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

Žinios iš vyskupijų 
LTSR Ministrų Tarybai 
LTSR Švietimo Ministerijai 
Klaipėdos rajono vykdoma

jam komitetui 

Klaipėdos rajono laikraščio 
„Banga" redakcijai 

Nuorašas: Telšių vyskupui Antanui 
Vaičiui 

Kun. Antano Šeškevičiaus, Kazio, 
ir Klaipėdos raj. Gargždų para
pijos tikinčiųjų 

Pareiškimas 
(2) 1966 metais valdžia 

atspausdino „Apeigyną Lietu
vos vyskupijoms" II d. Jis val
džios gerai išcenzūruotas ir 
įgaliotinio aprobuotas. Jame nu
statytas laidojimo būdas: 
kryžius ir dvi vėliavos eisenos 
priešakyje, o kunigas eina prieš 
karstą (256-285 psl.). tokio lai
dojimo būdo Bažnyčia laikosi 
jau 600 metų. Kunigo pareiga ir 
teisė laidoti taip, kaip nurodyta 
Apeigyne. 

(3) Religijų reikalų įgaliotinis 
K. Tumėnas 1977 metais tele
grama mane išsikvietęs į Vilnių 
dėl mano įteikto pareiškimo 
laidotuvių klausimu aiškiai 
pasakė: , ,Neškite kryžių, 
kunigas gali lydėti numirėlį", 
Apie tai K. Tumėnas pranešė ir 
Klaipėdos rajono vykdomojo ko 
miteto pirmininko pavaduotojui 
A. Leitai. Mes to ir laikomės, 
nes tai sutinka su Bažnyčios ir 
Konstitucijos nuostatais, o ne su 
ateistų apetitu vis labiau 
prispausti tikinčiuosius, juos 
padaryti visiškais beteisiais. 

3. Vaikų rengimas išpa
žinčiai ne pagal įstatymus. 
Tuo kaltina sekretorė J. Surp-
lienė mane ir tikinčiuosius, 
remdamasi mokyklos at
skyrimu nuo Bažnyčios ir 17,18 
religinių susivienijimų straips
nių pažeidimu. 

Atsakymas: 
(h Sekretorė, kaltindama ku

nigą ir tikinčiuosius už „nele

galias laidotuves", remiasi Re
liginių susivienijimų nuosta
tais. Bet tie patys nuostatai yra 
nelegalūs, tikintiesiems ir ku
nigams prievarta primesti, jie 
priešinasi Bažnyčios kanonams 
ir tuo pačiu sąžinės laisvei,net 
tarybinei Konstitucijai, kuri 
garantuoja sąžinės laisvę ir 
valstybės atskyrimą nuo 
Bažnyčios. Bažnyčių suvalsty-
binimas, bažnytinių turtų ad
ministravimas pagal valstybi
nius nuostatus priešinasi baž
nytiniams įstatymas-kanonams 
1518-1551, bažnytiniai komi
tetai per kuriuos valstybė kišasi 
į bažnyčių vidaus tvarką ir 
pačią bažnyčią pajungia sau, 
priešinasi ne tik Bažnyčios 
įstatymams, bet ir tarybinei 
Konstitucijai (50 str.). Religinių 
susivienijimų nuostatai nurodo 
kad internatuose ligoniai tik 
sunkioj ligoj ar mirdami tegali 
priimti sakramentus (49 str.). O 
tada kur sąžinės laisvė svei
kiems?! Kunigams draudžia 
lankyti savo tikinčiuosius — 
kalėdoti (45 st.), o Bažnyčia tai 
įsako. Yra daugybė atvejų, kur 
nuostatai priešingi sąžinės 
laisvei ir Konstitucijai. Kons
titucijos garantuojama sąžinės 
laisvė apsupta visokiais nuo
statais, draudimais, bausmė
mis, administraciniais potvar
kiais taip, kaip kalinys lageryje 
keleriopa spygliuota tvora. 

(Bu* daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
BAŽNYČIA VARGE 

Nesiliaudami informuokite 
laisvėje gyvenančius žmones, 
kas vyksta tuose pasaulio 
kraštuose, kur tariamai yra ga
rantuojama sąžinės laisvė, bet 
gyvenimo tikrovėje religinės 
laisvės praktikavimas yra vos 
toleruojamas, o kartais ir 
visiškai paneigiamas. 

Šiuo kvietimu Popiežius 
Jonas Paulius II kreipėsi į 
tarptautines organizacijos „Kir-
che in Not" — Bažnyčia varge, 
generalinės asamblėjos dalyvius 
— apie 120 asmenų, kurie 
aplankė Šventąjį Tėvą. Popie
žius pažymėjo, jog yra svarbu ir 
būtina, kad laisvame pasaulyje 
būtų gerai žinoma apie nenor
malią ir netoleruotiną religine 
padėtį tuose kraštuose, kuriuose 
yra tiek daug uždarytų arba net 
sunaikintų bažnyčių, kuriuose 
neleidžiama veikti seminarijom, 
o nedaugeliui veikiančiųjų yra 
primetamas kandidatų į kuni
gus limitas, leidžiant priimti 
visiškai nepakankamą auklėti
nių skaičių. 

Pasaulis turi žinoti, jog yra 
nenormalu rausti religinės li
teratūros spausdinimą ir 
platinimą, drausti religinį 
auklėjimą ir religinių orga

nizacijų veiklą. Tokiomis 
priemonėmis, kalbėjo Popiežius, 
yra siekiama nuslopinti Bažny
čios gyvastingumą, yra suduo
damas smūgis žmogaus teisėm, 
yra paneigiama elementariau
sioji žmogaus teisė į religinį 
gyvenimą, į troškimą užmegzti 
ir palaikyti asmeninius ir ben
druomeninius ryšius su Dievu. 

Tiesa, pastebėjo Popiežius, 
visoje Bažnyčios istorijoje turbūt 
nėra buvę tokio laikotarpio, 
kuriame krikščionys nebūtų 
buvę įtariami, persekiojami, 
areštuojami, įkalinami, bau
džiama mirtimi už ištikimybę 
Kristui ir už priklausymą 
Kristaus Bažnyčiai. 

Jūs einate pirmykštės 
Bažnyčios ir visų laikų 
Bažnyčios pėdomis, pažymėjo 
baigdamas Popiežius Kirche in 
Not organizacijos atstovam, 
pasidžiaugdamas, kad jie jau 
yra išvystę savo veiklą 115 
pasaulio kraštų. 

— Rašytojas Artbur Miller 
pareiškė, užstodamas kalėjime 
laikomus rašytojus, kad Gor
bačiovo glasnost parodė tik 
tamsiąją savo pusę ir dabar 
rašytojai nukentės dar daugiau 
kaip praeityje. 

Biudžeto subalansavimas 
įstrigo pasitarimuose 
Sočiai Security programa neliečiama 

Dviejuose skirtinguose pasitarimuose biudžeto deficito subalansavimo komisijų atstovai: kairėje 
— YVilliam Gray, Atstovų rūmų komiteto pirmininkas, ir Thomas Foley, Atstovų rūmų daugumos 
vadas; dešinėje — Iždo sekretorius James Baker ir James Miller. Biudžeto direktorius. 

Demjanjuko dokumentas 
suklastotas 

Jeruzalė. — Pasaulyje gerai 
žinomas dokumentų ekspertas 
Julius Grant iš Anglijos liudijo, 
kad pats pagrindinis įrodymas 
— Travvniki tapatybės nusta
tymo dokumentas yra suklasto
tas. 

Dr. Grant, kuris pasaulyje iš
garsėjo, kai nustatė, jog Hitle
rio dienoraštis yra apgaulė bei 
falsifikacija. Jis nustatė, jog 
kortelė nėra autentiška. Foto
grafija, kuri dabar yra toje 
kortelėje, nebuvo iš pradžių ant 
jos pridėta. Be to, parašas ant 
kortelės yra nepanašus į Dem
janjuko parašą. 

Šis dokumentų ekspertas pra
dėjo liudyti lapkričio 9 d. Jis 
paliudijo tą dienąjog parašai, 
kurie yra ant to dokumento, yra 
specialiai, atrodo, išduoti Dem-
janjukui, nacių sargų ap-

Lapkričio 10 d., Grant pasakė, 
jog tas dokumentas tikrai 
padirbtas, nes ta fotografija yra 
nuimta nuo kito dokumento ir 
čia prilipinta; Demjanjuko 
parašas sufalsifikuotas, ir kad 
tas pats rašalas,Juiri naudojo 
vertėjas, rašydamro'savo pasta
bas ant kortelės, yra ir skylutė
se ant fotografijos, kuri yra pri
lipinta šioje kortelėje. „Tai yra 
įrodymas, kad ta kortelė nepri
klauso kaltinamajam", pareiškė 
dr. Grant. Taip pat ta fotografi
ja pakeista. 

(Bus daugiau) 

Padėkime Gorbačiovui 
„pamatyti šviesą" 

Washingtonas. — Jungtinis 
mokymo stovykloje. Jis sakė jog Pabaltijo tautų komitetas ren-
beveik tikra, jog Kari Streibel gia masinę demonstraciją gruo-
parašas yra tikras, kad Ernst 
Teufel parašas yra autentiškas, 
bet Demjanjuko parašas yra 
padirbtas. 

Popierio segtukai 

Gynybos advokatas, kuris 
klausinėjo dr. Grant, susilaukė 
iš liudininko atsakymo, jog, jei 
ir du parašai yra autentiški, bet 
jei kiti elementai yra sufalsi
fikuoti, tai visas dokumentas 
yra skaitomas suklastotu. Dr. 
Grant paskė. kad jo tikrinime 
Trawniki kortelėje jis rado dvi 
paralelias linijas po Streibel 
parašu ir jis sako, kad tai yra 
nuo popierio segtuko. Jis tada 
pasakė, kad tie segtukai nebuvo 
naudojami 1940 m. 

Bet prokuroras vėliau tvir
tino, kad pagal amerikietį 
ekspertą, popierio segtukai tuo 
metu jau buvo naudojami. 
Tačiau sekantčią diena dr. 
Grant, pasiremdamas Ronald 
Morris raštu, pasakė teismui, 
kad tuo metu tie segtukai 
tebuvo naudojami tik Ameri
koje, bet ne kituose kraštuose. 

Dokumentas ne Demjanjuko 
Dr. Grant liudydamas pa

reiškė, jog Travvniki dokumen
tas ir trys kitos kortelės, gautos 
per amerikiečio industrialisto 
Armand Hammer malonę iš 
Sovietų Sąjungos, yra padarytos 
ant to paties popieriaus. 

džio 8 d., antradieni, nuo 6 vai. 
vakaro iki 10 vai. vakaro 
Lafayette Parke, kuris yra prieš 
Baltuosius rūmus. 

Kai tą vakarą diplomatai 
vyks į valstybinius pietus, jiems 
bus priminta, kad estams, lat
viams ir lietuviams užtenka 
būti Sovietų Sąjungos vergijoje. 

Atėjo laikas „apšviesti" Gor
bačiovą, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija buvo Stalino — Hitlerio surasti rašytojo K. Puidos kapą, 
aktu pavergtos. Jos buvo nepri- kuris parašė istorinį romaną 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— New Yorko valstijos gu
bernatorius Mario Cuomo pa
sakė žurnalistams, jog Demo
kratų Tautinio komiteto pir
mininkas Paul Kirk prašė jį 
nebūti tuo, kaip civilinio karo 
gensroias William Sherman bu
vo, kuris 1884 m., kai buvo iš jo 
reikalaujama būti kandidatu į 
prezidentus, atsakė klasiška te
legrama: „Aš nepriimsiu jei 
būsiu nominuotas ir netarnau
siu, jei būsiu išrinktas". 

— Maskvoje pašalintas iš Po-
litbiuro Boris Yeltsin yra ligo
ninėje, pranešė Užsienio reikalų 
ministerijos kalbėtojas, pasa
kydamas, kad „jis nesijaučia 
gerai, bet yra gyvas". Sklinda 
gandai, kad susilpnėjo jo širdis 
ir net bandęs nusižudyti. 

— Washingtone vyriausybės 
sveikatos departamentas patvir
tino vaistus, pavadintus TPA, 
kurie turėtų padėti širdies 
ligose, o ypač, kai atsiranda 
kraujo krešuliai gyslose. Sis 
vaistas leistas tuojau pat nau
doti ligoninėse. 

— New Yorke europietis 
agentas uždirbo 10% iš parduoto 
dailininko Van Gogh aliejinio 
meno kūrinio, vaizduojančio gė
les, kuris nupirktas už 53.9 mil. 
dolerių. 

— Lietuvoje neseniai pavyko 

Washingtonas. — Jei penkta
dienį nepavyko susitarti biu
džeto subalansavimo klausi
mais, kas buvo įstatymu nu
statyta, tai federalinio biudžeto 
deficitas turi būti 23 bil. dol. 
mažesnis. Todėl prezidentas pri-
valo egzekutyviniu įsakymu 
pradėti automatiškai mažinti 
krašto išlaidas. Baltųjų rūmų 
įstaigos viršininkas Hovvard 
Baker pasakė, jog prezidentas 
yra pasiryžęs mažinti tas 
išlaidas, je i derybininkai 
surastų ir kitą kelią. 

Abiem partijom blogai 
Automat in i s išlaidų 

mažinimas yra nepopuliarus 
polit iškai abiem pusėm: 
respublikonai mano, jog su
mažinimas karinio biudžeto 
11.5 bil. dolerių yra labai per 
didelis, gi demokratai bijo vi
daus programų sumažinimo ar 
panaikinimo. Tai yra nepopu
liaru prieš rinkimus. 23 bil. dol. 
nukirtimas įsigaliojo, jei nebuvo 
surasta kito sprendimo. 

