 
teisinį pagrindą ir principus. 
Tai žiaurus dalykas Amerikos 
istorijoje. 

Pranešimo pabaigoje adv. P. 
Žumbakis paminėjo, kas šiuo 
metu daroma, ginant mūsų 
tautos garbę bei mažinant 
apkaltintųjų kančias. Susi
duriama su didelėmis 
išlaidomis. Nusiskundė mūsų 
veiksnių menka parama. 
Ragino visus be perstojimo 
rašyti laiškus savo kongres-
menams, senatoriams. Pristatęs 
savo knygą „Soviet Evidence in 
North American Courts" siūlė 
ją įsigyti, jei ne sau, tai bent 
vaikų vaikams, kad jie žinotų, 
kad jų tėvai nebuvo atsakingi 
genocido įstatymui ir nebuvo 
nacių bendradarbiai. 

Po adv. P. Žumbakio praneši
mo Rasa Razgaitienė plačiai nu
švietė Americans for Due Pro
cess veiklą. Išvardino visus 
sunkumus, ruošiant atitinkamą 
literatūrą, kasetes, filmus, talpi
nant skelbimus laikraščiuose 
bei kreipiantis į valdžios 
pareigūnus. Finansinė parama 
labai reikalinga. 

Po pranešimų buvo atsakyti 
klausimai, kurių buvo daug ir 
įdomių. Baigus šį informacinį 
susirinkimą, pasivaišinta 
kavute ir užkandžiais, kuriuos 
paruošė LB narės. Daugelis 
įteikė auką bei įsigijo adv. P. 
Žumbakio knygą. 

Vėlai vakare viešnia ir svečias 
išskubėjo į Hartfordą. (Jie jau ya 
aplanke daugiau kaip 100 
kolonijų). 

J. B. 

Žmogiškasis buvimas tuo ir 
skiriasi nuo bet kurio kito 
buvimo, kad jis yra ne tiek duo
tas, kiek užduotas. 

A. Maceina 

RAŠINIŲ KONKURSAS 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia RAŠINIŲ 

KONKURSĄ JAUNIMUI. Temos — 1. NE LIETUVOJE GIMU
SIO JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI, ir 2. KAIP IŠLAIKYTI 
JAUNIMĄ AKTYVŲ LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE. 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai bei įvairių organizacijų va
dovai, yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti anksčiau minė-
tom temom. 

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos: 

I. — $250.00 
II. — $150.00 
III. — $100.00 

Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta ir paskelbta 
vėliau. 

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti ušklijuotąvokąsu vardu, adresu, ir amžiumi. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15 d., 1988 m„ 
sekančiu adresu; Amerikos U«tuvlų Tautinė Sąjunga, 
c/o Vida Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, 
II I . 60464. 

universitete dainavimą ir mu
zikos pedagogiką. Studijuoti 
dainavimo meną paskatino ir 
konkurso keliu laimėtos pini
ginės premijos šioms studijoms 
tęsti. Gauna pilną stipendiją iš 
Roosevelto universiteto ir aukš
tus muzikinius atžymėjimus iš 
kelių kitų fondų bei muzikinių 
vienetų. 

Po intensyvaus studijų darbo 

I L I E T U V O S A I D A 
Veda KAZĖ BRAZPfclONYTfc 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — MM v. vakaro. 

Viso's laidos ii WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

GOOD NEWS... 
IF YOU HAVE EVER VVANTED TO INVITE RELATIVES FROM LITHUANIA ON A VISIT TO THE 
U S A . OR CANADA. NOW IS THE TIME TO ACT... 
BECAUSE OF NEW GOVERNMENT POLIClES CONCERNING THE GRANTING OF PERMISSION 
TO VISIT RELATIVES ABROAD. THE POSSIBILITIES OF APPROVAL OF INVITATION REOUESTS 
IS NOW BETTER THAN EVER BEFORE... IF YOU HAVE TRIED BEFORE AND WERE TURNED 
DOWN. IT IS NOW SUGGESTE^TO TRY AGAIN... CALL OR VVRITE US FOR DETAILS. 
EFFECTIVE JANU A R T I 988, STAYS OF 10 DAYS IN LITHUANIA WILL BE NOW AVAILABLE 
TO ALL TOURISTS. TH1S APPUES TO BOTH GROUP TRAVEL AND TO INDEPENOENT 
TRAVELLERS. 

BECAUSE OF POPULAR DEMAND FOR ALL-INCLUSIVE GROUP TRAVEL, IN 1988 WE OFFER 
FIVE GROUP TOURS DEPARTING THE USA. ON MAY 24, JUNE 14, JULY 12, AUGUST 16 AND 
SEPTEMBER 6. WE CAN ARRANGE INDEPENDENT ITINERARIES TO LITHUANIA AT ANY TIME 
OF THE YEAR IN ANY COMBINATION WITH OTHER EUROPEAN CITIES OF YOUR CHOICE. 
WE HAVE SERVED THE AMERICAN-LITHUANIAN COMMUNITY WITH THEIR SPECIALIZED 
TRAVEL NEEDS FOR THE PAST THIRTY YEARS YOU CAN REACH US AT NO EXPENSE TO 
YOU ON OUR TOLL-FREE TELEPHONE NUMBER, 1 800 835 8688. FROM OUTSIDE NEW 
YORK STATE. 

Baltic American Holidays Inc. 
A DIVISION OF 

ROBERT J . ELLYN TRAVEL INC. 
501 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10017 • (212) 972-0200 
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TRYLIKTASIS LITUANISTIKOS 
SEMINARAS 

AUŠRA ELENA JASAITYTĖ 

Prieš ke tur io l ika metų, 
Dainavos stovyklavietės vir
tuvėje, per Mokytojų ir Jaunimo 
studijų savaitę, studentų tarpe 
kilo mintis suorganizuoti litu
anistikos seminarą. Šio semi
naro pagrindinis tikslas būtų 
supažindint i , išmokyti ir 
patobulinti lietuvių kalbos 
žinojimą bei jos vartojimą. 

Šios minties pradininkė ir 
įgyvendintoja buvo Jūratė Ja-
saitytė-Budrienė, tuo laiku 
Pasaulio l ietuvių jaunimo 
sąjungos Ryšių centro 

irmininkė. 
Praeityje, lituanistikos semi

naras vyko ,.Loyola of the 
Lakęs" amerikiečių Jėzuitų re
kolekcijų namuose , netoli 
Akrono miesto. 

Praėjusiais metais dėl įvairių 
priežasčių, lituanistikos semi-

;.JL. naras neįvyko. Šiais metais, 
perorganizavus seminaro vado
vybę ir suradus naują, pato
gesnę ir pigesnę vietą, trylik
tasis seminaras įvyko Mount 
Assisi Academy, mažame 
miestelyje netoli Chicagos. 

Lituanistikos seminaras yra 
skir iamas vidurinį mokslą 
baigusiai universitetinio lygio 
kursus lankyti pasirengusiai 
l ie tuviškai ka lbanč ia i vi
suomenei. 

Seminare dėsto visa eilė lie
tuvių kalbos žinovų — 
profesorių. Šįmet seminare 
dėstė šie lektoriai: dr. Antanas 
Klimas — „Lietuvių bendrinės 
kalbos tarimas" ir „Linksnių ir 
prielinksnių vartojimas"; kun. 
Juozas Vaišnys SJ , — „Lietuvių 
kalbos kultūra"; dr. Violeta Ke
lertienė — „Prozos skaitymo pa
grindai"; dr. Ilona Maziliauskie-
nė — „Lietuvių novelė": dr. Rim
vydas Šilbajoris — ..Pokario lietu
vių poezija": prof. Benediktas 
Mačiuika — „Lietuvos istorija 
nuo 1940 m." ir dr. Vvtautas 
Kavolis — „Lietuvių kultūros 
istorija". Mindaugas Pleškys, il
gus metus buvęs seminaro val
dybos pirmininkas, rūpinęsis 
seminaro organizavimu, jį ir 
šįmet suorganizavo. Seminare 
dalyvavo trylika dalyvių — 
studentų. 

Atvykusiems į seminarą buvo 

kalbama tik lietuviškai, galvo
jama lietuviškai, rašoma ir 
skaitoma lietuviškai, net ir 
naktį , k iekvienas dalyvis 
privalo sapnuoti lietuviškai. Šio 
paskutinio nurodymo seminaro 
dalyviai netikėjo, bet taip at
sitiko. Po kelių nakčių. studen
tai pradėjo ir sapnuoti lietu
viškai. Viskas buvo daroma 
lietuviškai. 

Seminare daug ką išmokome, 
bet taip pat turėjome laiko 
užmegzti naujas ; žintis su lie
tuviais iš kitų miestų. Buvo 
studentų iš Kanados, Kalifor
nijos, Connecticut. New Jersey, 
Xew Yorko ir net iš Chicagos. 

Per ištisas dvi savaites, in
tensyviai studijavome ir mokė
mės. Štai, vidury seminaro, 
pakelti visų dalyvių nuotaikai 
seminaro vadovybė nutarė 
padaryt i iškylą į gamtą. 
Išvažiavome į Beverly Shores. 
Pasi taikė graži diena, bet 
grįžtant į seminaro vietovę 
pradėjo lyti. 

Grįžę pastebėjome, kad dar 
pamokos nėra paruoštos . 
Grei tai ruošėme pamokas 
sekančiai dienai. Jas ruošėme 
visi kartu. Visi kartu eidavome 
gulti. Dienos metu visi kartu 
lankėme pamokas. Turėjome 
progos kalbėtis su lektoriais ir 
išmokti iš jų daug, daug dalykų. 

Pamokos buvo labai įdomios, 
bet kartais per tas pamokas 
užmigdavome, nes mūsų mielie
ji profesoriai, norėdami, kad per 
dvi savaites daug išmoktumė
me, užduodavo tiek pamokų, 
kad naktys liko per trumpos 
miegojimui. 

Per dvi savaites, studentai ir 
lektoriai susigyvenome, susi
draugavome. Gale seminaro 
skirstėmės į savus namus. 
Paskutinį vakarą ilgai vakaro
jome, o profesorius Antanas 
Klimas — liaudies poetas, net ir 
odę sukūrė, kurioje apdainavo 
savaitės dalyviu darbus, bei 
asmenis. 

Per keturiolika metų semi
nare mokėsi daug jaunuolių. 
Visi, kurie šiandieną ką nors 
veikia lietuviškame gyvenime, 
yra šio seminaro auklėtiniai. 

tingai lietuvišką atmosferą, 
galima labai daug išmokti. 