Pradžioje nukentės tik 
dvi programos 

Visas šis biudžeto reikalas yra 
labai komplikuotas. Jei auto
matinis mažinimas tikrai turėjo 
prasidėti, kas leidžiant šią 
laikraščio laidą dar nebuvo 
žinoma, tai jis pradžioje liečia 
tik dvi programas: Medicare — 
vyresnių žmonių sveikatos prog
ramą ir pieno produktų progra
mą. Tada Medicare išmokėjimai 
ligoninėms ir daktarams būtų 
sumažinti tuojau pat 2.3%, o 
pieno produktų pristatytojams 
nukirsta 8.5% už jų pristatomus 
produktus mokykloms ir kitoms 
institucijoms. 

50% iš Gynybos 
departamento 

Kitos programos nebūtų tuo
jau pat paliestos tol, kol Kon-

klausomos valstybės ir Sovietų 
Sąjunga buvo su jomis pasira
šiusi nepuolimo sutartis ir 
pripažinusi laisvomis pasaulio 
valstybėmis. Sovietų Sąjungos 
konstitucijos 72 straipsnis kons
tatuoja, kad visos respublikos, 
esančios sąjungoje, turi teisę 
išstoti iš Sovietų Sąjungos. Pa
saulis gerai žino, kad bet koks, 
kad ir mažiausias pajudėjimas 
nepriklausomybės atstatymo 
kryptimi yra Maskvos griežtai 
baudžiamas. 

Sovietų Sąjunga yra 
vienintelė pasaulyje likusi 
valstybė, kuri dar neatsisakė 
kolonializmo. 

Pabaltiečių Jungtinis komite
tas kviečia lietuvius, latvius ir 
estus iš visur vykti į Washing-
toną tai dienai, atsivežti su 
savim prožektorius, lemputes, 
žvakes, žibintus ir kitokios for
mos panešamas šviesas gruodžio 
aštuntos demonstracijai. 

gresas galutinai nepatvirtins 13 
papildomų įstatymų, kas nenu
matoma iki gruodžio mėnesio 
vidurio. Neliečiamos yra kai 
kurios programos neturtingie
siems šelpti, viešoji pagalba 
šeimoms su daug vaikų, Sočiai 
Security išmokėjimai .pensijos 
federaliniams darbininkams ir 
veteranų programos. 

Pagal biudžeto subalansavimo 
įstatymą, pusė automatinio 
išlaidų sumažinimo turi būti 
padaryta iš Gynybos departa
mento programos biudžeto, o 
kitos turi ateiti iš ne karinių 
programų. Vis dar buvo vilties, 
kad Kongreso ir Administraci
jos atstovai suras išeitį. 

,Magnus Dux". V. Prialgaus-
kas, kuris pats pažinojo rašytoją 
ir net pats kasė jo kapo duobę, 
nurodė, kurioje Panevėžiuko 
kapinaičių vietoje yra palaido
tas rašytojas Puida. 

— Cairo mieste pranešama, 
kad po arabų viršūnių konfe
rencijos diplomatinius ryšius su 
Egiptu atnaujino Kuwaitas, 
Marokas, Irakas. Arabų Emira-
tas ir Šiaurės Yemenas. Tie 
ryšiai buvo nutraukti 1979 m. 
kai Egiptas pasirašė sutartį su 
Izraeliu. 

— Teherane, Irano sostinėje, 
milijonas žmonių demonstravo 
šūkaudami „Mirtis Amerikai", 
atėję prie buvusio Amerikos am
basados pastato. 

Tebūna apšviestas kelias į 
Pabaltijo tautų nepriklauso
mybę! 

Kongresmenas Silvio Conte į 
pasitarimų posėdį atsinešė kristalini 
kamuolį , kuris padėtų išprest i 
biudžeto problemas. 

— Vilniuje mirė muzikos 
mokytojas Albinas Penkauskas. 
46 m., kuriam pirmajam buvo 
persodinta širdis. Visą poope 
racinį laikotarpį nuo rugsėjo 2 
d. jo sveikatos būklė buvo paten
kinama. Bet spalio 26 d. rytą jis 
neteko sąmones ir mirė nuo 
masyvaus kraujo išsiliejimo į 
smegenis. 

— Kijeve, ukrainiečių sosti
nėje, buvo įspūdingai paminėta 
poeto Maironio 125 m. gimimo 
sukaktis. Buvo skaitomi 
ukrainietiškai jo eilėraščiai ir 
literatūros vakaras buvo baig-
tas koncertine dalimi. 

Didžiausias Sovietų 
melas 

Viena. — Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog pagal 
įvairius šaltinius, tūkstančiai 
žmonių Latvijoje, minėdami 
69-ja nepriklausomybės pri
siminimo sukaktį, susirėmė su 
policija ir slaptais agentais, bet 
komunistinės Latvijos vyriau
sybės atstovas ir Maskvos 
televizijoje teigta. kad 
jokių demonstracijų neįvyko. 
Latvijos ..Užsienio reikalų 
ministeris" Leonard Batkevich 
pasakė, jog policija tik 
suareštavo 13 . .gir tų" 
trečiadienį Latvijoje. 

Reuterio žinios vistik sako, 
kad demonstracijos įvyko, kad 
žmonės ir Liepojoje nešė tauti
nes Latvijos vėliavas, giedojo 
savo tautinį himną ir tautines 
patriotines dainas. Ir Liepojoje 
įvyko susirėmimai su policija, 
apie tai žmonės iš pavergtos 
Latvijos pranešė telefonu į 
Vieną ir Bona. 

„Tik aštuoni latrai" 

Papildomai pranešama, jog 
policijos galėjo būti apie 5 tūks
tančius, kurie su savim turėjo ir 
šunis ir neleido latviams padėti 
gėlių prie Laisvės paminklo 
Rygoje. Batkevich nuskridęs į 
Maskvą spaudos konferencijoje 
pasakė, kad Rygoje buvo 
areštuoti tik penki girtuokliai, 
o iš viso visoje Latvijoje tą dieną 
tebuvę suimti aštuoni latrai. 
Batkevich pareiškė protestą 
prieš Kongreso rezoliuciją, kad 
lapkričio 18-ji buvo paskelbta 
Latvijos nepriklasomybės diena 
Amerikoje: tai esą didelis ir 
nemandagus kišimasis į vidaus 
reikalus jo respublikoje, o taip 
pat ir visoje Sovietų Sąjungoje. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 21 d.: Rufas. Amel-
berga. Avilkenis, Eibare . 
Vygandas. 

Lapkričio 22 d.: Kristaus 
Karaliaus šventė. Filemonas. 
Cecilija. Dainė. Steikintas. 

Lapkričio 23 d.: Lietuvos 
kariuomenės šventė. Klemen
sas . Lukrecija. Dovitas. 
Liubarte. Felicita. 

Lapkričio 24 d.: Protazas. 
Flora, Valdė Knzoyanas. Rytis 

ORAS 
Saule teka 6.45. leidžiasi 4:27. 
Temperatūra, šeštadienį 42 1.. 

sekmadienį 53 1.. pirmadieni 55 
1.. antradieni 43 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. lapkričio 21 d. 
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M4IIIIIH 
REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacine medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

„ATEITIES" AKADEMINIS 
SAVAITGALIS 

Šių metų spalio 30 - lapkričio 
1 dienomis Chicagoje vyko 
septintasis ATEITIES aka
deminis savaitgalis. Jo bendro
ji tema buvo: „Lietuvių tautos 
fizinis ir dvasinis išlikimas". 

Akademinis savaitgalis buvo 
pradėtas penktadienio vakarone 
Jaunimo centro kavinėje, kur 
paskaitą skaitė doc. Vytautas 
Skuodis, dar neseniai iš Lietu
vos atvykęs disidentinis kovoto
jas. Jo paskaitos tema kai tik ir 
buvo bendroji viso savaitgalio 
tema. J i s klausytojus pirmiau
sia supažindino su Lietuvos 
pogrindine spauda ir davė naujų 
minčių apie Lietuvos ateitį. 
Plačiai apsistojo prie Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 
atsiradimo ir leidimo istorijos. 
LKBK Lietuvoje buvusi sutikta 
šiltai ir su viltimi. Sukėlė ji susi
domėjimą ir Vakaruose, žinios 
pateko i pasaulio spaudą. Tiesa, 
esą ir Kronikos informacija abe
jojančiu. Net ir pačioje Lie
tuvoje, kur. atsiradus pogrin
džio opozicijai, atsirado ir dau
giau pogrindinių leidinių. Vieni 
iš jų tik trumpą laiką teišsilai
kė, kiti ilgiau, bet Kronika ir 
šiandien dar y ra stipri. Atsi
randa vis naujų žurnalų, naujų 
pogrindžio savilaidos leidinių. 
Tad nėra pagrindo manyti, kad 
pogrindžio spauda nyksta . 
Tačiau, nežiūrint naujų li-
berališkesnių vėjų, ji ir toliau 
bus saugumo persekiojama. 

Vytautas Skuodis įteikė Atei
t in inkų Federacijos vadui 
Juozui Polikaičiui dvi savilaidos 
būdu i š l e i s t a s , rašomąja 
mašinėle rašytas, knygas: „Mo
kinio dienoraštis" ir „Motiejus 
Gustaitis". 

Gausūs klausimai ir į juos at
sakymai papildė vakaronės pa
skaitą. Kalbėjo apie savo pergy-
venmus ir Irena Skuodienė bei 
Daiva Skuodytė. 

Šeštadienį paskaitos prasidėjo 
nuo pat ryto. Dr. Saulius Sužie
dėlis iš Washingtono kalbėjo 
apie „Vokiečių okupacijos is
torine metodologiją ir OSI". Pa
skaitininkas savo temą nagri
nėjo grynai iš mokslinio-isto-
rinio taško, dažnai būdamas net 
perdėtai objektyvus. Po ilgesnio 

teoretinio įvado priėjęs prie 
publikai įdomaus OSI klausimo, 
paskaitininkas rado nemažą 
OSI įstaigos padarytą metodolo
ginių ir prokuratūrinių klaidų, 
ypač naudojant sovietinius šal
tinius. Tačiau bendrojo OSI 
tikslo, neva tikrosios tiesos 
ieškojimo, prelegentas nepa
smerkė. 

Užtai jis susilaukė ir kie
tesnių žodžių iš temos korefe-
rentės Rasos Razgaitienės, kuri 
labiausiai nusistebėjo, jog dr. 
Sužiedėlis savo paskaitoje visai 
neminėjo KGB reikšmės OSI 
bylose. Ji pareiškė, kad „ob
jektyvumas OSI teismo salėje 
dingsta, o jam dingti neretai pa
deda ir patys OSI tarnautojai". 
Paskai ta iššaukė gausias 
diskusijas. 

Antroji šeštadienio paskaita 
buvo prof. Romo Vaštoko iš 
Kanados. Jo tema: „Žvilgsnis į 
genocidą iš visuotinės per
spektyvos". Paskaitininkas pa
brėžė, kad vieno genocido ne
galima lyginti su kitu, tačiau 
net ir žydų holokostas negali 
turėti privilegijuoto statuso. 
Kai kur ie genocidai, yra 
nuslepiami ir neminimi. Dažnai 
kaltė metama tik naciams, o ne 
komunizmui, karo nusikaltėliai 
laikomi naciais. Užtat ir geno
cido kaltininkų nubaudimas yra 
tik vienašališkas. 

Prof. Romo Vaštoko paskaitos 
mintis praktiškais duomenimis 
ir kruopščiai parengtomis 
lentelėmis papildė dr. Adolfas 
Darnusis. Jo apskaičiavimu 
Lietuva nuo pirmosios rusų 
okupacijos 1940 iki 1959 metų 
neteko 34% savo gyventojų 
(daugiau negu 1.1 milijono). 

Šeštdienio akademinę dalį 
užbaigė Jonas Pabedinskas, 
kalbėdamas apie lietuvių-žydų 
santykius pagal savo įspūdžius 
iš pasikalbėjimų su Lietuvos žy
dais, dabar gyvenančiais Izra
elyje. Pokalbiuose su jais jis 
lietęs žydų gyvenimą nepriklau
somoj Lietuvoj, sovietų okupa
cijos metu ir dabar. Izraelyje 
gyvenantieji žydai apskritai yra 
palankūs Lietuvai ir lietuvių 
tautos už holokostą nelinkę kal
tinti. Apie OSI jie daug nežiną, 

Ateitininkų Studijų dienose Dainavoje Prano Gailiaus-Kazio Bradūno knygą 
apžiūri Zuzana Žilevičienė, Stasys Žilevičius ir Jadvyga Damušienė. 

N'uotr. J o n o K a p r i o 

turį savų rūpesčių, dėl artimes
nio su lietuviais bendravimo jie 
abejingi. Pranešimas buvo 
įdomus, naujas savo temos 
atžvilgiu ir užtat teigiamai 
klausytojų įvertintas. 

Šeštadienio vakare Jaunimo 
centre buvo „Ateities" žurnalo 
vakarienė su premijų įteikimu 
ir menine dalimi, kurią atliko 
Toronto „Serenada". 

Sekmadienį akademinis sa
vaitgalis buvo tęsiamas Atei
tininkų namuose, Lemonte. Pir
muoju paskaitininku buvo dr. 
Bronius Vaškelis. Jo tema — 
„Šiuolaikinis romanas okupuo-
toj Lietuvoj: žmogaus ir pasaulio 
koncepcijos". Paskaitininkas 
nagrinėjo tris šuolaikinius ro
manus: Avyžiaus „Degimai", 
Laniausko , ,Projektas" ir 
Kondroto „Ir apsiniauks žvel
giant pro langą". Visuose juose 
bandoma ieškoti naujo žmogaus 
ir pasaulio, bet neatrodo, kad jis 
sovietinėje santvarkoje 
randamas. 

Paskutinę paskaitą skaitė 
rašytojas Juozas Kralikauskas 
iš Kanados tema: „Lietuvių 
rašytojai ir literatūra kultū
riniuose mainuose". Joje pa
skaitininkas ilgiau sustojo prie 
įdomių praeities faktų, kaip so
vietai susidorojo su lietuviais ra
šytojais antrosios okupacijos 
pradžioje. 

Ateitininkų namuose sek
madienį vyko ir jaunos dail. 
Viktutės Venclovaitės grafikos 
darbų paroda. Apie dailininkę ir 
jos kūrybą kalbėjo, parodą ati

darant, Birutė Šontaite. 
Savaitgalis vertintinas labai 

gerai. Gaila tik, kad ypač 
sekmadienio paskaitose paste
bimai daugiau dalyvių buvo vy
resnio amžiaus asmenys. Už šio 
savaitgalio surengimą ir pasi
sekimą tenka dėkoti tokių sa
vaitgalių pradininkui Jonui Pa
bedinskui, šių metų komiteto 
pirmininkei Mildai Tamulionie-
nei ir kitiems komiteto nariams. 

Dalyvis 

DARBAI IR 
RŪPESČIAI 
NESIBAIGIA 

Dielininkaičio kuopos l ietuviškų knygų skaitymo konkurso dalyviai Iš kairės - Kovas Norvilas, 
Darius Norvilas. Kovas Boguta, Vilija Gražulyte. Vilija Bogutaitė, Venta Norvilaitė. Daina 
Carauskaite . Audrius Čarauskas. Elena Tijūnėlyte ir Vida Gaižutytė. 

Nuotr. M. Gaižut i enė 

Praėjus didesniems Ateiti
ninkų namų susibūrimams — 
„Ateities" savaitgalio ir namų 
dalininkų susirinkimui su gerai 
paruostais ir pravestais pie
tumis namų darbų vajaus nau
dai, tarybai darbai nesibaigė. 
Sparčiai artėjant Kalėdų šven
tėms, kalėdinių kortelių išsiun
tinėjimas pareikalavo talki
ninkų pagalbos ir laiko. 

Kortelių išsiuntinėjimo darbe 
pirmininkui t a lk ino Ona 
Abromaitienė, apsiėmusi tary
bai padėti tvarkyti kortelių at
skaitomybės reikalus. Daug 
darbo talkindamos įdėjo Jad
vyga Damušienė, Faustina Mac
kevičienė ir Domas Misiulis. P. 
Jurgis Alenskas daug padėjo ne 
tik kortelių siuntų paruošime, 
bet ir jų nugabenime paštan. 

Kortelių spausdinimo reika
lus, pare ikalavusius daug 
važinėjimo ir derybų, tvarkė 
Milda Tamulionienė. 

Lapkričio 14 d. išpranašautas 
gero oro savaitgalis, leido grupei 
talkininkų sugrėbti daugumą 
lapų, apšvarinant namų aplinką 
ir apsaugant žolę nuo išpuvimo. 
Čia darbu prisidėjo J. Alenskas, 
P. Kazlauskas, S. Patlaba, L. 
Valančius ir Manuela Endzinas. 
Oro sąlygoms leidžiant, šį šešta
dienį vėl kviečiama talka kelio 
pakraščių su tvarkymui ir 
apšvarinimui. 

Darbų vajaus proga, paramos 
po 100 dol. atsiuntė Ona Raš
tikienė, Berwyn, IL (per dr. P. 
Kisielių) ir V. Garbenis, Chi-
cago, IL; 50 dol. prie ankstyves
nės 50 dol. sumos pridėjo kun. 
Ant. Račkauskas, Sunny Hills, 
FL. Po 50 dol. - dr. Pranas ir 
Ada Sutkus, Homewood, IL, F. 
Valaitis, Chicago, IL, ir dr. 
Romas Aleksandras Zalubas, 
Silver Springs, MD. 

Visiems aukojusiems ir talki
ninkams priklauso nuoširdi 
tarybos padėka. 

Ateitininkų n a m ų t a r y b a 

ATEITININKŲ KŪČIOS 

Jau daug metų Chicagos atei
tininkų šeima ir svečiai susi
renka Jaunimo centre ben
droms kūčioms. Šiais metais 
a t e i t i n inkų kūčios įvyks 
sekmadienį, gruodžio 20 d., 3 v. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Šeimininkėms labai svar
bu iš anksto žinoti tikslų daly
vių skaičių. Jau dabar galima 
sau ir savo šeimai vietas kūčiose 
rezervuoti skambinant Irenai 
Polikaitienei, tel. 434-2243. 

ŽIEMOS STOVYKLA 

New Yorko a t e i t i n i n k ų 
s tudentų draugovė r e n g i a 
žiemos stovyklą N e r i n g o s 
stovyklavietėje, Vermonte. Sto
vykla vyks nuo gruodžio 26 d. 
iki sausio 2 d. Dėl informaci
jų skambinti Laurai Šatins-
kaitei, tel. 516-364-8783, arba 
Audrai Lukoševičiūtei , t e l . 

CHICAGOS ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį , gruodžio 13 
dieną, tuoj po 11 valandos šv. 
Mišių, Ateitininkų namuose 
Lemonte, vyks Chicagos ateiti
ninkų sendraugių ir akademikų 
susirinkimas. 

I jį atvyksta iš Washington, 
D.C., naujosios, dabar renka
mos, centro valdybos du nariai 
— Petras Kaufmanas ir Arvydas 
Barzdukas. Susirinkimo metu 
bus įdomus pasidalinimas min
timis Chicagos a t e i t i n inkų 
veiklos klausimais. 

Bent vieną kartą metuose 
toks atviras visų pokalbis yra 
reikalingas ir naudingas savo 
organizacinei veiklai aptarti . 
Kviečiame tą sekmadien io 
popiete skirti tam mūsų svar
biam renginiui. 

M. ARVYDAS J. •Mint 
DANTV GYDYTOJAS 

2553 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
OtympU Fields. III. 

Tel. 748-O033 
Valandos pagal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2790 W. 71*1 * . 

4344201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. JOVITA KERELIS 
Danti Į Gydytoja 

TRADE CEISITER BUILDING 
9525 So 79th Avenue. Htckory Hills 

(Ant 95th St 1 btokas Į rytus nuo Roberts Rd.) 
Tai . 9 0 0 4 1 0 1 Vai. pagal susitarimą 

D A N T Ų GYDYTOJA 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hil ls 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS KUKAITIS 
šeimos daktaras ir chirurgas 

817 R. 117 9 1 — H m m , R. I 
Priklauso: Palos Communrty HosptteJ ir 

Srfver Cross Hoaprtal 
Valandos pagal iriiitarima 

Tat K M 

D A N T V GYDYTOJAS 
T d . 7*7-797$ 

5790 Archer Ave. 
(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave.) 

Valandos pagal susitarimą 

DM. UNAS A. MOKYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2030 W. Tial Stroe* 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 830 9999 

DR. KEHRETH J. VERKĘS 
DR. MAODALEN SEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panstntnfcems 

2420 W. 
T d . 

Ofs. lai. 900-3100; M N N Į 201-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9749 Weet 93rO Osroot 
v4H*t pwW«t •ovsT.f o»NRJw» Ir RMMSoTs* 9*9ę 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

Oi. EOMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. panai susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr ir penkt 10-4; sėst. 10-2 vai. 

DR. VUAY SAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priklauso Hoiy Croas ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, CMcaajo 
Tat. 4344940 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2BKA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

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

6-0; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
9PCCIALY9Ė - AKIŲ U G O S 

2989 W. M 9 t 
Tel. 779-fttl 

12-2 v. p.p.; Irs*. 12 - 2 v. p.p. 
penkt: f - 3 a . p.p. 

3*00 W. 95St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofa. tel. 471-3300; re* . 442-0207 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kastete Ave., 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JARMA mamom 

JOKSA 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
•VA 5-2670 arba 4*0-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LICOS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
Valandos p.iR.il susitarimą 

Cardiac Diagnosis, 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 

Namu 584-5527 

DR. ALS4S PAULIUS 
ORTOPEDINĖS U G O S 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel . 925-2670 . 
1185 Dundee Ave.. Elgin. I I I . *OI20 

Tel. 742-0255 
Valandin. pagal •.usitarima 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir herooroidų gydymas 
9940 9. Patuki Reed. Tel. 999-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Tai. Rt-Rancs 9-1011 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3929 Weet 999) 9treet 

Vai.: pirm., antr.. ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 49 vai. vak. 

Treč ir sėst, uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
CYPYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 v,il vak 

išskvrus treč Sešt !2 iki4 vai pupiet 

DR. L D. PETRBKIS 
D A N T V G Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i v.įkarus nuo Mariem A\o 
Tel. 5*3-0700 

Valanda pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

jCssatat lenses" 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr T umasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Speoialvbė — Chirurgija 
2454 *Ve*t 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai : pirm . antr . ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTlCS - karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2999 w. 99 9t. Chlcaoe 
Td. 479-2112 

Valandos pagal susitarimą 

KGDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81M Street 

Ofiso I d . RE 7-1188; 
Reiid. 383 a i 1 

Dr. Turrmonio ofisi pereme 
DUS. UL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71»t Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12. Penkt. 2-7 

DR. ANTANAS 8. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu ligos 

2898 W. 71st 9t., 
TeL: 499-0199 

118)981 

INKSTŲ PŪSLĖS IR 
PROSTATO C H I R U R G U A 

2656 W. 63rd Street 
Vai.: antr. 1-4 pp ir ketv. 2-5 p p 

Sešt pagal susitarimą 
Ofiso tel. 778-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tol. 434-0777 

Valandos pagal susitarimą 

tltlRSS. • * . • „ S.C 
Specialybe — Vidaus liftu gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6185 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 605.7756 

JOHN R. KAITRUS, M.D., FACS 
• » BMpSM5*69 I A S *J*9^IR5#n*Jf'AS) 

Priklauso Holy Croas ligoninei 
2700 W. 49 14., 7 d . 9 2 7 - 3 2 3 1 

Kalbame lietuviškai 

Ketv. Ir panert, I N M 3-7 v.v. 



Troškimas valdyti, 

AR TIKROJI 
VALDŽIA 

APMĄSTYMAI 16-TAI FOTO 
PARODAI PASIBAIGUS 

Rimties valandėlei 

Kai vėl prisiartino Kristaus 
Valdovo šventė, verta pamąsty
ti apie troškimą valdyti, kuris 
žmonėse nenyksta, ir apie 
tikrąją valdžią, kuri yra iš 
Dievo. Kristus Pilotui prisi
pažino, kad jis yra Karalius, bet 
jo karalystė ne iš šio pasaulio. 
Ta karalystė, ta valdžia yra 
vykdymas Tėvo valios, kuri yra 
aukščiausias įsakymas Kristui 
ir aukščiausias įsakymas žmo
gui. Ir evangelistas šv. Matas 
pabrėžė, kad darymas gero 
tiems mažiausiems, tiems, ku
riuos sutinkame gyvenime, tam 
artimui, su kuriuo gyvename ir 
susitinkame, yra darymas gero 
Dievui, amžinajam teisėjui, dan
gaus ir žemės Valdovui. Tai 
galima palyginti šv. Mato Evan
gelijos 25 skyriuj nuo 31 eilutės 
ir toliau, kada jis kalba apie 
paskutinį teismą, kurį atliks ka
ralius, tai yra Kristus Valdovas. 

Kristaus Valdovo teologija 
nėra lengva ir labai aiški. Pir
mieji .krikščionys j Kristų pir
miausia žiūrėjo kaip į gerąjį 
ganytoją, kaip į prisikėlusįjį ir 
prikeliantį žmones iš nuodėmės 
ir išgelbintį nuo amžinos mirties, 
o atlyginantį amžinu gyvenimu 
ir pačiu savimi. Kristaus Valdo
vo vaizdas buvo iškeltas tada, 
kai valdžias turintieji manė, 
kad jie yra absoliutus valdovai, 
kurie turi visą valdžią ant 
žmonių kūnų ir sielų, ant 
žmonių gyvenimų ir jų ateities. 
Toks buvo komunizmas, jį sekė 
fazišmas ir nacizmas ar bet 
kokia diktatūra, kuri skelbė 
vienvaldystę ir save patys išsi
rinko neklystamais valdovais. 

I žmogaus troškimą valdyti ki
tus Bažnyčia atsakė savo skel
bimu, kad tik Kristus, Dievo Sū
nus ir Dievo pasiuntinys, tėra 
vienintelis Valdovas, vienintelis 
dangaus ir žemės Viešpats, nes 

jis yra, kaip Šventas Raštas 
sako, viešpataujančių Viešpats 
ir karalių Karalius. Kristus 
Valdovas kiekvienam žmogui. 
Kuris nori kitus valdyti, turi 
prisiminti, kad jis tėra tik silp
nas ir laikinas žemės gyvis, o 
virš jo ir virš visos žmonijos yra 
Kristus, atėjęs žmones išgelbėti. 

Noras valdyti kitus yra žmo
nijoje taip žymus, kad jis nelai
komas tik žmogaus savybe, bet 
nedorybe, jeigu jis išeina iš žmo
giškų ribų, žmogiško silpnumo 
apraiška. Jei jis iš žmogiškų 
ribų neišeina, tai tik pareigos 
atlikimas. Nėra krašto, nėra or
ganizacijos ar draugijos, juo la
biau nėra valstybės be valdžios 
ir valdančiųjų. Vienur savo 
valdytojus išrenka tauta ar vals
tybės piliečiai, lyg atiduodami 
savo įgaliojimus pala ikyt i 
tvarkai ir juos tam tikru būdu 
valdyti. Kitur paveldėjimu 
įgyjama valdžia. Tai buvo is
torijoje arba yra kraštuose, kur 
norima įvesti vienvaldystę, kaip 
dabar daroma komunistiniuose 
kraštuose. Ten rinkimai yra, bet 
renkama tik tokie, kuriuos val
danti grupė ar partija pasiūlo. 