Suprasdami šio seminaro 
vertę, Lituanistikos seminarą 
nuolatiniai remia Lietuvių fon
das ir jaunimo organizacijos. 
Kitais metais Keturioliktasis 
Lituanistikos seminaras įvyks 
rugpjūčio mėnesį, gražiame 
Christian Brothers rekolekcijų 
centre netoli Chicagos. Jau 
dabar planuokime dalyvauti. 

pasakvta , kad seminare Per dvi savaites sukūrus ypa-
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JAUNIMO 
RENGINIAI 

Spal io 17, 18, 24 - Antro 
Kaimo nauja programa Play-
house salėj, Chicagoje. 

Spal io 17-18 — Akademinio 
skautų sąjūdžio (ASS) akivaiz
dinis suvažiavimas ir metinė 
vakarienė Balzeko muziejuje, 
Chicagoje. 

Spalio 18 — ASS akivaizdinio 
suvažiavimo tąsa u uždarymas 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
Chicagoje. 

Spalio 18 —Vasario 16-tosios 
gimnazijai remti koncertas 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
Chicagoje. 

Spalio 18 — Los Angeles dra
mos sambūrio „Valdovo" spek
taklis Bostone. 

Spalio 23 — Foto parodos ati
darymas Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, Chicagoje. 

Spalio 23-25 - Politinė kon
ferencija Washingtone. DC, 
rengiama PLB, JAV ir Kanados 
LB ir PLJS. 

Spalio 30-lapki ičio 1 — Atei-
t ies akademinis .savaitgalis, 
Jaunimo centre Chicagoje ir 
Ateitininkų namuos-. Lemonte. 

Spalio 31 — „Ateities" žur
nalo metinė vakariene -Jaunimo 
centre, Chicagoje. 

Spalio 31 — Neringos tunto 
kaukių balius Lietuvių namu 
salėje, Clevelande 

Lapkr ič io 6 — Vakaronė su 
kinematografu Antanu Kulbių 
(iš Bostono) Jaunimo centro 
mažojoje salėje Chicagoje. 

Lapkr ič io 7 — Neo-Lituanų 
šventė Jaunimo centro didžio
joje salėje, Chicagoje. 

Lapkričio 14 — Lemento apy
linkes rudens balius Ateitinin
kų namuose Lemonte. 

Lapkr ič io 20-22 - Tarp 
tautinis festivalis (Holiday Folk 
Fair) Mecca centre, Mihvaukee. 

Lapkričio 21 — Grandies an
samblio vakaras Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje Chicagoje. 

Lapkr ič io 26 — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centre Chica
goje. 

Lapkričio 26-29 — Krikščio-
nybės jubi l ie jaus iškilmės 
Chicagoje. 

L a p k r i č i o 27-29 - JAV 
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ATEITIES AKADEMINIS 
SAVAITGALIS 

Didelis jaunimo susibūrimas 
iš įvairių miestu įvyks per 
Ateities akademinį savaitgalį 
spalio 30 - lapkričio 1. Paskaitos 
ir pašnekesiai, pradedant su 
vakarone Jaun imo Cent ro 
kavinėje penktadienio vakarą 
su prof. Vytautu Skuodžiu — 
įdomios kiekvienam besirūpi
nančiam Lietuvai padėti. Ta
čiau šeštadienio vakarą, per 
„Ateities" žurnalo vakarienę, 
bus įteiktos jaunimo kūrybos 
premijos — dėl to svarbu jauni
mui ne tik suorganizuoti kelis, 
smagios kompanijos stalus, bet 
ir savo bendraamžius laureatus 
triukšmingais plojimais paly
dėti. Šokiams gros .,Aido" 
orkestras. 

Be to, sekmadienį 10 v.r. 
Ateitininkų namuose Lemonte 
atidaroma studentės Viktutės 
Venclovaitės grafikos darbų 
paroda ir po Mišių (11 vai.) ir 
pietų, 1 vai. kalba prof. dr. 
Bronius Vaškelis: „Šiuolaikinis Lietuvių jaunimo sąjungos poli-

Linksmai nusiteikus 
n 

V P I , I K KLin-M-dn-Sj , . . - , •vlj'^iL''-* k. -:r..ir.<ln I *•>».-, 
N :•••" R l . i k a n n V r v t « > s 

romanas okupuotoj Lietuvoj: 
Žmogaus ir pasaulio koncepci 
jos". Paskaitą komentuoja dr. 
Kęstutis Keblys, o praveda Li
tuanistikos Katedros studentė 
Danutė Rukšytė. 

Savaitgalio tema „Lietuvių 
tautos fizinis ir dvas in i s 
išlikimas", o jo pilna programa 
atspausdinta šios dienos Atei
tininkų skyriuje <2 psl.). 

i 

TAUTYBIŲ FESTIVALIS 

Š.m. lapkričio 20, 21, 22 d. yra 
ruošiamas j a u net 44-tas 
Tautybių festivalis, Mecca Cen-
er, Milvvaukee, Wisc. Šįmet šis 
festivalis yra ypatingas tuo. kad 
pagerbtoji tautinė grupė šiais 
metais yra lietuvių. Lietuviams 
atstovaus net trys tautinių 
šokių rateliai — „Spindulys" iš 
Lemonto, „Klumpė" iš Keno-
sha. Racine. Wisconsin. ir ..Gin
taras" iš tolimo Toronto. Kana
dos. Programoj bus derliaus 
šventė — rugiapjūtė: lietuviai 
atliks pagrindinę programą, 
prie jų jungsis visų kitų tau
tybių atstovai. Speciali „Gin
taro" programa bus šeštadienį 
lapkričio 21 d. 5 vai. p.p. Taip 
pat bus vaikų spektaklis ir pa
sirodymai alinėje (,,beer 
gardens"). Bus parodos, įvairūs 
maisto kioskai bei rankdarbių 
demonstracijos. Kviečiami visi 
lietuviai kuo gausiausiai lap
kričio 20. 21 . 22 d. traukti į 
Milvvaukee ir prisidėti prie 
įvairių spektaklių pasisekimo. 
Savo dalyvavimu padėsite ne 
tik programos atlikėjams, bet 
labai padėsite iškelti lietuvių 
vardą amerikiečių tarpe. 

tinis seminaras Washington. 
D C . 

Žaidimu v 
mcn. 

NENUSIVILKIME JAUNIMU 
GAILĖ RADVENYTĖ 

Broniaus Nainio straipsnyje, visų laikraščių ir žurnalų redak-
..Jaunimo kongresas: Ko iš jo cijas? Ar manote, kad vyresnieji 
laukti?" apie artėjantį jaunimo redaktoriai taip lengvai savo 
kongresą Australijoje, yra labai pareigas atiduos jaunesniems, 
negatyviai pristatytas ateinan- nepatyrusiems redagavimo dar-
tis ir visi buvusieji lietuvių jau- be? 
:iimo kongresai. 

Siame straipsnyje Nainys 
teigia, kad „be lietuvių kalbos 
nebus jokios lietuviškos veik
los", nes lietuvių kalba yra 
reikalinga „leisti lietuviška 
laikraštį, rašyti lietuvišką 
knygą... palaikyti ryšį su Lietu
va". Su tuo sutinku ir norėčiau 
pasakyti, kad jaunimas sten
giasi išlaikyti lietuvių kalbą, 
pašvęsdami nemažai laiko 
lietuvių kalbos išlaikymui. 
Žinoma, ne visi gali pašvęsti 
tiek pat laiko lietuvių kalbos 
išlaikymui, bet kiekvienas 
prisideda tiek. kiek pajėgia. 
Tačiau ne į ši punktą norėjau 
atsakyti. 

Straipsnyje jis rašo: „Mes, 
seniai, teberedaguojame lietu
viškus laikraščius bei žurnalus, 
teberašome knygas, tebedės-
tome lituanistinėse mokyklose, 
teberuošiame svetimiesiems 
memorandumus, tebedainuo-

jame choruose, operoje" ir 1.1. 
Taip, vyresnieji teberedaguo-

ja lietuviškus laikraščius, bet 
negalima sakyti, kad jaunimas 
visai neprisideda. Ar manote, 
kad jaunimas, grįžęs iš jaunimo 
kongreso tuojaus pat perims 

Antano Kulhio -'.įprojektiiotas kostiumas įn filmui ..Gole/ini? %-ilkas". 
Vakaronė su jaunu filmininku lapkričio fi Chicagos .Inunimo centro 
kavinėjV. 

JAUNAS LIETUVIS 
FILM ĮNINKĄS 

Penktadieni, lapkričio 6 d. 
7:00 v.v. Chicagos Jaunimo cen
tro mažojoje salėje kviečiame 
visus susipa/inti su jaunu 
cinematogratu Antanu Kulbių 
iš Bostono. Šiuo metu Antanas 
ruošia magistro laipsnį iš 
cinematografijos. Jis pristatys 

Nuotr R. I . ikanderytės 

savo susukta filmą „Partizanai" 
ir supažindins mus su savo tezės 
projektu naujai sukamu filmu 
..Geležinis v i lkas" . Po 
vakaronės bus vaišės ir bus pro
ga pasikalbėti su Antanu. Taip 
pat bus vaišės ir šokiai — gros 
„Aidas". Prašom visuomenės 

Jaun imas prisideda prie 
lietuvių spaudos tiek, kiek gali. 
Rašo straipsnius, leidžia savo 
jaunimo aplinkraščius, priklau 
so pagrindinių lietuvių žurnalu 
redakcijoms. Net „Pasaulio 
Lietuvio" redakcijai priklauso 

jauna Danutė Račiūnaitė. Prieš 
metus, Los Angeles studentai 
a tei t ininkai suredagavo ir 
išleido puikų ..Ateities" žurnalo 
numerį. Jei būtų duota daugiau 
progų, jaunimas daugiau pri
sidėtų prie lietuvių spaudos. 

Bet tuo pačiu, pasigailėkite 
jaunimo. Mes dar lankome 
mokyklą, dar nesame patogiai 
įsikūrę savo profesijoje. Būkite 
kantrūs, bet nuolat skatinkite. 
Pamatysite, kad mielai talkin
sime redakcijoms. Mums tik rei
kia paskatinimo ir progų. 

Los Angeles Šv. Kazimiero Li
tuanistinėje mokykloje pusė 
dėstytojų yra jauni lietuviai, 
dalyvavę buvusiuose kongre
suose arba yra ankstyvesnių 
kongresų dalyvių vaikai. Dvi 
jauniausios praėjusių mokslo 
metų mokytojos dalyvavo 
paskutiniame jaunimo kongrese 
1983 metais. Kongresas paveikė 
šias jaunas mokytojas ir turėjo 
įtakos jų sprendimuose mokyto
jauti šeštadieninėje mokykloje. 
Žinau, nes esu viena iš tų 
mokytojų. 