Tai yra žmogiškos silpnybės 
aukščiausia apraiška, kito žmo
gaus išnaudojimas, troškimo 
valdyti žūtbūtiniu užsispyrimu 
ir nesiskaitymu su prie
monėmis, kad tik tas troškimas 
išsipildytų. Čia ir primena 
tikrąją valdovystę ši Kristaus 
Valdovo šventė. Nenorima iš 
žmogaus atimti jo žmogiškumo, 
jo laisvos valios ar apsispren
dimo galimumų, bet norima tik 

priminti, kad žmogus žmogui 
tegali būti brolis. Žmogus žmo
gui valstybėje a r tautoje 
valdžios būdu, tvarkos palai
kymu, saugumo užtikrinimu 
gali išpildyti savo norą valdyti, 
bet turi žinoti, kad jis tėra tik 
aukštesnis žmonių tarnas, ge
resnis ir rūpestingesnis artimas, 
kuriam vturi rūpėt i artimo 
gerovė, ateitis ir gyvenimas 
ateityje. 

Kiekviena valdžia, kaip sako 
šv. Paulius, yra iš Dievo. Bet ne 
kiekvienas valdžios žmogus yra 
iš Dievo, jei jis nevykdo jo 
įsakymų. Valdžia tegali būti tik 
gera, kaip Kristus buvo geras 
savo apaštams, savo moki
niams, bet griežtas tiems, kurie 
nesilaikė Dievo įsakymų, kurie 
savo postus ir padėtį išnaudojo 
silpniesiems nugalėti. Jis priki
šo fariziejams, kad jie deda naš
tas kitiems, o patys tik veidmai
niauja, nenorėdami nė piršto pa
judinti jiems padėti. Tai kaip tik 
primena Kris taus Valdovo 
šventė — būti geram ir tei
singam savo artimui, bet būti 
priešu nuodėmei. 

Kristaus Valdovo šventė yra 
nesena, bet ji yra taip svarbi 
šiems laikams, kad tą šventę 
nuolat reikia prisiminti. Reikia 
prisiminti, kad krikščionis ne
siektų tik noro valdyti dėl val
dymo, bet tik atliktų savo parei
gą valdydamas, vesdamas, tar
naudamas savo artimui. Ji yra 
svarbi ir tiems, kurie jau yra 
valdžioje. Jie neturi pasiduoti 
savo aistroms, kurios Vyrauja 
žmoguje, kai jis nusileidžia iki 
žemiškos padėties, o užmiršta, 
kad jie nešioja Dievo paveikslą 
savyje, tą pat paveikslą nešioja 
ir jo artimas, kurį jis valdo 
darbe, pareigose ar valdžios 
pozicijose. Savyje valdymas 
nėra nei geras, nei blogas, bet 
jis gali būti išnaudojamas 
geram ir blogam, žiūrint, kaip 
savo valdžią žmogus kitų atžvil
giu panaudoja ir kaip jis savo 
troškimą valdyti realizuoja. 

Šioje vietoje ir statomas pa
vyzdžiu Kristus Valdovas. Jis 
yra Dievas ir žmogus. Jis yra 
tobuliausias žmogus. Jis norėjo 
net savo mokiniams, savo apaš
talams tik t a rnau t i , kojas 
plauti, kad jie pajustų vienas 
kitam tikrąją meilę ir tikrąją 
pagarbą, kuri priklauso žmo
gaus kilnumui. Kristus, gyven
damas žemėje, vaikščiojo su 
apaštalais ir neprašė jų 
tarnaujamas, bet tarnavo jiems, 
kad parodytų, kaip jie turės elg
tis su savo pavaldiniais, kai 
Kristus tarp jų gyvens tik 
nematomu būdu. J is jiems 
priminė, kad nėra didesnio 
draugo už tą, kaip tas, kuris 
savo gyvybę guldo už savo drau
gus. Kristus Valdovas atidavė ir 
savo gyvybę, kad žmogus ir žmo
nija turėtų pavyzdį jame ir 
prisikeltų geram ir amžinam 
gyvenimui tikėjime į jį. 

Toks Kristaus Valdovo pavyz
dys statomas prieš krikščionių 
akis, prieš jų gyvenimus ir prieš 
jų norą valdyti kad ir iš parei
gos. Kristaus Valdovo šventė 
yra tokia šventė, kuri primena 
Kristaus gyvenimą žmonių 
tarpe, bet kartu ir jo įsakymus 
mylėti savo artimą, tarnauti 
jam, nenorėti būti jo valdovu, 
nors kiekviena valdžia, juo la
biau Kristaus Valdovo valdžia 
yra tik iš Dievo. 

Pr. Gr. 

Kūryba pasireiškia įvairiose 
formose. Vieni piešia, kiti lipdo, 
t r e t i griebiasi tep tuko ar 
plunksnos. įvairioms sritims, 
įvairios medžiagos. Spalvoti 
pieštukai, molis, dažai, filmai ir 
pan. Fotografijos srityje be foto 
aparato neapsieinama be filmo. 
Filmai yra skirstomi į dvi 
pagrindines rūšis: pozityviniai 
ir negatyviniai, kitaip sakant, 
nuotraukos ir skaidrės. Dar ne
seniai, kada spausdinimo tech
nika nebuvo pilnai išvystyta, 
spalvotoms iliustracijoms skaid
rės buvo būtinybė. Šiandien 
reprodukcijos padaromos ir iš 
spalvotų nuotraukų. 

Meniški sugebėjimai nėra 
išmokstami. Įvairias technikas 
galima išmokti skaitant knygas 
arba lankant kursus. Norįs 
įsigyti specialybės laipsnį be 
aukštosios mokslo institucijos 
neapsieis. Kokia akademija 
bebūtų, talento ar gabumų 
nesuteiks. Talentas yra prigim
tas. Vieni turi didelius ga
bumus, kiti — vidutinius, o treti 
teturi tik tam tikrą gyslelę, kuri 
dažniausiai atrandama netikė
tai . Kiti išgyvena visą gy
venimą, nežinodami turį savy
je vienokią ar kitokią gyslelę. 
Suradus tuos paslpėtus gabu
mus, verta juos ir išnaudoti. 
Patartina įsijungti į vietinį 
mėgėjų klubą. Čia susitinkama 
su tokiais pat entuziastais, 
kur ie mielai dalinasi savo 
pa ty r imu su naujausia is 
nariais. Pradedančiam gera pro
ga pažinti geriau pamėgtą 
sritį. 

Turį meno gyslelę, turėtų at
kreipti dėmesį į menišką foto
grafiją. Naudojant foto aparatą, 
eksperimentams nėra galo. 
Bandymąisu įvairiais filmais, 
skirtingas apšvietimas, pozicijų 
keitimas, tai vis fotografiniai 
nuotykiai. Nuotykiai, kurie 
nė ra pavojingi gyvybei ar 
žalingi sveikatai. 

Daugelis naujųjų pensininkų 
nežino kur ir kaip praleisti 
laiką. Kai vieniems atsiradus 
marioms laiko, pasineria į vi
suomeninį veikimą, kiti atsi
duoda meškeriojimui, treti pra
leidžia valandų valandas prie 
TV priimtuvo. Palengvėjęs gy
venimas daugeliui pasidaro kas
dieninė našta. Neturėjimas 
siekių, gyvenimas lieka be
tiksliu. Beprasmės, kvailos TV 
programos atbukina protą. 
Nejudinami smegenys surem-
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bėja, darosi nepaslankūs. Kaip 
kiekvienas kūno organas 
nelavinamas stingsta, taip ir 
protas nebeveikia taip mikliai. 
Galvojimas sulėtėja. Smegenys 
reikalauja papurenimo, kitaip 
jie siaurina savo veiklą. Negal
voti, nesiįdomauti, būti abe
jingu niekam nesuteikė ma
žiausio pasitenkinimo. Abejin
ga nuotaika daro žmogų pesi
mistu. Jo gyvenimas pasidaro 
pilkas. Pilka spalva yra labai 
slegianti. Rudens apsiniaukusi 
diena turi įtakos į žmogaus nuo
taiką. Nematydamas pragiedru
lio, surūgęs praleidžia visą die
ną. 

Didelę rolę žmogaus gyve
nime užima jo laisvo laiko 
pamėgtas užsiėmimas. Ar tai 
būtų daržininkystė ar paš
to ženklų r inkimas, at
sidavus kuriam pamėgimui, 
įgijama žinių, patyrimo. Siste- , 
mingas pašto ženklų rinkimas 
padidina žinių bagažą. Paišyba 
surišta su meno istorija nerei
kalauja jokių išlaidų. Modelių 
statymas ir dalyvavimas varžy
bose veikia labai uždegančiai. 
Kas mėgsta mechaniką, seno
viškų laikrodžių taisymas yra 
įdomus užsiėmimas. Ne vieną 
įdomauja ir fotografija. Ne
žiūrint, kas kuo užsiima, jam 
nereikia ružavų akinių. 
Užsiėmęs savo būsimu projektu, 
jis nematys pilkos dienos. 

Paminėjęs fotografiją, norisi 
prie jos ir sustoti. Kiekvienas 
žino, kas fotografija yra ir apie 
jos reikšmę nėra reikalo kalbė
ti. Jau prieš 50 metų amžinos 
atminties profesorius Steponas 
Kolupaila skatino įdomautis fo
tografija. Pats susipažinęs su 
foto pagrindais if -turėdamas pa
tyrimą, parašė vadovėlį, pava
dindamas „Fotografuoti gali 
kiekvienas". Mestas grūdas 
rado gerą dirvą. Laikui bėgant, 
turėjome ne tik profesionalų, 
bet ir tikrų menininkų, kurie 
buvo atitinkamai įvertinti įvai
riose tarptautinėse varžybose. 
Jie garsino Lietuvą jau tada. 

Senų veteranų eilėms išretė-
jus, jaunoji karta užėmė jų eiles. 
Didžiavomės tada, didžiuoja
mės ir dabar. Tėvynainiai Lie
tuvoje savo sugebėjimais ski
riasi iš kitų Sovietų Sąjungos 
respublikų. Lietuvos foto meno 
draugija yra žinoma ne tik už 
geležinės uždangos, bet ir va

karų pasaulyje. Neveltui Lietu
va yra vadinama Fotografijos 
respublika. 

Neturime JAV lietuvių foto 
meno draugijos a r didesnės 
apimt iems mėgėjų klubo. 
Budrio vardo Lietuvių Foto ar
chyvas kievieneriais metais 
ruošdamas metines parodas su 
rūpesčiu žvelgia a t e i t i n . 
Parodos rengėjams rūpi prie
auglis. 

Turime įvair iausias orga
nizacijas, grupes, ratelius bei 
klubus. Jų tikslas yra suburti 
bendraminčius į organizacinius 
vienetus. Priklausyti organi
zacijai turi savo teigiamas savy
bes: pajėgiant pirkt i didesniais 
kiekiais, gaunama nuolaida, 
narių pasidalinimas patyrimu, 
sveika konkurencija su kitais 
klubais, įdomus ir naudingas 
laiko praleidimas ir t.t. Naujos 
idėjos atveria naujus horizon
tus 

Atsiradus keliems entuzias
tams, klubo ar ratelio steigimas 
gali būt i pr ivačiame bute. 
Paskelbus steigimo idėją, sueiga 
gali įvykti svetainėje ar kokioj 
kitoj žinomoj užeigoj. Sueigoje 
išrinkti vadovą, kuris rūpintųsi 
kito susirinkimo programa. Pra
džiai pasikviesti kompetetingą 
srities žinovą,kuris at l iktų 
klausimų — atsakymų formoje 
sueigą. Tolimesnė eiga savaime 
susiklostys. 

Kiekvienas laisvo laiko užsiė
mimas atneša pasitenkinimą. 
Juo daugiau pasiner iama į 
pomėgį, juo daugiau kyla aistra. 
Ne vienas, aistros pagautas, sa
vaime atsijaunina. O kas to ne
norėtų? 

GERA VALIA IR GERI 
DARBAI 

PARAMA BAŽNYČIAI 

Chicagos arkivyskupijoje yra 
2.4 mil. katalikų. Dabar numa
tyta gruodžio mėnesį apklausi
nėti kunigus, a r galima pakeis
ti paramos Bažnyčiai tvarką — 
vieton laisvų aukų įvesti tam 
tikrą mokestį nuo gaunamų 
pajamų. Tada nereikėtų nė 
bingo palaikyti. Dabar daugėja 
parapijų, kurios neįstengia su
vesti biudžeto. 

PLANAI STADIONŲ 

Bears komandos vadovybė pa
rinko Howard Needles Tammen 
and BergendorfT firmos Kansas 
City architektus suplanuoti sta
dioną vakarinėj Chicagos pusėj. 

Pakvies tų jų a t s i sakymas 
dalyvauti pokylyje įžeidžia ir 
u ž r ū s t i n a kara l ių , bet j is 
nenusileidžia. Štai ir vėl sunkiai 
suprantama palyginimo vieta: 
sukvietimas jau ne parinktųjų 
svečių, bet sutiktųjų visai atsi
t ikt inai kryžkelėse, gerųjų ir 
blogų. Pagaliau pokylio salėjau 
pilna, tikslas pasiektas. Bet 
palyginimas vėl iškelia kitą 
staigmeną: karalius atėjęs į puo
tos salę pamato vieną be ves
tuvių drabužio. Bet iš kur tas 
vargšas turės vestuvių drabužį, 
jei j i s yra pakviestas atsi
t i k t i n a i , s u t i k t a s gatvės 
kryžkelėje? 

Čia reikia žinoti ano laiko pa
pročius. Pakviestieji į vestuves 
savo namuose persirengdavo 
t i nkama i s vestuvių puotai 
drabužiais, o tie, kurie jų 
neturėdavo, gaudavo vestuvių 
drabužius čia pat karaliaus 
rūmuose. Kadangi visi buvo 
apsirengę tinkamai, tai matyti, 
kad tas vienas buvo apiplyšęs ne 
iš skurdo, o iš nepagarbos jį pa
kvietusiam karaliui. 

Dabar pabandykime paanali
zuoti Kristaus palyginimo atski
rus epizodus. Karaliaus noras, 
kad vestuvių pokylis būtų pilnas 
reiškia visų žmonių pašaukimą 
į Dievo karalystę. Pakviestųjų 
atsisakymas dalyvauti toje puo
toje nesumažina Dievo meilės. 
Pakvietimas į Dievo karalystę 
nesibaigia: į ją visi, visais 
laikais yra pakviesti. Bet daly
vauti joje priklauso nuo pakvies
tųjų geros valios. Palyginimas 
moko, kad ne visi tur i tos geros 
valios, ne visi įvertina karaliaus 
pakvietimą. 

Jėzus savo palyginimu norėjo 
pasakyti, kad štai jūs, žydai, iš
r ink to j i t a u t a , a t s i sakė te , 
nenorėjote patekt i į Dievo 
karalystę, todėl išganymas yra 
pasiūlytas pagonims. Kitu atve
ju Jėzus žydų tautos vadams aiš
kiai pasakė: „Dievo karalystė 
bus iš jūsų atimta ir atiduota 
tautai , kuri duos vaisių" (Mat. 
21, 43). Šiame vestuvių puotos 
pa lyg in ime Jėzus moko: 
Izraelis, Dievo tauta atmeta 
Mesiją ir jo Evangeliją, tuo tar
pu ki t i tolimi jo ieško, jo kvie
timą priima. Tokia Jėzaus užuo
mina, nors ir palyginimu pa
daryta, aišku, sukėlė žydų pasi
piktinimą ir nepritarimą. Bet 
palyginimas apie karal iaus 

kvieslių paniekinimą ir užmu
šimą primena kitą faktą, kaip 
Dievo tauta visuomet niekino ir 
žudė pranašus. Jėzus kartą 
ginče su fariziejais pranašauja, 
kas bus netolimoje ateityje: 
„Š ta i aš siunčiu pas jus 
pranašų, išminčių ir Rašto aiš
kintojų. Vienus jų užmušite ir 
nukryžiuosite, kitus plaksite 
sinagogose ir persekiosite nuo 
miesto iki miesto, kad ant jūsų 
kristų visas nekaltas kraujas, 
išlietas žemėje, pradedant tei
siojo Abelio krauju ir baigiant 
krauju Barachijo sūnaus Zacha
rijo, kurį jūs nužudėte tarp 
šventyklos ir altoriaus" (Mat. 
23, 34-35). Šitą tikrovę Jėzus 
savo palyginime priminė pa
sakymu: „Kiti tarnus nutvėrę 
išniekino ir užmušė" (Mat. 22, 
5). Taigi yra istorija, o ne iš
galvotas pasakymas. 

Kristaus palyginimas apie 
vestuvių puotą nėra vien t ik 
aiškinimas įvykusių faktų ir is
torijos, kuri tęsiasi visais 
laikais. Tai yra priminimas 
žmonėms, kad jie atsimintų 
lemiamą valandą: viskas yra 
paruošta. Negalima atidėlioti, 
nes viskas parengta. Kada 
Dievas šaukia į savo karalystę, 
negalima to šaukimo arba kvie
timo nepaisyti, nėra kitų svar
besnių dalykų, dėl kurių būtų 
galima atsisakyti Dievo kvieti
mo. 

Palyginime kvietimas apsi
spręsti, kada Dievas kviečia į 
savo karalystę yra drauge pa
mokymas, kaip Dievas elgiasi 
su pakviestaisiais, atmetusiais 
jo kvietimą. Jėzaus klausytojai, 
girdėdami, kaip karalius pa
siuntė savo kariuomenę ir su
degino jų miestą, vėliau galvo
jo, kad palyginime yra nusaky
tas Jeruzalės sunaikinimas 
70-tais metais, kada romėnai 
sunaikino šventąjį miestą ir jo 
šventovę. Tačiau Dievo spren
dimas nėra skirtas tik pir
miesiems pakviestiesiems. Jis 
yra skirtas ir vėlesniesiems, 
kurie nepriima pakvietimo ir 
galvoja, kad jie yra tvarkoje. 
Visi yra pakviesti, bet ne visi iš
rinkti. Patekti į puotos salę dar 
nėra garantija: reikia būti pasi
puošusiems, reikia būti Dievo 
malonėje, be kurios niekas ne
gali būti tinkamas Dievo ka
ralystės narys. 

J . V. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

Niekada nesisvaidyk purvais: E»u tvirtai įsitikinęs, kad visų 
į taikinį gali nepataikyti, o tavo pasaulio blogybių paskirtis yra 
rankos vis pasiliks purvinos. pažadinti aktyvumą. 

J. Parker Coleridge 

37 
Tropinis vaisius nebūtinai buvo geresnis už 

mūsiškius. Kančios vaisius (passion fruit) atitiko savo 
vardą. Iš išorės gražus, viliojančiai raudonas, o vidui 
vien tik smulkūs kauliukai, mėsos vos vos. Turi čiulpt 
tuos kauliukus, burna pilna kaip žvyro ir dar bado 
liežuvį. Įdomu, kad visam tropiniam Oriente obuolys 
ir apelsinas yra lygiateisiai vaisiai ir konkuruoja su 
vietiniais. Singapūre ragavom japoniškus obuolius, jie 
stebėtino dydžio, kaip greifrūto. Kaip japonai juos 
tokius didelius užaugina tai paslaptis. 

Legendarinis Oriento vaisius yra durian. Jau 
Filipinuose gyvendami girdėjom kas tai per nuostabus 
vaisius, — nepaprasto gardumo, bet labai blogo kvapo. 
Jį esą galima valgyti tik lauke, jei durianą atidarysi 
namuose, tai tris dienas tie namai bus netinkami gyve
nimui, o durianą užvalgęs tris dienas turėsi gyventi 
kaip atsiskyrėlis. Ir tikrai, mūsų viešbuty Singapūre 
buvo iškabintas griežtas perspėjimas nenešti duriano 
į kambarį. Mano filipinietis draugas mane įšventė į 
paslaptį, kaip reikia valgyti durianą. Esą užvalgius 
reikia išgerti pomidorų sunkos, nusiplauti t a sunka 
rankas ir veidą, ir tada jau vėl gali likti pilnateisiu 
visuomenės nariu. Anais laikais kažkaip nesuradom 
progos duriano paragauti, šiam turguj duriamą 
pardavinėjo. Kad tai buvo durianas, nereikėjo klaus
ti, iš tos pusės sklido stiprus, veriantis kvapas. Knygos 

tą kvapą apibūdina kiekviena skirtingai. Vieniems tai 
supelijęs jogurtas, kitiems vanila su svogūnu a r net 
paprasčiausiai išvietės kvapas. Mano asmeniškas įver
tinimas būtų — Limburgerio sūris su mango. Tačiau 
duriano kvapas buvo toks savitas, kad žodžiais bei paly
ginimais jį tiksliai apibūdinti buvo neįmanoma. 

Čia buvo mano proga naujam patyrimui. Valgyti 
ar ne? Patraukęs jo kvapą vis dar delsiau. Pora kiniečių 
durianą valgė, atrodo, su pasigardžiavimu. Bet tas 
kvapelis... O tačiau dėl to gi į Orientą atvažiavom, kad 
jo paslaptis pažintumėm. Žmonai purtant galvą aš 
nupirkau durianą, kinietis jį perskėlė per pusę. 
Durianas buvo žalias, didumo kaip arbūzas, vidury 
skiltyse glūdėjo slyvos didumo branduoliai. Juos supo 
pudingo pavidalo geltona masė, kurią valgei su 
šaukštuku. 

Pirmą kąsnį paėmus, kvapas išnyko iš egzistencijos, 
liko tik labai gardus, saldus skonis. Norėjosi jo vis dau
giau ir daugiau ir buvo gaila ištuštinus paskutinę 
skiltį. Bandžiau prikalbėti Giedrę, kad ji irgi duriano 
paragautų. „Negi tu nori, kad aš tris dienas negalė
čiau tavęs bučiuoti?" Tačiau veltui. Negalėjau jos pri
kalbėti paragauti nei vieno kąsnelio. Paskiau visgi nu
tarėm, kad gandai apie pasiliekantį duriano kvapą 
buvo perdėti, netgi pomidorų sunka praustis nereikėjo. 

Kitą rytą tuoj pat pajutom, kad esame musulmo
nų krašte. Vos auštant mus pabudino griausmingas 
garsiakalbis. Iš netolimos mečetės mula ragino visus 
tikinčiuosius garbinti Alachą. Iš esmės sako, kad tik 
senais laikais mula lipdavo į minaretą ir iš ten 
šūkaudavo. Dabar tą pareigą perėmusi įrašyta juostelė 
su garsiakalbiu. Alachą musulmonai garbina penkis 
sykius per dieną. Dienos metu garsiakalbio šauksmas 
išnyksta miesto ūžesy, tačiau anksti rytą jis sugriau
džia per visą miegantį miestą. 

Šią dieną mes nutarėm aplankyti botanikos sodą. 
Keliaudami mes niekad neidavom į zoologijos sodus, 
jie visi vienas į kitą panašūs. Tačiau botanikos sodai 

kiekvienam mieste yra skirtingi. Augmenijos įvai
rumas ir grožis yra neišsemiami. Jakartos sodas buvo 
"ypatingas savo senumu, jis buvo pradėtas olandų, dau
giau kaip prieš šimtą metų. Jis buvo ne pačioj Jakar-
toj, o Bogor, apie 40 mylių nuo miesto. 

Kelionė į Bogor buvo turizmas „par excellence". 
Važiavom traukiniu be pėdsako įsimaišę į vietinių 
gyventojų masę. Stebėjom jų veidus, jų rūbus, jų 
elgseną. Pajutom, kad tikrai Javos sala yra tirščiau
sia žmonėmis. Traukinys važiavo pro beveik nenu
trūkstantį kaimą, viena trobelė glaudėsi prie kitos, jų 
kiemai ir daržai buvo gal dviejų metrų platumo. Palmės 
ir bananų medžiai davė pavėsį. Matyt buvo mango 
sezonas, kiekvienoj stotelėj stovėjo pintinės su mango 
vaisiais, paruoštos išvežimui, pintinių tūkstančiai, 
mango vaisių tą dieną turbūt matėm milijoną. Kiek
vienoj stotelėj įlipdavo vis nauji mango pardavėjai. 
Paskui juos sekė elgetos, vis nauji, vis kitokie, kai 
kurie su sužalotom kojom šliauždavo per vagono 
grindis. 

Sodas buvo milžiniškas. Išvaizda jis kalbėjo apie 
savo istoriją: „Anksčiau aš buvau gražesnis". 
Šimtamečiai medžiai rikiavosi palei didingas alėjas, 
skirtingų medžių miškeliai supo mus vis skirtingų 
rūšių pavėsiais. Ežerėliuose augo Victoria. Atsimenu, 
Kauno botanikos sodo šiltadary buvo rūpestingai au
ginama Victoria gėlė. Jos lapas kaip didžiulė lėkštė plū 
duriavo ant vandens, ant jo galėdavo sėdėti mažas 

j vakas nenugrimsdamas į vandenį. Čia Victoria lapų 
' plūduriavo šimtai. Vaikščiojant visur jautėsi, jog čia 

trūksta žmogaus rankos. Medžiai puikiai moka augti 
ir be žmogaus, bet kai jie nori pasirodyti pilnam grožy. 
žmogus turi jiems padėti. Čia gi šiltadaržiai buvo tušti 
ir uždaryti, alėjose prikritę lapų, kai kur nulūžusios 
palmių šakos riogsojo ant žolės. Kas žino. gal tie me
džiai ilgėjosi olandų, kurie juos kadaise sodino. 

(Bus daugiau) 

.• 
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HORIZONTAI 
SUVAŽIUOS JAUNIMAS tikimasi kad visus tikrai pajėgs 

ŠEŠIŲ KRAŠTŲ sutalpinu didžiulis modernus 
** Hamiltono koliziejus. 

Hamiltone 1988 m. liepos 3 d. 
įvyksiančios aštuntosios laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventės informacijos komisijos 
vadovas K. Mileris parašė man 
laišką, kviesdamas įsijungti į 
Tautinių šokių šventės spaudos 
komisiją. Neatsakiau nei taip, 
nei ne. Iš anksto pasižadėti būti 
komisijos nariu nedrįstu, nes 
nežinau, ar bus originalios ir 
įdomios medžiagos apie ką 
rašyti. Skaitytojams skelbti tą 
pačią nusibodusią informaciją 
nedrįstu, nes tai prisidėtų prie 
mūsų laikraščių turinio dar 
didesnio susinimo ir kartu skai
tytojų mažėjimo, nes esu įsi
tikinęs, kad etninis laikraštis 
tik tada yra įdomus, kada jame 
skelbiami originalūs straips
niai. 

Tačiau nedrįstu ir atsisakyti 
iš komisijos dalyvių vien dėl to, 
kad visi keturi šventės meno 
vadovai — Rita Karaziejienė, 
Juozas Karaziejus, Genovaitė 
Breichmanienė ir Liudas Sagys 
— yra ne tik daug nusipelnę tau-
tinių šokių puoselėjimui 
(Breichmanienė ir Sagys yra tos 
srities veteranai), bet kartu ir 

geri pažįstami. Todėl vien dėl to 
informacijos komisijos pirmi
ninkui negaliu pareikšti, kad jo 
vadovaujamoje komisijoje ne
dalyvausiu. 

Pradinėje informacijoje 
sakoma, kad VIII Tautinių 
šokių šventėje jau pasižadėjo 
dalyvauti JAV, Kanados, V. 
Vokietijos, D. Britanijos, Ar
gentinos ir Brazilijos taut. šokių 
grupės ir kad vyksta pasita
rimai su kitais kraštais. Ši 
informacija kelia pasididžia
vimą, kad VHI Taut. šokių šven
tėje dalyvaus jaunimas iš tiek 
kraštų ir kad tūkstančiui šokėjų 
apsistoti užsakytos vietos 
McMaster universiteto bendra
butyje. Kadangi šokėjai kalbės 
keturiomis skirtingomis kal
bomis — anglų, vokiečių, ispanų 
ir portugalų, tai visi kartu bū
dami galės susikalbėti tik lie
tuviškai. Ir vien dėl to masiški 
jaunimo sulėkimai dalinai pasi
tarnauja lietuvybei. 