Būdama jauna mokytoja, esu 
susidūrusi su vyresniais dės
tytojais, kurie mus žemina, nes 
esame jauni. Kaip mes. gimė 
Amerikoje, kalbantys su ameri
kietiška tarme, galime dėstyti 
lietuvių kalbą? Net esu gir
dėjusi, kad lietuvių kalbą reikia 
dėstyti tam tikru būdu. Galima 
naudoti tik senąjį Lietuvos me
todą, o ne kokį amerikietiška 
metodą. Atsiprašau, kad turiu 
atverti jūsų akis. bet, žmonės, 
mes dabar gyvename Ameriko
je! Išeivijos lietuviukai kasdien 
mokosi anglų kalbą, o lietuvių, 
tik šeštadieniais. Aiškiai reikia 
naujų būdu mokyti išeivijos lie
tuviukus. Taip. jauni mokytojai 
dėsto lituanistinėse mokyklose, 
ir tikiuosi, kad vyresnieji su 
pranta, kad mes mokome kaip 
mes mokame — tik taip tega
lime! Prašome palankumo. 

B. Nainys rašo: ..seniai tebe-
ruošia svetimiesiems memoran
dumus". Jaunesnioji karta ne
tyli. Danutė Mažeikienė, buvu
si Los Angeles atstovė jaunimo 
kongrese, savo visą gyvenimą 
yra pašventusi lietuvybei, ar tai 
būtų iškelti lietuvių vardą 
amerikiečių spaudoje, ar dirb
ti su OSI bylomis, demons 

tracijomis. ar jaunimo reikalais. 
Jaunimas ruošia ir dalyvauja 
politinėse demonstracijose. Ar 
ne jaunimas suruošė ir dalyvavo 

Nuotr Ramutės Kemežaitės 

Universitetuose lietuviai stu
dentai nesislepia: rašo savo 
mokyklų laikraščių redakto
riams, dalyvauja tarptauti
niuose parengimuose, vis kelia 
Lietuvos vardą. University of 
California at Los Angeles 
(UCLA) Lietuvių Studentų 
Sąjunga suruošė savo mokyk
loje Vasario 16-tos minėjimą. 
Taip pat dalyvavo UCLA 
Tarptautinėje maisto mugėje 
(International Food Fair). Net 
Colorado universiteto laik
raštyje pasirodė Augiaus 
Gedgaudo la iškas minint 
Lietuvos Nepriklausomybę. Ne
mažas skaičius universitetų turi 
savo Lietuvių studentų klubus, 
kurie vis bando iškelti Lietuvos 
vardą amerikiečių tarpe. Lietu
viai studentai nesigėdina savo 
tautybės, o ja džiaugiasi ir 
didžiuojasi. 

Los Angeles mieste, ne tik vy
resnieji dainuoja choruose. Jau
nimas dainuoja ne tik jaunimo 
„Spindulio" ansamblyje, bet Sv. 
Kazimiero parapijos chore. Ne
seniai susidarė jaunų mergaičių 
chorelis. ..Gintarės", kurios 
karts nuo karto pasirodo L.A. 
lietuvių parengimuose. Prieš 
Kalėdas. Los Angeles jaunimas 
buvo suruošęs labai gražią 
muzikalinę vakaronę. Tik, 
gaila, kad susilaukėme labai 
mažai žiūrovų stebėtojų. Esu 
girdėjusi, kad ir kituose mies
tuose jaunimas pasirodo su savo 
vaidinimais, operomis, operetė
mis. Ten, kur jaunimas yra 
kviečiamas ir priimamas, ten 
jaun imas dalyvauja. Jei 
daugiau chorų kviestų ir šiltai 
priimtų paskirus jaunuolius, gal 
daugiau jaunimo prisidėtų prie 
chorų. 

Kai kurie vyresnieji pastebi 
jaunesniųjų pastangas ir tuojau 
kviečia juos įsijungti į platesnę 
lietuvių visuomenę. Dėkojame 
tiems, kurie mumis pasitiki, 
mus remia, mus kviečia ir ska
tina dalyvauti lietuviu veikloje. 

Sis straipsnis parašytas G. 
Radvenytei gotas Lietuvių fon
do „Lietuviškos spaudos bendra
darbes stipendija.". 

gausiai dalyvauti . Rengia 
„Geležinio Vilko" aukų rinkimo Baltų Laisvės Laivo ekskųrsijo 
komitetas. - Chicagos skyrius. j e (Baltic Freedom CruiseV? 

PRAĖJUSIO KONGRESO 
ATSTOVAMS 

Besiruošiant šeštajam PLJK. 
ruošiamės taip pat ir mūsų 
kadencijos pabaigai (mūsų čia 
taikoma ne tik PLJS valdybai, 
bet visiems praėjusio. V PLJK 
atstovams). Norime peržiūrėti, 
ką mes pasiekėme per tuos 
ketverius metus, kad galėtume 
pristatyti kuo pilnesnį raportą 
per VI PLJK. Todėl prašome, 
kad kiekvienas V PLJK atsto
vas atsiųstu mums savo resume: 
„Ką aš esu padaręs Jaunimo 
sąjungoje, lietuviškoje veikloje 
nuo V PLJK". Prašau atkreip
ti dėmesį, bet neapsiriboti vien 
kongreso nutarimais. Prašome 
šiuos raštus PLJS valdybai at
siųsti kuo greičiau, sekančiu 
adresu: Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga. 5559 Modena 
Place. Agoura. CA 91301. 
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Lydija (Majauskaitė) ir Vytenis Rasučiai Nuotr. J . Urbono 

NUDAVĖ MOČIUTE 

šviesa"... Iš medžio taurės gėrė 
jaunieji vyną — gyvasties sim
bolį ir valgė gyvenimo duoną... 

Buč iavo Lydija Vy ten io 
tėvelius, bučiavo Vytenis Lydi-
jos tėvelius. Vieni gavo sūnų, 
kiti — dukrą. 

„Skambėkit, auksiniai 
varpeliai, 

Nusilenkit žalieji medeliai, 
džiaukitės, mielieji sveteliai, 
nes šiandien Lydija ir Vytenis 

vienas kitam prisiekė". 

Taip pradėjo vestuvinę puotą 
vainikais išpuoštoj seklyčioj 
kvieslys dr. Petras V. Kisielius. 
Prie durų jaunuosius sutiko su 
duona ir druska abeji tėveliai. 
Ėjo prie savo stalo jaunieji ir jų 
pulkas, mėtydami j svečius 
saldainiais, bet.. .prie stalo jų 
vietos buvo užimtos „kriuki
ninkų" — įsibrovėlių. Teko išsi
pirkti šampanu ir saldainiais, 
kol pagaliau įvairiai persirengę 
k r iuk in inka i p a s i t r a u k ė ir 
užleido jauniesiems ir jų pulkui 
vietas. 

,,Ko nuliūdai, sesula, 
atsisėdus už stalo? 

Ar Tau gaila vainiko, kuris 
taip gerai pritiko?"... 

....„Negerai, negerai, negerai 
pabučiavai, 

Kai bučiuoji lūputes, reik 
žiūrėt į aku tes" 

Bene tai pirmosios vestuves 
ne tik Dainavoje, bet iš vis 
išeivijoj, kur galima taikyti seną 
dzūku vestuvine dainą. Gal be 
. .karvių melžiamų ir jaučių 
a r i a m u " ir be ..plonųjų skoter-
č iu" . bet gana ar t imos lietu
viškam kaimui — su šaukliu, 
piršl iu, svočia ir karvojum. 

Vytenis vos trejų metukų pra-
<i . .stovyklavimą" Dainavo
je su savo tėveliu dr. Petru 
R a s u e i u . P a g a l t ė t ę . greit 
pasii lgsta mamos ir pasuka 
pradžioje su mama Aldona. 
vė l i au s k a u t a s , dar vėliau 
vadovas Rako stovyklos pusėn. 

Lydija — tikroji Dainavos 
dukra . Su tėveliais dr. Vanda ii 
dr. Vytautu Majauskais dažnai 
iš Detroito lanko Dainavą. Čia 
stovyklauja, dainuoja ir šoka. 

Vienam s tudentu susibūrime 
Dainavoje Lydija sut inka Vyte 
ni. užsimezga šilta draugystė. 
p a s i b a i g u s i po š imtameč iu 
ąžuolu toje pat Dainavoje su-
mainymu aukso žiedų ir pažado 
„mylėt i , dal int is skausmais ir 
džiaugsmais ir neapleisti viena? 
k i to" . „Pilki keleliai dunda" . . 
J a u nuo penktadienio Lvdijos ir 
Vytenio svečiai pradėjo rinkti-
Dainavon. Skamba dainos, o 
v a k a r e ir laužas . Dainuoja 
j aun ima i . Žvakių šviesa smėlio 
maišeliuose šviečia einantiems 
iš „Baltųjų r ū m u " į „seklyčia" 
ir prie Spyglio ežerėlio. 

..Atvažiuojant pasit iko mus 
l ietutis ir audra" . . . Šeštadienį 
aps in iaukė dangus ir išgąsdino 
vestuvininkus. Neprašytas ati
dardėjo it perkūnėlis . Jei jau 
»• • avės po ąžuolu, kaip galima 
apsieiti be Perkūno! 

Bet, va. saulutė vėl pro de-
besis iškišo savo spindulėlį ir 
p a k i r s t a kvieslio dr. Petro V. 
Kisieliaus ragas . .Kaimynai ir 
d r a u g a i , bajorai ir bajorės 
ponios ir panai tės" , kviečiu 
r i nk t i - i Majauskų ir Rasučiu 
s u r u k t a s vestuves Lydijai ir 
Vyteniui . Vestuvėse prašoma 
„nepas iger t i , nepersivalgyti . 
nedaužyti lėkščių ir nepamiršti 
apdovanoti jaunųjų". 

Pro juostų vartus apsauga 
nuo piktu dvasiu!' praėjo ves
tuvininkai : jaunoji su tėveliais, 
ku r jos laukė su vyriausiu 
p a b r o l i u a n t / "go atjoję 
j aunas i s su vyriausiu pabroliu 
Arūnu Paliuliu 'a tvykusiu net 
î  Paryžiaus!). 

Š : k damos Sadute prie kank 
liu muzikos pamergės atsisvei 
k ino jaunųjų, įduodamo-ja i ir 
laukiniu gėlių puokšteles Lydi
ja . baiyu'-i šokį ir atsisveikinusi 
su tėveliais, dėjo sur inktas gėles 
an t altoriau!*. Kun A. Saulaitis. 

S J . pradėjo jungtuvių apeigas. 
Sugriaudė Perkūnas dievaitis, 
bet lietaus nebuvo... 

Skait iniai — pačių jaunųjų 
parinkti . Lietuviškai skaitė Ed
vardas Tuskenis . angliškai — 
Asta Karosienė. Per Mišias — 
kanklių muzika 'Čiurlionietės 
dvi seserys Bublytės ir Gela-
žytė), solo giesmės (Asta Jur-
gutytė ir V. Neverauskas), 
duetai Laikyk mus. Vieš
patie, savo rankoje, laimink 
mūs Tėvynės laukus"... 

Altorius dengtas staltiese iš 
Lietuvos, šimtmetiniame ąžuole 
lietuviška koplytėlė, ant alto
riaus — „gėlės iš laukų". Saulė 
šyptelėjo pro ąžuolo šakas, kai 
Lydija ir Vytenis pasižadėjo vie
nas ki tam ir pasakė ..Taip — 
bus mūsų gyvenimo pagrin
das" Leisk, Viešpatie, būti 
vienas kitam gyvenimo duona ir 
d ruska . . . Ir šviesti Tavąja 

Pietų metu buvo sveikinimai 
žodžiu ir raštu: jaunosios tėvelis 
dr. Vytautas Majauskas, jaunojo 
tėvelis dr. P e t r a s Rasu t i s , 
krikšto tėvai ir krikšto mamos, 
sveikinimai iš Lietuvos, Austra
lijos ir ki tur . Pr is ta tyta ir 
jaunųjų palyda: Violeta Majaus
kaitė ir Arūnas Paliulis, Kris
t ina Vole r t i enė ir Ginu t i s 
Matutis, Asta Jurgu ty tė ir Vy
tautas Baleika, Birutė Šontaitė 
ir Algis Kapočius (iš Australi
jos!), Kathy McGuire ir Linas 
Mei lus , R ū t a R a s u t y t ė i r 
T a u r a s M a j a u s k a s , C la i r e 
Nullend ir Leszek Chudzinai, 
Ligija Inglert ir Andrius Ra
sutis. Gėles nešė Heather Dow-
ney, o ž iedus — Ryan 
Majauskas. 

Kas per vestuvės be karvo
jaus! Svočia Pikūnienė įnešė 
karvojų, kuriame buvo įkepta 
l i e t u v i š k i l i t a i . , , K a s be
valgydamas tuos litus ras, tas 
pratur tės" , sakė svočia. Deja, 

J* INTERNATIONAL 
* I INDUSTRIES 
Algis Gr igas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų giminės bei artimieji gali sėdėti už naujos Volgos 

ar Žiguli vairo už penkių dienų! Arba: be palydovo, jiems pa
togiu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje 
Viiniuje. Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą — taip 
pat penkias dienas po jūsų [mokėjimo. 

Šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 1 d. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

INTERNATIONAL 
/ 

Rūta Pauperienė, įstaigos vedėja 

G. T. International dėkoja visiems klientams, kurie 
prisidėjo prie sėkmingo kelionių į Lietuvą sezono. 

G. T. International pirmoji 1988 m. ekskursija prasi
deda balandžio 7 d Dvylikai dienų išvykstama į egzotišką 
Pietų Ameriką Pirmoji ateinančio sezono kelionė į Lietuvą 
(15 dienų Lietuvoje) išvyks gegužės 16 d. 

G. T. International tvarko visus kelionių reikalus oro, 
vandens ir sausumos keliais. Turizmui ar biznio kelionei 
kreipkitės pas mus 

G. T. International padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos. 

Nori pasaulio pamatyti? Kreipkis į G.T. 

G. T. International, Inc. 
10401 S. Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-7272 

n e t e k o sužinot i , kas t i e 
laimingieji. 

Jei vestuvinėj puotoj dalyvavo 
apie 300 svečių, tai šokiuose ir 
nakt ip ieč iuose dar š imt ine 
lengvai galima pridėti. 

Jauniesiems keliantis laiveliu 
per Spyglio ežerą į kitą pusę, 
(ten vyko šokiai ir nuometo 
uždėjimas), kelia nušvietė ne tik 
mėnulis ir žvaigždės, bet ir „ka
bančios šviesos", {spūdis didelis! 
Nakt is buvo gana miglota, bet 
j aun imas to nematė. .,Seniai" 
išsiskirstė po nuometo uždėjimo 
ir nuėjo poilsio, bet dar ilgai 
girdėjosi muzika ir šokančio 
jaunimo balsai. 

Sekmadienį dalis svečių dar 
pusryčiavo seklyčioj, dalinosi 
įspūdžiais ir pamažu skirstėsi. 
Jaunieji gi medaus mėnesiui 
išvyko į Ispaniją — į saulėtus 
krantus! 

Kada išsiskirstė jaunimas , 
kas žino! Tiek jaunimo iš viso 
pasaulio retai tenka matyti , 
Chicaga, Detroitas, Bostonas, 
New Yorkas , Ca l i fo rn i a , 
Australija, Paryžius — tai tik 
keletas vietovių. Tai įrodo, jog 
jaunieji yra aktyvūs tiek lie
tuviškame, tiek amerikietiška-
me gyvenime. 

Daug saulės ir maža spyglių 
Lydija ir Vyteni, ne tik per 
medaus mėnesį Ispanijoje, bet ir 
visą gyvenimą. Daug daug 
laimės! 

S. J. ir B. K. 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis.- Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrad. ir trečiad. susikalbėsi 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

CLASSIFIED GUIDE 
RĖAL ESTATE 

Republic 
ReĄJty, Inc. 

Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezi
dencines ar komercinės paskirties dėl 
gre i to :. sąžmingc pa ta rnav imo 
skambinkite 

VALDAI PASKŲS 
499-2912 arba 857-7187 

M I S C E L L A N E O U S 

A V I L I M A Š 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 j 
. _ _ .—_ . 9 

' 10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u<r 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Township 

PRIr/~ REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
Algis Lieponls 

G. Petras ( ' ponis 
Bronius Nainys 

Rūta Susinskienė 
Neapmokamai (kamuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

KLAUBOS P A R O D A 

Zaks galerija, esanti Chicagos 
šiaurinėje Michigan gatvėje, 
eksponavo Ju rg io Klaubos 
vienuolika skulptūrų ir vieną 
žmogų, kuris liudijo Klaubos 
ekspertize ta tūruotės mene. 
rašo ,,Chicago Tribūne". 

Nors skulptūra reprezentuoja 
menininko paskutiniuosius dar
bus, tatūruotasis žmogus yra 
gyvas Klaubos meniniu instink
tų pavyzdys. Jis noriai atsirai-
tydavo rankoves ar kelnes, kad 
parodžius menininko techniką. 

Klauba, kuris dienomis dirba 
„Chicago Sun-Times'' laikraš
tyje grafiku, yra skulptorius, 
ku r i s sujungia fan tas t in ius 
vaizdus su intensyviu dėmesiu 
miniatūrizuotom detalėm. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

-' - a 

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 
* 

• Porches & Decks • Floor & Wal1 Tite 
« Aluminum Sidng & Trim • Kitchen & Baths 
• Masonry • * < * Rooms 
• Additions 'Insurance Repais 

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 371-7499 

> . • . — 

V.T . E L E C T R I C C O . 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apš i ldymo 

sistemų pata isymai . 
Vytau tas T a r a s 

O P E N H O U S E S U N D A Y , 
Į t o 5 p m 

D E L U X E B I L E V E L 
5 7 1 4 S . O a k P a r k A v . 

Face b r i ck h o m e vvith large lot. 
21/2 car g a r a g e . C/A 
B U R K E A N D S O N S 

C O N S T R U C T I O N L T D . 
598-2667 

MAROUETTE PARKE 
69-ta ir Roc^vrell apylinkėje par
duodamas nan.as. Skambinti po 6 vai. 
vakaro 

(219) 872-2578 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty Di'bu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau, taisau visų rūšių šildymų 
pečius ir ,,space heaters". Turiu 
visas atsargines dalis. 

A. BANYS 
447-8806 

CHUK, 
ZUBRICKI REALTY, INC. 

5622 S. Pulaski Rd. 
ANYTA TRAKYS - HOSTY 

arba 
J6NNY JURIS - POOLASEK 

je ;ums rekalmga pagalba parduodant • per<ant 
namą arpą •įvesravlmo njosavypę. mes esame dv-
patyrus**. Uatuvttfcai ktšbanUou ->e« '-O'.vio tur
to pardavėjos. oas:;uošus;os jums pa.oe.t; 
Įkamooiame r#mo»am» nuosavyoe Kr« -"••*s r;as 
Anytą a-oa J«nny M 735-1300. 

V A L O M E 
KIL IMUS. BALDUS 

ir 
GRINDIS 

J . B U B N Y S 
7 3 7 - 5 1 6 8 

H E L P V V A N T E D 

Ieškoma 
GAILESTINGOJI SESUO (R.N.) 

Dirbti naktimis Matulaičio namuose Geras 
atlyginimas ir galimybė gyventi vietoje 
Kreiptis; Sesuo Bernadeta, Matulaitis 
Nursing Home, Thurber Rd., Putnam, 
Ct. 06260 arba tel 203-928-7976. 

GARFIELD RIDGE 
55 Ir Moody apylinkėje sav. parduoda 3 
mieg. mūr. namą; IV į auto garažas; didelė 
alum. saulės veranda su 3 bėgių langais 
Pamatykite įvertinimui. Teirautis angliškai. 

585-9154 

PARDUODAMA SAVININKO 
DeLux Georgian mūrinis nams 

3531 W. 66th Street 
Šeši kambariai. IV2 prausyklų. Kaina 
prieinama — $47.000. 

FOR RENT 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda, Taiso 
Virš'50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

FOR SALE 

Parduodami Šaldytuvas, oro vėsintuvas, 
virtuvės ir valg kamb stalai. 2 kilimai. 2 
komodos, pečius, oro drėkintuvas, 2 šilti 
paltai (Vyr ir mot). Skambinti 

7373-6245 

Pigiai parduodu tinkamus naudoti 
Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
838-5829 

TRUCK DRIVERS 
Onvers «anted fo' steel hau^g in Chicago area 
1 year experlence vvith gocx! safety record Week-
ly pay. paiC vacation and fuli beneM package 
available lf you vvant to be home at n>g!-.t and on 
weekends. caH: 

(1)800—348-6030. Stan. 
PLEASE CALL IM ENGLISH 

MALĖ HELP 
VVANTED 

PART TIME 
VVeekends & holidays 

PERFECT FOR 
COLLEGE STUDENTS 

Work 12 hrs. Sat.. Sun. & holidays 
vvith additional hrs available 

COMPUTER-PRINTER 
OPERATOR 

Some stock vvork required 
Good salary 

Located south of Loop. 
CALL LINDA: 431-6130 
MON. - FRI. 9 to 3:30 

Sewlng Machlne Operators 
Hard vvorking sewer to do both piece work 
& high votume sevvmg iobs Mušt have exp 
Good beneHs & competitive salary Ali m-
qumes to be made i n p°rson at FLFX MAT 
2244 S VVestern 

REAL ESTATE 

B/Mįš KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir pr.emiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCe 
6529 S KED2IE 

778-2233 

GREIT IR^SĄŽtNINGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei 
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6800 S. Pulaski 

767-0600 

BRIGHTON PARKE 
Išnuomojamas 4 kamb. butas; 1-mam 
aukšte, apšildomas, suaugusiems be 
gyvuliukų. Skambinti 

- S47-4571 

69 ir Rockvvell — išnuom 
suaugusiems 3'/2 kamb. butas: 1 
mieg.. apšildomas, šaldytuvas ir 
virimui pečius. 2-tram aukšte — 
nuoma S300 plius mėn. užstatas. 