Iš viso į Hamiltoną atvažiuo
ti jau užsiregistravo 89 grupės 
su 1867 šokėjais. Tai gera žinia, 
rodanti, kad taut. šokių grupių 
skaičius išeivijoje nemažėja, bet 
po truputį net didėja. Iš to taško 
žiūrint, neatrodo, kad išeivija 
būtų nudžiūvusi tautos kamie
no dalis. 

Pasiruošimas tautinių šokių 
šventėms jaunimui suteikia 
tam tikrą impulsą. Sostinės Wa-
shingtono taut. šokių grupė 
„Gabija" neteko savo ilgametės 
vadovės Astos Banionytės, įsi
pareigojusios kitiems darbams. 
Ir jie laimingi buvo, kai jų pačių 
susirasta ir prikalbinta „Ga
bijai" sutiko vadovauti prieš po
rą metų iš Lietuvos atvykusi ir 
kiek daugiau kaip prieš metus 
VVashingtone apsigyvenusi Lina 
Žilionytė. Jos prisiminimuose 
dar tokios vaizdžiai gyvos jos 
matytos paskutinės šokių šven
tės Lietuvoje, įsidėmėtinos ir 
tuo, kad taut. šokių švenčių 
metu jaunimui palyginus gal 
mažiausią duoklę tenka atiduoti 
Leninui, partijai ir tautų 
draugystei. 

Būsimosios VIII Taut. šokių 
šventės dalyvius tenka pain
formuoti, kad šventė įvyks nese
niai pastatytame Hamiltono 
miesto Copps koliziejuje, 
kuriame telpa 17,000 žiūrovų. 
Savaitę prieš VIII Taut. šokių 
šventę kaimyniniam Toronte 
bus Pasaulio lietuvių seimas ir 
Kultūros kongresas. Apytikriai 
skaičiuojant į visus tuos ren
ginius iš laisvojo pasaulio ir 
okup. Lietuvos suplauks 
nemaži būriai lietuvių. Todėl 

KAI LAIMEI KELIAS 
LIKO PASTOTAS 

Vienintelį kartą Hamiltoną 
aplankiau 1977 m. pavasarį ir 
svečiavausi svetingoje Breich-
manų šeimoje. Jie man aprodė 
miestą ir lietuvių parapiją su 
Jaunimo centru. Tada pramo
nės miestas Hamiltonas jau 
buvo atjaunėjęs, sumodernėjęs 
ir ūgtelėjęs į aukštį. Iš arti žiū
rėdamas į Hamiltoną prisimi
niau, kaip 1948 m. likimas man 
pastojo kelią iš V. Vokietijos 
emigruoti į Kanadą ir kaip teks
tilės „specialistu" apsigyventi 
Hamiltone. 

Tada gyvenau anglų zonoje 
buvusioje Dedelsdorfo stovyk
loje, miškuose netoli rusų zonos. 
Karo metu buvusio aerodromo 
vieta atrodė pašėlusiai jauki ir, 
sakyčiau, rami, jei ne tie rusai 
pašonėje. Tai buvo vadinamųjų 
inteligentų stovykla su savo 
gimnazija ir choru bei šokėjų 
grupe. 1947 m. prasidėjus 
emigracijai į D. Bri tani ją 
stovykla gyventojų skaičiumi 
jau buvo kiek praretėjusi. 1948 
m. nemaža dalis pakėlė sparnus 
emigracijai į Australiją. I Kana
dą ėmė tik viengunges mergi
nas. Likę laukėm, kada atsivers 
vartai emigruoti į JAV, nors 
greitų prošvaisčių dar nesimatė. 
Tačiau 1948 m. atsirado proga 
keturiems viengungiams vy
rams — tekstilės specialistams 
išvykti į Kanadą. I tą būrelį 
patekau ir aš. Organizacijos ir 
draugai mums suruošė gražias 
išleistuves ir mes keturi , iš
vykdami į Fa l l ingbos te l io 
pereinamąją stovyklą iki „su
grįžimo į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą" atsisveiki
nom su Dedelsdorfu, su likimo 
bendrakeleiviais ir aplamai su 
Europa. Aš pats stovyklos biu
letenyje dar paskelbiau viešą 
atsisveikinimą ir padėką tiems 
žmonėms, kurie man viengun
giui palengvino skaudžias die
nas likus be tėvynės ir be tėvų. 

Didžiulėje Fal l ingboste l io 
pereinamoje stovykloje buvo 
tikras Europos tautų mišinys ir 
įvairių tautybių žmonės susikal
bėdavo daugiausia vokiškai. Čia 
jau teko eiti per visokias komi
sijas: sveikatos, saugumo ir 
galiausia vizų išdavimo, kuri 
buvo paskutinė ir kar tu mie
liausia. Kai į rankas gauni vi
zą, tai reiškia, kad jau ir iš
važiuosi. O tos akimirkos ne
kantriai laukėm, nes jau buvo 
pabodusi sugriauta ir tais lai
kais buvusi pusalkanė Europa, 
ypač Vokietija. 

Praėjus gydytojus ir saugumą, 
kažkieno liežuvis paskundė, kad 
aš nesu joks tekstilės specialis
tas — dažytojas, kokiu užsira
šiau ir pereinamojoje stovykloje 
didžiąją dalį „kryžiaus kelio" 
laimingai perėjau. Vietoje kelio
nės per Atlantą į Kanados kran
tus ir Hamiltoną, teko grįžti 
atgal į savo stovyklą. O jos jau 
nei kvapo nebeliko Dedelsdorfo 
miškuose, stovykla buvo per
kelta į Diepholzą, ten sujungus 
kelių kitų mažesnių stovyklų 
gyventojus. Buvusį Diepholzo 
stovyklos jaunimą ir kartu 
mano paž įs tamus neseniai 
„Drauge" gyvai ir įdomiai 
aprašė talentingas plunksnos 
žmogus ir buvęs Diepholze lite
ratų būrelio pirmininkas Juozas 
Gaila-Gaileviiius. 

Dar metus teko pagyventi 
Diepholze, kol, vietoje Ha
miltono, Su tv i r t in imo sak
ramento liudininko Juozo Lauč-
kos kviečiamas, atvykau į New 
Yorką. 

Tai tiek šį kartą apie VIII 
Tautinių šokių šventę ir apie 
Hamiltono miestą, kuriame ki 
tą vasarą toji šventė įvyks. 

Kristina Milašiūtė, Bronės ir Juozo Milašių duktė iš Vernon Hills, 111., su 
pintine obuolių Milwaukee tarptautiniam festivaly. 

NAUJAS „DIE RAUTE -
RŪTOS" ŽINIARAŠTIS 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Skaitytojus pasiekė prieška
lėdinis Lietuvos vokiečių są
jungos kultūros ir žinių biu
letenis „Die Raute — Rūta". 
Pirmas jos psl. yra pasipuošęs 
Pažaislio vienuolyno nuotrauka 
pažymint, kad buv. barokinis 
bažnyčios ir vienuolyno an
samblis, turtingas meno kūri
niais, šiandieną yra paverstas 
muziejumi. 

Atrodo, kad Lietuvos vokiečių 
mažumą pagavo kelionių 
„karštligė", kadangi jau an
trame psl. buv. kybartietis Al
fredas Unger (jis yra šio žinia
raščio redakt.) talpina gan pla
tų straipsnį „Das Land an der 
Memel — kraštas prie Nemuno" 
primindamas, kad beveik po 44 
m. pavyko kiek pakelti geležinę 
uždangą ir buv. Lietuvos gy
ventojai gali lankyti Kauną, 
Palangą, Klaipėdą. Prie straips
nio pridėtas ir maršruto žemėla
pis. 

Autorius rašo, kad Lietuva 
yra ir liks tolimu kraštu, ku
riame per 650 m. gyveno 52 
tūkst. vokiečių, išlaikydami sa
vo papročius, istorinius įvykius 
ir visą tai 1941 m. perkeldami į 
Vakarus. Taip, tai buvo Lietu
va, Pabaltijo kraštų grūdų aruo
das („Kammer") ir kiek akys 
siekia — pievų bei miškų kraš
tas. 

Po 44 metų dalinai atidaryti 
ir draudžiamų zonų vartai, lei

džiant lankyt is Klaipėdos 
krašte, kuris 1938 m. skaitė 153 
tūkst. gyventojų. 

Spėju, kad parašyti šį 
straipsnį redaktoriui akstiną 
davė kelios kelionės į Lietuvą ir 
jų aprašymai Vakarų Vokietijos 
spaudoje, nes žiniaraštyje be 
žemėlapio yra įdėtas Miuncheno 
kelionių įstaigos „Baltisches 
Reisebiuro" lapelis su pažymėta 
traukinio kelione iš Hannoverio 
į Vilnių bei lėktuvų skrydžiai 
Frankfurtas — Maskva, 
pasiekiant iš SS-gos sostinės 
Aerofloto lėktuvu Palangą, o iš 
gražios mūsų vasarvietės, eks
kursantai autobusu nuvežami į 
Klaipėdą. Čia jie galės praleisti 
3 dienas ir vėl autobusu grįžti 
į Vilnių. Iš mūsų sostinės 
Aerofloto lėktuvas nuskraidina 
į Maskvą. Yra daugiau galimy
bių pasiekti Klaipėdą pvz. 
tiesiogiai skrendant iš 
Frankfurto į Rygą ir iš Latvijos 
sostinės vykstant autobusu į 
Klaipėdą, kartu aplankant ir 
mūsų sostinę 

Kelionės įstaigos reklami
niame lapelyje taip pat rašoma, 
kad Vilniaus „Intouristas" 
patenkino pavienių asmenų 
pageidavimas pvz. aplankyti 
„Heydekrug" -g Šilutę ir kt. 
Klaipėdos krašto vietoves. 
Kainos nepažymėtos. 

Ilgame straipsnyje aprašoma 
Vytauto diplomatija bei Žalgirio 

mūšis teigiant, kad Rytprūsių 
šioje vietovėje kryžiuočiai buvo 
sutraukę 83 tūkst. karių, o 
jungtinėse Lietuvos — Lenkijos 
ei lėse stovėjo 183 tūks t . 
Straipsnis aiškiai rašytas ne 
istoriko, kadangi autorius G. 
Gettner sako, kad pradžioje 
pergalė buvo pasvirusi į kry
žiuočių pusę. Tačiau iš užnu
gario atjoję totoriai pradėjo 
mėtyt i kilpas (, , lasso"), 
t raukdami sunkiais šarvais 
vokiečius nuo žirgų. 

Lietuvos vokiečių s-gos struk
tūra yra panaši į L. B-nės 
„Sušauktame suvažiavime, be 
didesnių pasikeitimų, buvo iš
rinkta centro valdyba. Jos pirm. 
perrinktas Erhardas Lackner, o 
sekr. didelis lietuvių bičiulis, 
evang. kun. Alfredas Franckeit. 
Suvažiavime įdomu referatą 
skaitė buv. II-os Kauno gim
nazijos mokinys Valdemaras 
Šumanas, prisimindamas Lietu
vą kaip tolerantišką valstybę, 
kurioje gražiai sugyveno įvai
rios tautybės. Jo klasėje iš 27 
mokinių buvo du rusai, keturi 
vokiečiai 1 žydas ir totorius. 
Veikė vokiškos, žydiškos, len
kiškos gimnazijos. 

Tik atsiradus už Lietuvos ribų 
besiplečiančiam pol i t in iam 
spaudimui iš nacionalsocialistų 
ir komunistinės SS-gos pusės, 
lietuviai pradėjo didžiuotis savo 
tautybe , ypatingai paėmus 
valdžią tautininkams. Pradėta 
net keisti lenkiškos kilmės pa
vardės, pvz. Liutkevičių į 
Liutkų, Navardauską į Navar-
daitį ir t.t. Tačiau pasuose buvo 
įrašoma ir tautybė. Prelegentas 
palietė Lietuvos vokiečių parei
gas Vakarų Vokietijoje, atkreip 
damas klausytojų dėmesį į 
šeimą. Joje turi būti pasakoja
ma vaikams ir vaikaičiams apie 
tėvų kraštą Lietuvą. Taip pat 
didelis ryšys yra Lietuvos 
vokiečių s-ga. Jos suvažia
vimuose, renginiuose, pasitari
muose taip pat randama maža 
tėviškės dalelė. 

Neužmiršo paskai t ininkas 
„Die Raute — Rūtos" žinia
raščio bei kun. A. Franckeit 
leidžiamo metraščio „Heimat-
gruss — tėviškės 
sveikinimas",kurie taip pat yra 
jungtis dabarties su praeitim. 

Trumpai minimas šiandieni
nis Karaliaučiaus ir Klaipėdos 
religinis gyvenimas. Pasinau
dojant vokiška „Elta" prane
šama, kodėl popiežius negalėjo 
nuvykti į Lietuvą. Su Vilniumi 
„susigiminiavęs" Duisburgo 
miestas į mūsų sostinę buvo pa
siuntęs gimnastikos — šokių 
ansamblį. „Die Raute" sako, 
kad jis džiaugėsi dideliu pa
sisekimu. 
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Del daugiau informacijos arba užsiregistruoti skambinkite: 
1-917-299-9794 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, MC 
393 W. Broadvray, P.O. Box 119, to. Boston, MA 02127 
Information >s preltmmary and subject to changes 

RAŠINIŲ KONKURSAS 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skalbia 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. - $290.00 
II. —$190.00 
III. — $100.00 

Premijų paskirstymui, jury komisija bus sudaryta ir paskelbta 
vėliau. 

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema, 
prisiųsti ušklijuotą voką su vardu, adresu, ir amžiumi. Konkur
so rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 15 d., 1988 m., 
sekančiu adresu; Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
c/o Vida Jonušienė, 12900 Pawnee M . , Paloo Park, 
M. 00494. 