434-7981 

Išnuom. 4 kamb. butas: šviesus. 
2-tram aukšte. Brighton Parke; vienam 
arba 2 vyresnio amžiaus asmenims; 
nerūkantiems be vaikų. Skambinti 

847-1863 

4Va kamb. butas: 2-tram aukšte: 
apšildymas ir karštas vanduo; vyres
nio amžiaus asmeniui ar porai be 
gyvuliukų nuo lapkričio 1-mos dienos. 

7148 S. Francisco Ave. 

V ic in i ty M IDWAY Ai rpor t 
4 room apt. — enclosed porch. refr. 
& stove optionai. heat & util. incl. — 
$350. Phone Algird 8 am to 6 pm 
582-8233 after 7 pm 585-3541. 

ATIDARI APŽIŪRĖJIMUI 
sekmadieni 1 - 4 v. p.p. 

3730 W. 63 PI . — naujas namas: 3 
mieg., 1 % prausykla, ištisas skiepas, ąžuo
lo kabinetai, daugelis priedų — 63 ir 
Hamlin. Apžiūrėkite dabar 

3611 W.60 PI. — 7 kamb ir 4 dideli 
miegam sav.; moderni virtuvė mamai: per
taisyta prausykla; 2 auto garažas 3 kamb 
butas pajamoms arba giminingai šeimai: 
St. Niek parapijoje, daug priedų - skubiai 
teiraukitės dabar 

No. 9 2 2 — 65 ir Lavvndale: r-į aukšto 
namas mamai. 5 kamb ir 2 mieg 1-marn 
aukšte su gražia kabinetų virtuve ir 
moderniška prausykla. 3 !<arro. butas vir
šuj giminingai šeimai a rba pajamoms: išti
sas skiepas: alum papuošimas: naujas sto
gas ir elektra: centrinis vėsintuvas. 2 auto 
su atidarymu garažas: daug priedu — 65-ta 
ir Lavvndale Apžiūrėkite dabar! 

No. 928 —64 ir Lavvndale: 7 kamb mū
rinis su 3 dideliais mieg . pnjungias. puši
mis apkaltas TV kamb. arba 4-tas mieg.. 
skiepe žaidimo kamb.. didelis vaikams žais
ti kiemas. 2 auto garažas naujas šild. 
pečius, -gfcgasjr vantferis katilas. 64-ta ;r 
Lavvndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais Namas vertas prašomos kainos 
Paskubėkite — skambinkite dabar. 

No. 934 • 67 ir Lawndale: 2 butų 3 kamb 
ir 1 mieg. kiekvienam bute: moderni virtuvė 
ir prausykla sav in inku i ; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai: naujas 2!-į auto 
su atidarymu garažas Tiktai $45.900 pir
mam paskambinus - paskubėkite 

No. 938 — 63 & St. Louis: 2 butų mūri
nis namas su 6 kamb ir 3 mieg. kiekvienam 
bute; didelis sklypas su šoniniu įvažiavimu 
į 2 auto garažą turintį tepalui duobę: ištisas 
skiepas su virtuve sav ; daugelis gėlių ir 
priedų — 63-čia ir St Louis. Skambinkite 
dabar. .•* 

No. 956—Pravažiuokite 6106 So.Sacra-
mento. bet netrukdykite. 2 butų mūrinis 
namas su 6 kamb., 3 mieg. 1 -mam aukšte 
ir gražus 2 mieg. butas 2-tram: ištisas skle 
pas: 2 auto garažas: atskiras apšildymas, 
nauji nuo sienos iki sienos kilimai; visur 
išdažyta; geram stovyje. Paskubėkite pir
mi paskambinti. 

AR NORITE PARDUOTI? -

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėja; 
sėkmingai . jums patarnaus Mes jums 
gal ime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai --
'dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. - 434-7100 ?-_ 

H U B 

4fi 
>$WČ 

RONALO MALOUNAS 
TRAVEL BROKER 

I D NO MAL 
j » HOME: 778-2023 

• - PHONE (312) 471-5140 
8304 S. KEOZIE AVE. 
CHICAGO. ILL. 80652 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kralptls Į Mormls Osckys 

Tirt. 595-6624. Nuo 8 ryto Iki • v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

O r M $ j | KMIEC1K REALTORS 
Z* 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti a* pirkti savo nuo
savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Scorbaltal Mayer dėl sąžiningo patar-*t 

navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią jstaigą. prašome 
paminėti, kad esate arbarorite būti 
Rimo Stankaus klientais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 



AKADEMIJA IR LITERATŪROS VAKARAS 
Š.m. lapkričio 27 d. 7 vai. vak. Marijos aukšt. mokyklos audi
torijoje, 6727 S. Caiifornia Ave., Chicagoje. 
Programos dalyviai; kun . dr . Paškus (paskaita) ir rašytojai — L. Andriekus, K. 
Bradūnas, Bern . Brazdžionis, Č . Grincevičius, A. Kairys. 

SIMFONINIS KONCERTAS 
Š. m. lapkričio 28 d. 7:30 vai. vak. Morton HS teatre, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL. 
M. K. Čiurlionio, K. V. Banaičio, V. Jakubėno, J. Štarkos ir J. Juzeliūno kūriniai. 
Atlieka solistai D . Stankaitytė, D. Mongirdaitė, T . Feerer, Lietuvių operos 

Bilietai 5 tr 3 dol. Yaznelių prekyboje, 2501 W. Tlst St., Chūrago, IL 60629. % £ g l K ^ ^ X C h ° r a $ " s i m f o n i n i s o r k e s t r a * - Diriguoja A. Kaminskas. 
T Ijf ni"*> fTI 1474 ^ ^ ^ » B - « * ^ ^ Bilietai 20, 15 ir 10 dol. taipgi Vaznelių prekyboje. 

RENGIA LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS KOMITETAS 

LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
BENDRADARBIO 

STIPENDIJA 
Suprasdama lietuvių kalbos 

svarbą išeivijos veikloje ir stoką 
jaunų žurnalistų bei spaudos 
bendradarbių, Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga sudarė sąlygas 
jauniems lietuviams praleisti 
vasaros atostogas, berašant 
informacinius straipsnius į 
lietuvišką spaudą. Lietuvių 
Fondas paskyrė 2,000 dol. šiai 
stipendijai. 

Šiai stipendijai atsil iepė 
keturi kandidatai. PLJS valdy
ba nutarė, kad juo daugiau lie
tuvių jaunuolių pradės susipa
žinti su lietuviškos spaudos dar
bu, tuo geresnė bus lietuvių pa
dėtis. Tad, PLJS valdyba pa
dalino stipendiją į keturias 
dalis. Visi kandidatai maloniai 
sutiko: Aušra Jasaitytė iš Chi-
cagos, Gailė Radvenytė iš Los 
Angeles, Laima Sruoginytė iš 
New Jersey ir Darius Sužiedėlis 
iš Washingtono. 

Naujiems rašytojams buvo 
p r i s t a t y t a uždaviniai bei 
pasiūlytos įvairios temos. Per 
ateinančius mėnesius galėsite 
perskaityti jų straipsnius. Da
bar galėsite su jais truputį 
susipažinti. 

I^aima Sruoginytė 

Aš esu Laima Sruoginytė. 
Buvau parinkta parašyti seriją 
straipsnių apie lietuvišką jau
nimą ateinančiam Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui, 
kuris įvyks gruodžio ir sausio 
mėnesiais (1987-88 metais) 
Australijoje. Prieš pradėdama 
savo straipsnių seriją, norėčiau 
prisistatyti skaitytojams ir 
truputį papasakoti apie savo 
gyvenimą kaip Amerikos lie
tuvė. Gimiau New Jersey ir ten 
augau, lankiau New Jersey li
tuanistinę mokyklą Elizabethe, 
šeštadieniais, ir nuo devynių 
ligi šešiolikos metų amžiaus kas 
/ašarą stovyklavau mergaičių 
jtovykloję Neringoj, Vermonto 
valstijoje. 

Apie Lietuvą ar apie lie-
;uvius, gyvenančius Lietuvoje, 
nežinojau tiek, kiek tėvai man 
papasakodavo. Man pačiai buvo 
sunku suprasti Lietuvą ir kas 
joje vyko, nes neturėjau jokios 
patirt ies Lietuvoje. Aš juk 
gimiau ir augau Amerikoje, ne 
Lietuvoje. 

Sulaukusi šešiolikos metų, 
nutariau važiuoti į Vasario 
Šešioliktosios gimnaziją 
mokytis lietuvių kalbos ir pa
gyventi su lietuviais iš kitų 
kraštų. Nedaug tuomet žinojau 
apie lietuvių gimnaziją. Supra
tau, kad ten nebus tokių pa
togumų, kaip namie, ar bendrai 
Amerikoj, bet jaučiau, kad tenai 
rasiu ką nors tikrai ypatingo 
dvasiniu atžvilgiu. Mano tėvai 
išsigando, išgirdę mano idėją, 
nes buvo prisiklausę visokių ne
gerų gandų apie gimnaziją. Pati 
nenorėdama tikėti gandams, 
ieškojau lietuviškuose laik
raščiuose kokio straipsnio ar 
nuotraukos iš gimnazijos. Deja 
nedaug radau. Tais metais ne
buvo kaip dabar, kai Ameriko
je daug girdėti pozityvių žinių 
iš gimnazijos. 

Išvažiavus į Vasario Šešiolik
tos gimnaziją mano pasaulėžiū
ra staiga pasikeitė; nebesi-
jaučiau užsidariusi vien savo 
mažame miestelyje težinodama 
tik tiek, kiek kiti man pasaky
davo, bet jaučiausi pati esanti 
pasaulio dalis. Sutikau daug 
įvairių žmonių, turėjau daug 
puikių mokytojų, kuriems Lie
tuva buvo labai žinoma ir svar
bi. Aš net pati turėjau progą 
nukeliauti į Lietuvą du kartus, 
o Lietuvoje visa, ką pradėjau su
prasti gimnazijoje pasitvirtino. 

Du metus pasilikau Vasario 
Šešioliktos gimnazijoje. Dėka tų 
metų, manau, kad dabar daug 
geriau suprantu, kas Lietuva 
yra — ir senovėje ir dabar. Be to, 
išmokau lietuvių kalbą taip, 
kad galiu sklandžiai susikalbėti 
su k i ta i s l ie tuviais , jiems 
laiškus rašyt i , l ietuviškas 
knygas skaityti. 