J* INTERNATIONAL 
* I INDUSTRIES 
Algis Grigas, 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 
Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą—taip 
pat penkias dienas po jūsų įmokėjimo. 

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Robertą Road 
Paloo Hills, Illinois 00409 
Telefonas: (312) 430-0074 

INTERNATIONAL 
Rūta Paupertenė, 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. 

O. 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. 

0. T. International, Inc. 
10401 S. Roberte Road 

Telefonas: (312) 430-7272 

®p INTERNATIONAL 
O.T. INTERNATIONAL, INC. 
RŪTA PAUPERIENt, ĮSTAIGOS VEDĖJA 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Nr. 8800/SA 
Nr. 8801 
Nr. 8802/F 

Nr. 8803/M 
Nr. 8804/FIM 

Nr. 8805/SP 
Nr. 8806/F 

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F 

Nr. 8809/M 
Nr. 881 O/F 

Nr. 8811/M 

Pietų Amerika: 5 d. Rio, 1 kjuassu Falls, 4 Buenos Aires balandžio 7-18. 
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d. Amsterdamas 3 diena, 
birželio 13-29. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. 
ratJaHĮSr Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 
2 d., ir 2 dienos laive, liepos 3-17. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Helsinkis 3 d., liepos 14-29. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 diena, 
liepos 18-rugpjūčio 3. 
Lietuva 10 d.. Maskva 1 d., liepos 19-31. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d. 
rugpjūčio 15-31. 

9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 18-28. 
10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje 

(Oktoberfest) 5 d., rugsėjo 19-spaHo 7. 
lietuve 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. 

G.T. INTERNATIONAL, MC. 
10401 SOUTH ROBERTE ROAD 
PALOS HILLS, ILUNOtl 90495 

TEL.: (312) 430-7272 

Amsterdamas 3 diena 



• 

VAKARONĖ SU ANTANU 
KULBIŲ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1987 m. lapkričio 21 d. 

SAVAITGALIS SU LIETUVOS KREPŠININKAIS 
Bedirbant lietuvių socialinių 

reikalų įstaigoje, turiu nemažai 
progų susipažinti su visokiau
siais žmonėmis ir su šypsniu 
prisiminti įvairius nuotykius. 
P r ieš porą savaičių mūsų 
įstaigoje aps i lankė porą 
žvaigždžių. Ne tokių, kurios 
danguje žiba, bet tokios kurios 
žmonių akyse žiba. Sėdėjau su 
Rimu Rekašium prie nelabai 
draugiško kompiuterio. Nuta
r i au , kad Rimas, išdirbęs 
visą vasarą IBM kompanijoj, bū
tinai man išspręs pasaulio bė
das, bent mano kompiuterio bė
das. Kadangi buvom giliai susi
kaupę, buvo maloni atgaiva,kai 
į raštinę iš restorano atbėgo 
Violeta Dirvonytė su įdomiom 
žiniom. („Seklyčia" yra resto
ranas po vienu stogu su mūsų 
įstaiga, o Violeta ten dirba kaip 
padavėja). J i vos galėjo susi
valdyti iš džiaugsmo, sakyda
ma: „Rūta, ar nori pamatyti 
porą gražių krepšininkų?" 

Jau anksčiau girdėjau gandą, 
kad pas mus gal apsilankys 
žalgiriečiai. Pasakius Rimui, 
kad iš Lietuvos atvyko spor
t in inkai ir prie šio darbo 
galėsim sugrįžti vėliau, pro 
šonines duris įėjau į restoraną 
ir žiūriu, kad sportininkų tarpe 
stovi Arvydas Žygas, o Šarūnas 
Marčiulionis viską filmuoja. Ar
vydui buvo aišku, kas mūsų 
įstaigą filmuoja, o aš maniau, 
k a d Arvydas sport ininkus 
atvežė pas mus. Pasirodo, kad 
Arvydas, pravažiuodamas pro 
„Seklyčia", panoro sriubos už
valgyti. Supuolimas nepapras
tas! 

Visi atsisėdom prie vieno stalo 
ir susipažinom. Sportininkai, 
kaip visi jau žino, atvyko kaip 
sovietų krepšinio komandos 
žaidėjai: Valdas Chomičius (ko
mandos kapitonas) ir Rimas 
K u r t i n a i t i s , abu Kauno 
„Žalgirio" krepšininkai ir nau
jausia sovietų krepšinio ko
mandos žvaigždė, Vilniaus 
„Statybos" žaidėjas Šarūnas 
Marčiulionis. Apie Šarūną buvo 
labai teigiamai aprašyta š.m. 
lapkričio 2 d. „Sports Illustra-
ted" žurnalo numery. Nulėkiau 
prie telefono ir liepiau draugei 
Daliai Polikaitytei kuo greičiau 
atbėgti į Seklyčią susitikti su 
šiais žymiais sportininkais. 
Susėdę pradėjome dalintis gy
venimo įspūdžiais. 

Kalbant su Valdu mano širdis 
buvo pilna keistų jausmų. Kaip 
mano artimieji draugai žino, 
mėgstu daug ir dažnai keliauti. 
Tik šįmet automobiliu nuvažia
vau ir prie Atlanto ir prie 
Pacifiko pakrančių. Esu daug 
Šiaurės Amerikos ir Europos 
mačiusi , bet palyginus su 
Valdu, žymiai mažiau esu 
keliavusi. Rodos sakė, kad jis 
vien tik į Californiją jau šešis 
kartus yra keliavęs. Amerikos 
sportininkai irgi daug keliauja, 
bet jaučiau truputį nesupran
tamo pavydo. Šie žmonės yra 
atvykę iš okupuotos Lietuvos, 
kalba mano tėvelių kalba. Šie 
sportininkai yra žymūs Ameri
kos visuomenėje, prašantiems 
duoda savo autografus..., tad 

RŪTA MUSONYTĖ 

man keista, kad su jais kalbu, 
kaip sena pažįstama... 

Po pietų, Arvydas ir Dalia su
sitarė sekantį rytą krepšininkus 
tarp krepšinio treniruočių parsi
vežti iš jų Hyatt viešbučio į Pe
dagoginį Lituanistikos Insti
tutą. 'Kadangi dėstau Done
laičio mokykloje, tai žinojau, 
kad negalėsiu ten su jais susi
tikti). 

Jie labai domėjosi įvairiais 
muzikiniais instrumentais, tai 
Dalia tučtuojau paskambino 
savo pusbroliui Dariui Polikai-
čiui. kad po darbo atvažiuotų ir 
pavežiotų juos po instrumentų 
parduotuves. Visiems trims 
buvo malonu su Darium susi
pažinti, o sekantį vakarą, 
Šarūnas net padainavo porą 
Dariaus dainų iš jo „Aš čia 
gyva" plokštelės. Atrodo, kad 
Darius ir Lietuvoj turi didelį 
pasisekimą. Tą vakarą jie 
apsilankė „Lithuanian Plaza 
Court", kur visų buvo šiltai 
priimti. 

Sekančią dieną, girdėjau, kad 
krepšininkų aps i lankymas 
šeštadienio rytą Institute buvo 
sėkmingas. Kaip Instituto lekto
rius, Arvydas paruošė moki
nius, kad jie gražiai svečius 
priimtų. (Apie jų viešnagę Pe
dagoginiame lituanistikos ins
titute jau buvo žinutė „Drauge" 
1987.XI.13). 

Šeštadienį po pietų jie vėl tu
rėjo krepšinio treniruotę, tad va
kare buvo šiek tiek išvargę, bet 

greitai atsigavo. Nors jie būtų 
norėję kur nors neįprastai at
švęsti „Halknveen" vakarą, jie 
sutiko dalyvauti Lietuvių Fon
do baliuje Martiniąue restorane 
ir „Ateities" baliuje Jaunimo 
centre. „Ateities" baliuje juos ir 
vėl sutikau. Visus tris apsupo 
žmonės prašydami autografų, o 
visi baliaus svečiai norėjo su 
Rimu, Šarūnu bei Valdu nusifo
tografuoti. Žaidėjams labai gerą 
įspūdį padarė Chicagos lietuvių 
visuomenės šiltas jų priėmimas. 
Sekmadienį, kaip pasakojo 
mano sesuo Dalia, jie smagiai 
leido laiką graikų restorane. 

Pirmadienį, grįžusi į darbą, 
turėjau progos su Šarūnu ir Val
du atsisveikinti. Juos atvežė į 
Seklyčią Daina Juozevičienė 
pusryčiams, o čia mus sutiko ir 
mano sesuo Dalia. Pasigedau 
pirmadienį Rimo Kurtinaičio. 
Pabuvom, pabendravom, o jie 
pavalgę sugrįžo į savo viešbutį, 
kur jų laukė kiti komandos 
žaidėjai, pasiruošę keliauti į 
Springfield sekančioms žaidy
nėms. Gailėjosi pralošę prieš 
stiprią Milwaukee Bucks ko
mandą, bet,matyt, nepasidavė 
universitetinėm komandom. 

Mums buvo didelis džiaugs
mas susi t ikt i su Lietuvos 
krepšininkais. Mačiau, kad jie 
išsilavinę ir įdomūs žmonės. Jų 
gyvenimas krepšiniu nesibai
gia. Pati neprašiau nė vieno iš 
jų autografų, bet gavau porą 
nuotraukų. Jos liks man bran
giu prisiminimu šio trumpo, 
draugiško susipažinimo. 

Iš arti ir toli — Lietuvos krepšininkai su naujais draugais. Iš kairė9. Rūta 
Musonytė, Valdas Chomičius, Violeta Dirvonytė, Rimas Kurtinaitis, Šarūnas 
Marčiulionis ir Darius Polikaitis. 

Nuotr. Danguolės Valentinaitės 

JAV ATSTOVAI IR STEBĖTOJAI 
Į VI PLJ KONGRESĄ AUSTRALIJOJE 

(Sąrašas nepilnas) 

Chicaga: Violeta Dirvonytė, 
Ramunė Gaižutytė, Aušra Ja-
saitytė, Robertas Kėželis, Jonas 
Račkauskas, Algis Sodonis, 
Andrius Tamulis, Lora Vasi
liauskaitė, Erikas Vasiliauskas, 
Algimantas Žemaitaitis. 

Californiją: Gailė Radvenytė, 
Tauras Radvenis, Paulius Vis
kanta, Rymantė Vizgirdaitė. 

Connecticut: Vaiva Vaišny-
tė. Rūta Virkutytė. 

Maryland: Darius Sužiedėlis. 
M a s s a c h u s s e t t s : Darius 

Michigan: Alma Matvekaitė, 
Danutė Petrusevičiūtė, Vytė 
Snapšytė, Laima Sruoginytė. 

New Yorkas: Viktorija Gar-
bauskaitė, Kristina Kirkylaitė, 
Laurynas A. Vismanas, Lina 
Alvarado, Rūta Kirsteinaitė. 

Ohio: Vija Bublytė, Tauras 
Bublys, Ramūnas Balčiūnas. 

Oklahoma: Rūta Vardytė. 
P e n n s y l v a n i j a : Indrė 

Ardytė. 
Texas: Milda Motekaitytė. 
Washingtonas: Rasa Raišytė, 

Viktoras Raišys. 
Neo-Lituanai: Daiva Čeka

nauskaitė, Indrė Toliušytė. 
Ivaška, Naida Šnipaitė. Audra Vyčiai (K of L): Rima Hart 
Veitaitė. vingin, Rita Zakarka. 

„Antanas Kulbis turi baka
lauro laipsnį iš ..marketing" 
verslo srities Providence kole
gijoje, o dabar siekia magistro 
laipsnio iš filmavimo meno 
Bostono universitete, College of 
Communications. Antano Kul-
bio darbai filmavimo mene yra 
gerai įvertinami. Už savo re
žisavimą ir kinematografiją jis 
yra gavęs daug premijų, jų tarpe 
,Witcom Merit Av ard' už ge

dausią industrinę filmą š.m. 
balandžio mėnesį. Chicagos jau
nimas susidomėjo Antano Kul-
bio darbu kai įvairiose vietose 
buvo rodoma jo vaizdajuostė 
,Partizanas'. Tai, kad Antanas 

Kulbis parinko lietuvišką temą 
savo sekančiam filmui mus 
paskatino jam padėti". 

Šiais žodžiais jauna visuome-
ninkė Gailė Eidukaitė pristatė 
Chicagos lietuviams Antaną 
Kulbį iš Bostono. Daug kas 
anksčiau net tos pavardės ne
girdėję, dabar jau žino ir domi
si sukamu filmu. Penktadienį, 
lapkričio 5 d., susirinkus gau
siai miniai žmonių (nebuvo net 
vietos atsisėsti), Jaunimo centro 
mažoji salė tapo lyg ir kino salė 
(trūko tik sprogdintų kuku
rūzų). Atvyko dideli ir maži, 
jauni ir vyresni, ramūs bei 
išdykę sužinoti apie Antaną 
Kulbį, apie jo vaizdajuostes bei 
paruoštas skaidres ir apie jo 
numatomus darbus filmo meno 
srityje. 

Toliau pats Antanas kalbėjo 
apie savo darbus. Pirmiausia 
matėm televizijos ekranuose. 
1984 m. Neringos stovyklavie
tėje Vermonte susuktą vaiz
dajuostę „Partizanas", kuri 
buvo rodoma įvairiose Amerikos 
lietuvių kolonijose bei jaunimo 
stovyklose. Filme dalyvavo 40 
lietuvių studentų. Čia matėm 
sunkią partizano dalią ir labai 
realistiškai padarytą priešo ap
supimo ir partizano nušovimo 
sceną. Sunku įsivaizduoti, kad 
ši rami Neringos stovykla, pri
menanti Lietuvos miškus, gali 
sukel t i t i ek daug sunkių 
jausmų. O tokius jausmus 
sukelti — ne vienas braukė 
ašarą — yra režisieriaus Anta
no Kulbio gabumas ir talentas. 
Vaizdajuostei buvo pritaikyta 
specialiai atrinkta muzika ir iš 
visko buvo matyti, kad įdėta 
daug darbo, daug laiko skirta 
planavimui ir filmavimui. 