Prisimenant tą laiką, vienas 
iš svarbiausių dalykų, kas man 
įvyko Vasario Šešioliktoje buvo 
tai, kad pradėjau suprasti 
lietuvišką jaunimą atvykusį iš 
Lietuvos, bei lietuvišką jaunimą 
iš Vokietijos, Pietų Amerikos, 
Australijos ir kitur. Tai buvo 
galima, nes Vasario Šešiolik
tojoj mokėsi lietuviškas jau
nimas iš visur, kur yra lietuvių. 

Sugrįžusi iš Vasario Šešiolik
tos, aš, kartu su drauge iš Lie
tuvos, kuri buvo atvykusi daly-

, vauti šokių šventėje Clevelande, 

dirbau kaip vadovė Neringos 
stovykloje. Per ją tą vasarą 
susipažinau su daugiau jau
nimo, neseniai atvažiavusio iš 
Lietuvos, kurie tuo laiku apsi
gyveno Amerikoje. Aš susipaži
nau su jų problemomis ir su jų 
džiaugsmais naujame gyvenime 
Amerikoje. Dar vis esame geri 
draugai. 

Po vasaros Neringoje pradėjau 
dirbti sekretore. Užsidirbusi 
pakankamai pinigų, pradėjau 
studijuoti Rutgers universitete 
New Brunswicke. Pradėdama 
trečius metus Rutgers universi
tete, studijuoju anglų literatūrą, 
vokiečių kalbą ir pedagogiką. 

Dabar po tų metų Vasario 
Šešioliktoje, kai vėl esu įsijun
gusi į gyvenimą Amerikoje,, 
man Lietuva ir Vasario 
Šešioliktos gimnazija tebėra 
labai svarbios. Stengiuosi daly
vauti lietuvių renginiuose. Kiek 
tik galiu bandau gyventi savo 
vidinį gyvenimą kaip lietuvė. 

Dabar, susipažinę su mano 
gyvenimo istorija ligi šiol, su 
mano ryšiais su lietuvišku 
jaunimu ir Vasario Šešioliktos 
gimnazijos svarba man, 

į nenustebiste, mieli skaitytojai, 
kad straipsniuose vis minėsiu 
gyvenimą gimnazijoje, arba tarp 
Vokietijos lietuvių, arba savo 
patirtis Lietuvoje. 

Aušra Elena Jasai ty tė 

Esu Aušra Elena Jasaitytė, 20 
metų, gyvenanti Chicagoje. 
Lankau St. Xavier kolegiją, kur 
trečius metus studijuoju tarp
tautinį verslą, kartu su poli
tiniais mokslais ir prancūzų 
kalba. Esu kolegijos lietuvių 
klubo pirmininkė. 

Baigiau Marąuette Parko li
tuanistinę mokyklą, Kristijono 
Donelaičio pradinę ir aukš
tesniąją lituanistines mokyklas 
ir Pedagoginį lituanistikos in
stitutą, su teise mokytojauti 
aukštesniosiose lituanistinėse 
mokyklose. Mokytojauju Kris
tijono Donelaičio pradinėje 
mokykloje. 

Priklausau Chicagos „Gran
dies" tautiniam ansambliui, esu 
šokėjų valdybos vicepirmininkė; 
Lietuvių skaučių „Aušros 
vartų" tuntui, esu tunto teikimo 
skyriaus vadovė; Chicagos 
studentų ateitininkų draugovei, 
esu draugovės sekretorė; esu VI-
ojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso atstovė. 

(Bus daugiau) 

fsš\ miclkind Padarai 
• • • • r Savinas and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 
BRIDGEVIEW 

8929 S HARLEM AVE 
598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BEE 
(OUNHOStt 
IENDER 

Nebeteko Tau sugrįžti i numylėtą 
Tėviškę — Uteną, Gudoniškes, — 
Amžina Tėvynė, taip anksti, netikėtai 
Priglaudė Tave... 

Š. m. lapkričio 5 d. sueina sep
tyneri metai, kai Viešpaties pa
šauktas, užbaigė šios žemės kelio
nę mano mylimas vyras 

A.tA. 
Muzikas 

MYKOLAS CIBAS 
ir ilsisi ramybėje Visų Šventų 
kapuose Great Neck, N.Y. 

Prabėgo septyneri metai liūdesyje, tačiau velionio prisi
minimas liks gyvas mano širdyje. 

Šviesiam jo atminimui prisiminti už jo sielą bus auko
jamos šv. Mišios: 

Aušros Vartų bažnyčioje, New York, NY — lapkr. 5 d., 12 
vai. d. 

Šv. Aloyzo bažnyčioje, Great Neck, NY — lapkr. 7 d. 9 v.r. 
St. Virgilius R. C. Church, Broad Channel, New York, NY 

— lapkr. 5 d., 8 vai. r. 
Nuoširdžiai prašau gimines, draugus ir pažįstamus 

prisiminti a.a. Mykolą per šias aukojamas šv. Mišias, kad 
Viešpats suteiktų jo sielai amžiną šviesą. 

Liūdinti žmona Eufemija, giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Brangiai studijų draugei 

A.tA. 
DANTŲ GYD. 

ALEKSANDRAI PACEVIČIŪTEI 
KLIMIENEI 

mirus, liūdintiems vyrui BRONIUI, sūnums ir jų 
šeimoms bei visiems artimiesiems širdingiausią 
užuojautą reiškia 

V. D. Un-to, Medicinos fak. 
XIX-os laidos odontologės: 

L. Daumantaitė-Baltrušaitienė 
L. Liudžiūtė-Čiurlionienė 
J. Grinkevičiūtė-Gediminienė 
A. Valickytė-Masilionienė 
V. Jaškauskaitė-Masiulionienė 
S. Korsakaitė-Pacevičienė 
B. Trainavičiūtė-Paprockienė 
J. Jurevičiūtė-Petraitienė 
R. Sviderskaitė-Petrauskienė 
K. Rumšaitė-Sodonienė 
P. Jasiukėnaitė-Vaitaitienė 

A.tA. 
DANUTEI SKARŽINSKIENEI 

SCOTT 

mirus, liūdinčią mamytę, mūsų draugijos narę DOMI
CĖLĘ BUBELIENĘ, velionės vyrą su šeima ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
centro valdyba 

MEČIUIJAUNIŠKIUI 

mirus, jo žmoną dr. RŪTĄ, jų dukrą EGLE DUO-
BIENE bei jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Genovaitė ir Alfonsas Ažubaliai 
Dalia ir Kazimieras Woss su šeima 

MYLIMAM VYRUI, TĖVUI IR SENELIUI 

A.tA. 
KAZIMIERUI RUBINUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną JULIJĄ, dukrą 
RUTH ir jos vyrą VICTOR NOVAK, sūnų WALTER ir jo 
žmoną MARY ANN SANGAILĄ, anūkus, giminaičius. 

Kun. M. Kirkilas 
Rūta Arbienė 
J. Barkus 
J. A. Dagiai 
J. J. Griunvaldai 
V. I. Jonynai 
J. V. Jurkūnai 
V. J. Kasniūnai 
L. O. Kronai 
G. Z. Mickevičiai 
A. Mykolėnas 

Beverly Shores, Ind. 

J. P. Pakalkai 
K. E. Pociai 
V. E. Rodžiai 
P. M. Ruliai 
V. J. Šimaičiai 
D. S. Šukeliai 
J. Vailokaitienė 
L. J. Valiuliai 
J. N. Vazneliai 
M. Vilu tie nė 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Caiifornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Caiifornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 StM Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50 th Av.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 South vvest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S - B U T K U S 
IJUDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

E V A N S - E V A N A U S K A S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

9837 S. Kedzie Avenue, Evergreen Park , Il l inois 
(Anksčiau buvę 6845 South Westem Avenue) 

IAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marųuette Parke 

priemiesčiuose 
Tel. — 422-2000 

Chicagoje ir 
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\ L i e tuvos k r i k š č i o n y b ė s 
j u b i l i e j a u s p a g r i n d i n ė s 
iškilmes Amerikoje bus Chica-
goje Padėkos savaitgalio metu. 
:ipkričio 26-29 dienomis. Bro

niaus Kviklio rengiama vaiz
d inė , d o k u m e n t i n e pa roda 
..Krikščioniškoji Lietuva" vyks 
jubiliejinių iškilmių metu Chi-
cagos Jaunimo centro Čiurlionio 
galer i joje l apk r i č io 26-29 
dienomis. 

x M a r y t ė K u p r i e n ė , Va lė 
N o r k i e n ė , Aldona Prapuole-
nytė ir Eleonora Radvilienė, 
visos Cicero Ateities sambūrio 
nares, žada pavaišinti pietumis 
lapkričio 8 d. po 11 vai. Mišių. 
A te i t i n inkų namuose . Visą 
pietų pelną jos skir ia Ateiti
ninkų namams paremti . 

x S t a sė P a u t i e n i e n ė , gyve
nanti Santa Monica, CA, pra
neša, kad Californijos Lietuvių 
radijo klubas siunčia savo atsto
vus į Chicagą dalyvauti „Mar
gučio" radijo 55 metų sukak
tuvių pokylyje, kuris rengiamas 
spalio 24 d. Jaunimo centre. 
Californijos lietuviai atveža 
. .Margučiui" dovanų ir geriau
sius sveikinimus bei linkėjimus. 

x Švč. M. Mar i jos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų klu
bo susirinkimas bus pirmadienį, 
spalio 19 d.. 8 vai. vak. mokyk
los salėje. Bus aptart i mokyk
liniai reikalai ir iš organizacijos 
MADD įMothers Against Drunk 
Driving) pranešimai . Motinos, 
kurios dar nepriklauso klubui, 
kviečiamos įsirašyti. 

x P a m a t y s i m j a u n u s kū
rė jus ..Ateities" žurnalo vaka
re, kuris įvyksta Jaunimo cen
tro didžiooje salėje šeštadienį, 
spalio 31 d. Jaunimo kūrybos 
premijos, karš ta vakar ienė , 
šokiai. Kvietimai: 15 dol. suau
gus iems . 8 dol. j a u n i m u i . 
Svečiai kviečiami į vakarienę: 
atskiro įėjimo į šokius nebus. 
Vietas rezervuoti iš anksto 
skambinant p. Irenai 434-2243. 

(sk.) 

x 7 d i e n ų ke l ionė laivu iš 
Miami į K a r i b ų s a l a s 1988 m. 
s aus io 9 d. Kainos iš Čikagos. 
N'ew Yorko. Clevelando. Detroi
to ir kitų miestų nuo 820 iki 915 
dol. Iš Miami tiktai 495 iki 615 
dol. (plius 35 dol. uosto mokes
čiai >. Kreiptis į A m e r i c a n Tra -
vel Se rv i ce B u r e a u , 9727 S. 
Wes te rn Ave. , C h i c a g o , 111. 
60643; tel (312) 238-9787. 

(sk.) 
x P l a n u o k i t e j a u d a b a r da 

lyvauti G. T. I N T E R N A T I O 
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotišką ir nuotykių pilną 
Pietų Amerika, iškai tant Bra
ziliją. Iguassu Falls ir Buenos 
Aires Kreiptis: G. T. I n t e r n a 
t iona l Inc . . 10401 S. R o b e r t s 
Rd., Palos Hills. 111. 60465. tel.: 
(312) 430-7272. 

<sk.» 

x ŠLUTL' radi jo p r o g r a m a 
ruošia 2 savaičių ekskursiją j 
P ie tų Amer iką 1988 m. balan
džio 18 d. Bus lankomasi Rio de 
Janeiro. Sao Paulo. Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Kreiptis: 
A m e r i c a n Travel Service Bu
r e a u . 9727 S. Wes te rn Ave., 
C h i c a g o . 111. 60643 tel. (312) 
238-9787. 

(sk.) 
x Dėmes io ! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Bervvyn. Riverside. VV'estchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės j Alex 
Real ty . 5727 W. C e r m a k Rd. . 
Cicero, IL . Tel. 656-2233. Istai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
>ūnus V i k t o r a s . V i k t o r a s Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo pa tarnavimu naudo
jasi bankai , taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Je igu mes 
negalim p a r d u o t i : mes gal im 
p a t y s n u p i r k t i ! 

(sk.) 

x Dail . P r a n a s Ga i l iu s , at
vykęs iš Paryžiaus ir surengęs 
Ba lzeko L i e t u v i ų k u l t ū r o s 
muziejuje dailės darbu parodą. 
lanko savo pažįs tamu^ gimines 
ir art imuosius. Lydimas Mildos 
Tamul ion i enės , j i s ap l ankė 
. . D r a u g o " r edakc i j ą ir 
pa in formavo apie l i e tuv ius 
Prancūzijoje. 

\ P e t r a s Ą ž u o l a s iš New 
Yorko atvyko i Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavimą, kuris 
vyksta šiandien, spalio 17 d. Ta 
proga. Ivdimas rašyt . Česlovo 
Grincevičiaus. aplanke ..Drau
gą" ir painformavo apie New 
Yorko lietuvių veikią. J i s yra 
vysk. Paul iaus Baltakio sekre
t o r i u s ir r ūp inas i vyskupo 
reikalais ir išvykimais i įvairias 
kolonijas. 

x Kr. Done la i č io l i tuan is 
t in ių mokyk lų rudens madų 
paroda DUS Jaun imo centre 
lapkričio S d. 2 vai. p.p. Auka 8 
dol. Kviečiami visi dalyvauti ir 
paremti mūsų mokyklas. 

x Melrose P a r k o Amer ikos 
L ie tuv ių ir apylinkės klubo 
visuot inis sus i r ink imas bus 
spalio 25 d., sekmadieni . 8 vai. 
VL:K. Eagles salėje. 147 Broad-
way. Melrose Parke. Išsikėlus 

nai Če rn iene i , buvusia i 
seki\ torei, i Floridą, pirm. Algis 
S i n k e v i č i u s p a p r a š ė Ot to 
Mayerį pabaigti kadencija sek
r e t o r i a i s vietoje ir iki naujos 
valdybos n n k i m u . Amerikos 
Lietuviu klubas dėkoja Elenai 
i menei už veikla klube ir jos 
vyrui Jonui ir linki viso geriau
sio naujoje gyvenvietėje. 

x P r a n a s J o g a . A k r o n . 
Ohio. bu\o atvykęs i Chicagą. ta 
p roga lankėsi . . D r a u g e " ir 
į teikė 20 dol. auka dienraščio 
st iprinimui. Labai dėkojame už 
rėmimą lietuviško žodžio. 

x . . D r a u g o " a d m . 1988 ge
g u ž e s mėn . v i d u r y organizuo
ja dviejų savaičių ekskursija i Eu
ropą, aplankys Vieną Austrijoj. 
Budapeštą Vengrijoj. Zagrebą. 
Dubrovninka ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius reikalus tvarko A m e r i c a n 
T r a v e l Serv ice B u r e a u . 9727 
S. Western Ave.. Chicago. IL 
60643. tei. 312-238-9787. Išvy
kimo data ir k i ta platesnė 
in formaci ja bus p a s k e l b t a 
vėliau. , 

(sk.) 

x A n t r a s K a i m a s su nauja 
programa pasirodo Playhouse 
salėje. 2515 W. 69 St.. spalio 10. 
11. 17. 18 ir 24 d.d. Pradžia 
šeštad. — S v.v., sekmad. 6 v.v. 
K v i e ' i m a i : G i f t s I n t e r n a 
t i o n a l . 2501 W. 71 St.. rez. 
471-1424. 

'sk. ' 

x P r i e š be t k u r u ž s a k a n t 
p a m i n k l ą , a p l a n k y k i t e St. 
C a s i m i r M e m o r i a l s , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą, matysite granito spal 
vą. dydi ir 1.1. Taip pat pa 
darome paminklu- mūsų dirb
tuvėje pagal jūsų pageidavimą 
— brėžinius. Visada prieš sta
t an t i kapinei, jus apžiūrėsite ir 
įsi t ikinsit ' . kad paminklas pa
daryta^, ^aip Jūsų buvo pagei
d a u t a . S a v i n i n k a i Lil ia ir 
Vil imas Nelsonai. 445-6959. 

(sk.) 

A R A S 
Dengiame ir taisome visų rūsiu 

STOGUS 
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIELA 

737-1717 
arba ta rp 10 v.r. ir 8 v.v. 

Tel. 434-9855 

x S e k m a d i e n į , l apk r i č io 1 
d., po 11 va i . Mišių Ateitininkų 
namuose bus duodami šilti pie 
tūs. Skania i pasistiprinę visi 
kviečiami pasilikti At-kų aka
deminio savaitgalio paskaitoms. 

x J a u n o s m e n i n i n k ė s Vik-
tu t ė s V e n c l o v a i t ė s meno kū
rinių paroda bus atidaroma per 
„Ateities" akademinį savaitgalį 
Ateit ininkų namuose Lemonte 
lapkričio 1 d. 10 v.r. 

x V y r e s n i ų l ie tuvių cent 
r a s spalio 20 d., trečiadienį, or
ganizuoja išvykimą autobusu į 
zoologijos sodą. Renkamės 9 vai. 
ryto Seklyčioje. Registruotis 
vyresnių jų l i e tuv ių c e n t r o 
įstaigoje. 

x K v i e č i a m e v i sus s t u d e n 
tu s į pirmąjį šių mokslo metų 
Chicagos Studentų ateit ininkų 
draugovės susirinkimą, kuris 
bus penktadienį, spalio 23 d.. 
7:30 v.v. pas Dalią Polikaitytę, 
7218 S. Fairfield. 

x R a m ū n a s Bužėnas , Los 
Angeles. Cal., atsiuntė visą 
šimtinę ir kar tu pratęsė „Drau
go" prenumera tą vieneriems 
metams. R. Bužėną skelbiame 
garbės prenumerator ium, o už 
gražią auką labai dėkojame. 

x J a d v y g a K a n a p ė , Coral 
Springs, Fla.. pratęsė prenume
ratą vieneriems metams su visa 
šimtine. J. Kanapę, mūsų nuo
širdžią rėmėją, skelbiame gar
bės prenumeratore , o už mielą 
auką labai dėkojame. 

x J u o z a s Burdu l i s , Shirley, 
N.Y., suprasdamas lietuviškos 
spaudos sunkumus , a ts iuntė 
visą šimtinę ir kartu pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. J. Burdulį skelbiame gar
bės prenumera tor ium, o už 
mielą auką labai dėkojame. 

x Šv. K a z i m i e r o l ie tuvių 
kap in ių s k l y p ų s a v i n i n k ų 
m e t i n i s s u s i r i n k i m a s bus 
sekmadienį, spalio 18 d., Gage 
Parko Fieldhouse auditorijoje 
(55 St. prie VVestern Ave.). Pra
džia 2 vai. p.p. Bus aktualių pra
nešimų kapinių reikalais. Visi 
draugijos nariai ir lietuviškoji 
visuomenė kviečiami dalyvauti. 

x L I E T U V I Ų F O N D A S re 
mia lietuviškas mokyklas, jau
nimą, skiria premijas. Remkime 
L. Fondo užsimojimus, tapkime 
jo nariais ir padėkime užbaigti 
4-tą milijoną. Lietuvių Fondo 
nario vienkar t in is įnašas yra 
100 dol. Siųskime savo įnašus 
šiuo adresu - LITHUANIAN 
FOUNDATION 3001 W. 59th 
St., Chicago, 111. 60629. 

(sk.) 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . S k a m b i n k i t 
R E MAX F I R S T . R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
x 1988 m. v a s a r i o 17 d. 

SLUTŲ rad i jo p r o g r a m a ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Mek
siką, kur bus aplankyta Mexi-
co City. Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į A m e r i c a n 
Trave l Se rv i ce B u r e a u . 9727 
S. Wes te rn Ave., Chicago, 111. 
60643; te l . (312) 238-9787. 

(sk.) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir ki t iems dokumentams, 
kurias gal ima tuojau atsi imti . 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. VVestern Ave.. 
Ch icago , 111.. 60634. Tel . 
238-9787. 

(sk.) 

x B a l t i c M o n u m e n t s , Inc . . 
2621 VV. 71 Street. Chicago, 111. 
Tel 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai 
nos. geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x A k i n i a i s i un t imu i i Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
- Optical Studio, 2620 West 
71 Street. Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

Liudininku iš pavergtų Pabaltijo kraštų apklausinėjimas Washingtone. Iš kairės: Tiit Madisson. 
Vytautas Skuodis, sen. Regle ir Rolans Silaraups. Nuotr. IBANC 

IŠ A R T I IR T O L I 
J A VALSTYBĖSE 

— P i r m ą k a r t ą A t l a n t o pa
k r a š t y j e sol . L a i m a S tepa i -
t i e n ė ir M a n i g i r d a s Moteka i -
t i s duos religinį koncertą Put-
nam, Conn., per Nakal to Prasi
dėjimo Marijos seserų rėmėjų 
sąskrydį, spalio 25 dieną. 

— P a u l i u s A n t a n a i t i s i r 
L a i m a S t ū r o n a i t ė Šv. Kazi
miero bažnyčioje rugsėjo 19 d. 
sukūrė lietuvišką šeimą. Jų mo
terystes sakramentą palaimino 
vysk. Paul ius Baltakis , kuris 
tuo metu buvo nuvykęs susitikti 
Sv. Tėvą Joną Paulių II, besi
lankant} Los Angeles ir sukvie
t u s i visus vyskupus pasikal
bėjimui. Iš New Yorko į vestu
ves buvo nuvykusi jaunojo tėvo 
Edvardo sesuo Marytė Šalins-
kienė, žinoma laidotuvių įstai
gos direktorė. 

x Už a .a . E l e n o s O. Šau
l i e n ė s sielą, 1 m. mirt ies su
kakt į minint, šv. Mišios bus lai
komos spalio 25 d., 9 vai. ryto 
Tėvų Marijonų koplyčioje. Visi 
giminės, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti . 

L i ū d i n t i š e i m a 
(pr.) 

x A L D O N A S T E M P U Ž I E -
N Ė SU E M I L I J O S SAKA-
D O L S K I E N Ė S kanklių palyda 
dainuos dzūkiškas ir audimo 
da inas Čikagos l ietuvių tauto
dailės instituto parodos atidary
me , spalio 25 d., 2 p.p., Balzeko 
l ietuvių kul tūros muziejuje. 
6500 S. Pulaski, Chicago. 111. 

(sk.) 

x K o r p . G i e d r a globoja 
kr iaukl ių darbų paroda Jau
n imo centro mažojoje salėje. 
M a r c e l ė s R u d a i t i e n ė s kūri
n i u s bus galima matyt i spalio 
23-25 dienomis — penktad. 6 
v.v. - 9 v.v., šeštad. 9 v.r. - 2 v. 
p.p. ir 6 v.v. - 9 v.v., sekmad. 9 
v.r. - 3 v. p.p. 

(sk.) 

x K r i š t a n a v i č i a u s F o n d a s 
padeda išlaikyti Li tuanis t ikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moral inės ir mater ia l inės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus j talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos a r 
p a s k o l o s s i u n č i a m o s ? iuo 
adresu: 5620 Sou th C l a r e m o n t 
Ave . , Ch icago , IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
n inkas Robertas Vitas . 

(sk.) 

x NAMAMS P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais jmokėjimais ir pri
e inamais nuošimčiais. Kreipki
t ės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
V I 7-7747. 

i (sk.) 

— A m e r i k o s Baltų Laisvės 
lyga ir JAV LB krašto valdyba 
ar t imai bendradarbiauja, siek
damos JAV Kongrese pravesti 
rezoliuciją Jungt in ių Tautų 
klausimu. įneštoji rezoliucija 
S.J. Res. 152 įpareigoja JAV 
vyriausybę raštu painformuoti 
visas Jungtinių Tautų organiza
cijai priklausančias valstybes 
apie JAV vykdomą Pabaltijo 
va l s tyb ių aneksi jos į Sov. 
Sąjungą nepripažinimą ir pa
brėžia Pabaltijo valstybių teisę 
pasinaudoti tautų apsispren
dimo principu. Panašaus turinio 
rezoliucija buvo pravesta 1983 
metais . Tada sovietų atstovai 
JT-ų posėdžiuose JAV-es dėl 
valstybių misijoms pasiųsto pa
reiškimo stipriai puolė. Paste
bėt ina , kad minimo turinio 
rezoliucija JAV Atstovų rūmuo
se j a u yra pravesta. Tereikia 
pravesti Senate, kur vicepirm. 
Jono Urbono rūpesčiu pagrin
diniais rezoliucijos sponsoriais 
yra Michigano senatoriai D. 
Riegle ir C. Levin. 

— V a s a r i o 16 g i m n a z i j a 
susidomėjimas Piet. Californijoj 
yra didelis. Jaunimas nori pa
gilinti lietuvių kalbos žinojimą 
ir t a ip pat pramokti vokiečių 
kalbą. Iš Los Angeles šiemet į 
g imnazi ją išvyko: A n d r e a 
Dudaitė, Teresė Giedraitytė ir 
Aidas Palubinskas, o iš San 
Diego — Andrius Gedminas. Jų 
pirmi perduoti tėvams įspūdžiai 

I.aura Vaičekauskaite, madų 
kūrėja, dovi viena iš pirmųjų savo kū
rinių 'sumegzti indėniški šalikai». 
Dabar Laura atsidėjusi „Mnmmies" 
originalių drabužių projektavimui. 

labai ger i , nors ka i kurie nuo
gąstavo Californijos ga l imų 
žemės drebėjimo pasekmių jų 
art imiesiems. 

— J a n i n a R u k š ė n i e n ė ak
tyvi darbuotoja ir daugelio Los 
Angeles organizacijų valdybų 
narė lapkričio mėnesį išvyksta 
į Bahamų salas , kur įvyks Pa
nevėžio mergaičių gimnazijos 
1937 m . a b i t u r i e n č i ų susi
t ikimas. Šį 50 m. sukakt ies 
atžymėjimą, k u r i s vyks net 4 
dienas, globoja ir b u v u s i a s 
mokslo d rauges kviečia Alek
sandra Kazickienė. Visos buv. 
abi tur ientės apsis tos ir viešės 
Cat Cay Kazickų nuosavoj saloj 
ir rezidencijoj. 

KANADOJE 

— M o n t r e a l i o L i e t u v i ų ka
talikių moterų draugija rugsėjo 
20 d. a t šven tė savo 35-rių metų 
s u k a k t į . A u š r o s V a r t ų 
bažnyčioje k u n . J. Kubi l ius 
atlaikė pama ldas , paskui susi
r inkime sukalbėjo invokaciją. 
Pamaldų metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas A. Stan
kevičiaus. Minėjimą atidarė pir
mininkė Danutė Staskevičienė. 
Kalbą pasakė iš Toronto at
vykusi centro valdybos pirmi
ninkė dr . Ona Gusta in ienė , o 
Toronto Pris ikėl imo par . sky
riaus va rdu pasveikino L. Mu
rauskienė. LB Montreal io apyl. 
vardu pasveik ino pirm. Arūnas 
Staškevičius, ses . Palmira , o 
Irena V a l k a u s k i e n ė perskai tė 
sveikinimus r a š t u . Koncertinę 
dalį a t l i k o so l i s t a i G i n a 
Čapkauskienė ir Rimas Stri
maitis, akompanuojant Made-
leine Roch P a s k u i buvo skani 
vakar ienė. 

— T o r o n t o L i e t u v i ų n a m a i 
savo 35 metų sukaktį minės 
lapkričio 7 d. šeštadienį. Meninę 
dalį a t l iks vyrų kvar te tas iš Los 
Angeles. Cal. 

— L i e t u v o s K a n k i n i ų baž
nyčioje Anapilyje rugsėjo 27 d. 
buvo didelė šventė : prel. Prano 
Gaidos kun igys tės 50 m e t ų ir 
klebono kun. Jono S ta škaus 
25-rių metų sukak tys . Šv. Mi
šias koncelebraciniu būdu laikė 
11 kunigų, dalyvaujant i r vysk. 
Pauliui Ba l t ak iu i bei k u n . J. 
S taškaus ku r so draugui kun. 
A. B a b o n u i iš D e t r o i t o . 
Vysk. P. Ba l t ak i s į teikė Sv. 
Tėvo Jono P a u l i a u s II sk i r tus 
medalius J. Andrul iui ir V. Ta-
seckui. Taip pa t prelatu pakėlė 
naują prela tą Praną Gaidą, 
..Tėviškės Žibur ių" redaktorių. 
Pamokslą p a s a k ė kun. V. Ski-
landžiūnas. Buvo daug sveiki
nimu, o pask iau pokylis salėje. 

— Ix>ndone. Ont. , „ J u o d o j o 
k a s p i n o " minėjimą rengė lie
tuviai ir kitų pavergtųjų tautų 
atstovai, rugpjūčio 23 d. Šiluvos 
Marijos bažnyčioje, o paskui pa
rapijos salėje. Pradėjo M. Chai-
nauskas, pakviesdamas kalbai 
ukrainiet į dr. E. B. Roslyckį. 
Rengėjų vardu pirm. A. Petra-
šiūnas padėkojo kalbėtojui ir vi
siems sus i r inkus iems. 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

A T N A U J I N T A S L A I S V Ė S 
KOVŲ P A M I N K L A S 

Jaunimo centro sodelis vėl pa 
gražėjo. I lgus mėnesius užtruk* 
paminklo, laiptų ir aikštelė: 
a tnauj inimo darba i pasibaigė 
Pamink lo išorė pagr ind ina 
a tkur ta : užtaisytos klimato pa
darytos išgraužos bei įskilimai, 
akmuo chemikala i s nuvalytas, 
impregnuo tas ir a tgau ta jo 
originalioji spalva, išryškintos 
inkrustacijos — datos bei užra
š a i , a k i v a i z d ž i a i a t k u r t a s 
žemėlapis an t paminklo plokš
tės , virš bokštelio atnaujintos ir 
p r ieš r ū d i s apsaugotos me
tal inės dalys . 

Darbas buvo precizinio pobū
džio ir t ik gero specialisto įvyk
domas. Apl ink paminklą aikš
te lė ir la ip ta i nuvalyt i ir ap
t r a u k t i special ia mase. Pa
gr indin iam jų atnaujinimui — 
senųjų nugr iovimui ir naujų 
išpylimui — toli gražu nesurink
t a reikalinga pinigų suma. Visa 
ei lė juos apžiūrėjusių rangovų 
nesutiko darbo apsiimti. Vienas 
rangovas būtų darbą atlikęs už 
30,000 dolerių. 

Reikia t ikėt is , kad atnaujin
tas is mūsų laisvės kovų sim
bolis puoš, i lgus metus repre
zentuos ir t a r n a u s mūsų tau
riųjų jausmų išreiškimui įvairių 
iškilmių metu. 

Darbų vykdymą suorganiza
vęs ir pr iž iūrėjęs Paminklo 
globos k o m i t e t a s dėkoja 
asmenims bei organizacijoms už 
a u k a s . I š k e l t i n a J . Iva-
šauskienės 500 dolerių auka jos 
vyro a.a. gen. št. majoro Juozo 
Ivašausko a tmin imui . 

Nuostabiu su tap imu išlaidos 
vieno š imto dolerių t ikslumu 
at i t iko pajamas — suaukotą 
sumą. O jeigu komiteto nar ia i 
nebūtų paaukoję savo asme
niškų išlaidų, padary tų sąryšy
j e su to darbo vykdymo eiga, tai 
ba lansas bū tų pusiausvyroje — 
nulinis. Likusi mažutė suma 
padėta į Pamink lo globos komi
te to iždą. 

Darbo v y k d y m o komite tą 
sudarė S. Endri jonienė, B. 
Vindašienė, J. Juškai t is , vėliau 
įsijungė A. Juškevičius ir K. 
Milkovait is , komite to pirmi
ninkas. 

M. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. - 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
j e i . _ 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis L ie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60829 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOK>TAS 
TONY MANKUS 
1121 VVarren Ave. 

Suite 230 
Downers Grov«, IL 60515 

Tel. 852-7230 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pa^al susitarimą 