Toliau žiūrovai matė trumpą 
filmą apie Bostono mokslo mu
ziejų (Museum of Science) ir jo 
tikslus, kuris yra naudojamas 
supažindinti naujus muziejaus 
tarnautojus su muziejaus pra
džia ir dabartiniais darbais. Sio 
filmo Antanas buvo režisie
rius/kinematografas ir už jį 
laimėjo „Redstone Award" pre
miją. Po to Antanas parodė 
vaizdajuostę su viena „rock" 
muzikinę grupę (,.rock video"). 

.Jo komentaras buvo: „galite 
pasijuokti iš muzikantų, bet ne 
iš techninio darbo". Iš techninio 
darbo tikrai nebuvo ko juoktis, 
nes šis filmas laimėjo,Jilmarts 
Cinematography Award"š. m. 
balandžio mėnesį. 

Toliau rodė Chevy kompanijos 
sportinių automobilių reklamą. 
Ši kompanija taip samprotavo: 
Jeigu studentai susuks rekla
mą, tai studentai ir pirks tuos 
automobilius. Todėl visą darbą 
atliko studentai, jų tarpe ir An
tanas. Jo rolė — kinematografo. 
Matyt neblogai pasisekė, nes ši 
reklama laimėjo „National Tel-
ly Award" ir buvo išrinkta kaip 
geriausia 1986 metų automobi
lių reklama. 

Dideliame ekrane toliau 
matėm skaidrių montažą pagal 
paties Antano parašyta pasaką 
„Ūkininkas ir Velnias". Labai 
gražiai savo roles atliko Gin
taras Lietuvninkas — pranešė
jas, Dana Mikužienė — 
nykštukas, Vitas Laniauskas — 
ūkininkas ir Juozas Kapačins-
kas — velnias. 

Paskutinis šio vakaro veika
las — dar nebaigto filmo 
„Legenda apie Geležinį Vilką" 
ištraukos, kurios buvo per
duotos skaidrėmis ant didelio 
ekrano ir mažesnių televizijų. 
Tai sudarė šio filmo bendrą, 
įspūdingą vaizdą. Veikalas yra 
numatytas filmuoti Neringos 
stovykloje sausio mėnesio pra
džioje ten pat, kur buvo atlikti 
šio filmo ruošos ir įžangos dar
bai. Antanas prašė visų 
norinčių ir besidominčių šiuo 
darbu filme dalyvauti, atvykti 
į Neringos stovyklą sausio 2-10 
d. ir prisidėti prie artistų — 
reikės apie 90 vaidintojų. Tai 
bus proga visiems atvykusiems 
pasidaryti kino žvaigždėmis. 
Filmas bus išleistas ir lietuvių 
ir anglų kalbomis. 

Šis spalvotas filmas yra 
pagrįstas mums gerai žinoma 
legenda. Tačiau filme praple
čiama ir apima Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 
pastangas išsaugoti savuosius 
įsitikinimus ir papročius, ir 
apginti Lietuvą nuo kryžiuočių 
užpuldinėjimų. Vienas iš 
pagrindinių filmo tikslų yra 
jaunimo gretose sukelti pasi
didžiavimą savo lietuviška 
kilme. Antras tikslas — filmo 
platinimas amerikiečių trumpų 
filmų rinkoje. Filmas bus rodo
mas įvairiose Amerikos lietuvių 
kolonijose bei šeštadieninėse 
lituanistinėse mokyklose. Jis 
taip pat bus rodomas įvairiuose 
filmų festivaliuose, pvz. Student 
Academy Competition, Focus 
Film Competition, Nevv York 
Filmmakers Expo, Chicago 
Film Festival ir pan. 

Iš skaidrių buvo matyti, kad 
ir čia jau įdėta labai daug dar
bo — tyrinėjant pačią legendą ir 
istorinius faktus, bei ruošiant 
scenovaizdžius ir projektuojant 
kostiumus ir grimą. Bus labai 
įdomu pamatyti užbaigtą darbą. 

Pats Antanas apie šį filmą 
taip kalba: „Siekdamas ma
gistro laipsnio iš filmavimo 
meno Bostono universiteto Col
lege of Communications, turiu 
išpildyti universiteto reikala
vimą — susukti tezinę filmą. 
Kadangi filmo temai pasirinki
mas buvo platus ir įvairus, 
mano dėmesys pakrypo į Lie
tuvos praeitį, į istoriją bei legen
das. Filmo menas yra vienas iš 
galingiausių meno formų. Jame 
mintys ir jausmai įgauna 
pavidalą: vaizduotė tampa 
įgyvendinta ir palieka gilų, 
vargiai išdildomą įspūdį. Iš savo 
pusės šiam užsimojimui tegaliu 
skirti savo stiprų pasiryžimą ir 
talentą. Prašau jūsų paramos 
padėt i įgyvendinti filmą 
,Geležinis vilkas'." 

Jau parama pradėjo plaukti. 
Vakarui dar nepasibaigus, pir-
stambią auką (500 dol.) 
paaukojo pp. Gražiai iš Chi
cagos. Buvo ir kitų mažesnių 
aukų, tad padaryta gera pradžia 
finansinėm išlaidom palengvin
t i . Bet tai dar ne viskas. 
Piniginės paramos nemažai 
reikės. Kviečiame visus suinte
resuotus paremti šį jauną 
kinematografą ir prisidėti kaip 
galint daugiau prie jo projekto 
įgyvendinimo. 

Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 

Po vakaronės ir 
pasikalbėjimų, toj pačioj vietoj 
vyko linksmavakris grojant 
Aido orkestrui. 

Man atrodo, kad vakaronė 
praėjo labai gerai ir pavykusiai. 
Tai nuopelnas dviejų visuome-
nininkių — Gailės Eidukaitės 
ir Rūtos Musonytės (bei jų talki
ninkų) ir jų užsimojimo padėti 
savo draugui. Jos dvi, kaip 
pagrindinės organizatorės, rašė 
žinutes, davė pasikalbėjimus 
per radiją ir skambino visiems 
savo draugams, kad ateitų, 
pamatytų, ir įsitikintų, kad šis 
darbas yra vertas daug dėmesio 
ir paramos. Be jų organizavimo 

Antano Kulbio vakarones rengėjai ir programos atlikėjai. Iš k.: Juozas 
Kapačinskas, Dalia Polikaityte, Vitas Laniauskas. Robertas Jokubauskas. 
Dana Mikužienė. Gintaras Lietuvninkas. Antanas Kulbis. Linas Eitmanas. 
Prieky klūpo Rūta Musonytė ir Gaile Eidukaitė. 

Nuotr Dal ios Musonytės 

ir užsidegimo. Chicagos visuo
menė nebūtų turėjus progos 
susipažinti su Antanu Kulbių ir 
jo atliktais bei numatytais dar
bais. 

O jaunam kinematografui An
tanui Kulbiui linkime sėkmės 
filmą sukant, jį universitete ap
ginant ir tolimesniuose jo už
simojimuose. Te šio filmo dve
jopi tikslai būna pasiekti ir te 
visi mato turtingą ir galingą 
Lietuvos istoriją per savo te
levizijos aparatą. Rita L. 

Red. pastaba. Čekius galima 
rašyti Lithuanian American 
Community of U.S.A., Inc. Iron 
Wolf Fund, ir juos siusti Lithua
nian American Community 
U.S.A., Inc. c/o Kazys Bačans-
kas. 125 A Wilmington A ve.. 
Dorchester, MA 02124. 

KVIEČIAM Į AUSTRALIJĄ! 

Jei planuojate daryti pirmąją 
išvyka iš savo gyvenamo krašto, 
siūlome jai pasirinkti penktąjį 
kontinentą, Australiją. Jau pri
tyrusiems keliautojams, bet dar 
iki šiol nesilankiusiems Austra
lijoje, šis kraštas turėtu būti 
sekančios kel ionės t i k s lu . 
Tiems, kurie Australijoje jau 
lankėsi, aišku, nebereikia jokių 
įkalbinėjimų dar kartą apsilan
kyti. Laukiame Jūsų Australi
joje VI Pasau l io l i e tuv ių 
jaunimo kongreso metu. Esame 
draugiški, su malonumu pri
imame svečius ir stengsimės 
padėti jums kiek galint daugiau 
pamaty t i šio n e p a p r a s t a i 
įdomaus, savotiško ir įvairaus 
krašto. Turistinės informacijos 
kreipkitės į vietinę Lietuviu 
jaunimo sąjungą a r b a į 
artimiausią Australian Tourist 
Commission įs ta igą. Iki 
pasimatymo! 

Sydney: Registracija, atidary
mas — gruodžio 19-25: 
Canberra: Studijų dienos — 
gruodžio 26-30; Adela ide: 
Stovykla — 1987 m. gruodžio 31 
ligi 1988 m. saus io 7; 
Melbourne: Uždarymas — 1988 
m. sausio 8-10. 

J A V L J S VEIKLA 

Šio mėnesio Chicagos Jauni
mo Sąjungos sus i r ink imas 
įvyko sekmadienį lapkričio 1 d. 
Jaunimo centro kavinėje. Po 
įvairių einamųjų r e ika lų , 
priėjome prie dienos temos. 
būtent rinkliavos ateinančiam 
Pasaulio Lietuvių Jaun imo 
Kongresui, Australijoje. Pasi
dalinome įvairių apylinkės 
lietuvių adresais, pasiskirstėm 
po du ir pradėjome lankyti 
žmones. Rinkėjai buvo Lina 
Saulytė . Indrė Tol iušy tė . 
Ramunė Gaižutytė, Asta Spur-
gytė, Rasa Miliauskaitė. Algis 
Sodonis, Aušra Jasaitytė ir Vita 
Reinytė. Lankėm Brighton 
parko apylinkę, o viena grupė 
rinko Jaunimo Centre. Rink 
liavos pasisekimas buvo gan 
geras ir dėkojame visiems 
aukotojams už paramą. 
Netolimoje ateityje žadama tęsti 
rinkliavą toliau. Tikimės, kad 
sekantį kartą daugiau jaunimo 
dalyvaus. 

V. R 

XXIV ŽIEMOS STOVYKLA 

Montrealio Lietuvių Studentų 
sąjunga kviečia visą jaunimą 
(virš 18-kos metų) į XXIV 
žiemos stovyklą. Negalintieji 
vykti į Australiją, turės progos 
susipažinti su kitais lietuviais, 
pabendrauti ir — svarbiausia — 
paslidinėti gražiuose Lauren-
tian kalnuose (į šiaurę nuo 
Montrealio). Stovykla įvyks 
gruodžio 27 — sausio 2 d. Base 
de Plein Air St. Jovite, 
St. Jovite, Quebec. Kaina ta 
pati kaip ir pernai — 160 JAV 
dol. J šią kainą įeina 7 dienos ir 
6 naktys pragyvenimo, dukart 
j dieną pavalgymai, nuolaida lif
to bilietams kai kuriose vietose, 
nuolaida padedantiems slidinėti 
— pamokos ir slidžių nuoma; 
..cross-country" slidinėjimas ir 
kitos išvykos bei pramogos. Toli
mesnės informacijos kreipkitės 
į Danių Piečaitį 514—767-8779 
arba pas Paulių Murauską 
514-259-8725. 

JAUNIMO RENGINIAI 

Lapkričio 21-22 — Tarptauti
nis festivalis <Holiday Folk Fair) 
Mecca Centre. Mihvaukee, WI. 

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

Lapkr i č io 21 — Bostono 
aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos vakaras, kuriame prog
ramą atliks muzikos vienetas 
,Serenada' iš Toronto, So. Bos
ton, MA. 

Lapkr ič io 26 — Jaunimo 
Sąjungos kalakutiniai šokiai 
Jaunimo Centre, Chicagoje. 

Lapkričio 25-29 — Mokslei
vių ateitininkų kalakursai, Dai
navoje. MI. 

L a p k r i č i o 26-29 - JAV 
Krikščionybės jubiliejaus iškil
mės Chicagoje. 

L a p k r i č i o 28 - Futbolo 
klubo ..Lituanicos" sezono 
užbaigtuvių balius-vakarienė 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Chicagoje. 

Lapkr i č io 28 — Bostono 
lietuvių taut inių šokių 
sambūrio 50 metų veiklos 
minėjimas So. Bostono Lietuvių 
Piliečiu draugijos salėje, So. 
Boston. MA. 

Gruodžio 6 — ,,Sodauto" 
etnografinis ansamblis koncer
tuoja New Haven, CT. 

Gruodžio 16,19, 20 - Atsto-
vai ir dalyviai išskrenda į 
Australiją. 

Gruodžio 17-19 - VI PLJ 
Kongreso registracija, Sydney, 
Australijoje. 

Gruodžio 19 — Tradicinė 
Bostono aukštesnios lituanis
tinės mokyklos Kalėdų eglutė 
Šv. Petro lietuvių parapijos sa
lėje. So Boston. MA. 

Gruod/ 5 ^ 20 - Ateitininkų 
Kūčios Jaunimo Centre. 
Chicagoje. 

Gruodžio 21-30 - VI PLJ 
Kongreso studijų dienos. Can
berra Australijoje. 

Gruodžio 27 — sausio 2 — 
Montrealio Lietuvių Studentų 
sąjungos ruošiama žiemos 
stovykla, netoli Montrealio 
Kanadoje. 
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SIMFONINIS KONCERTAS -
DIDŽIOJI DOVANA MŪSŲ KARTAI 

Muz. A. Kaminsko orkestruotos kompozicijos 
VYTAUTAS KASNIŪNAS 

Girdžiu kalbas apie Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus švente 
didžiosios Padėkos dienos sa
vaitgalyje. Gyvename vienu 
troškimu, prieš akis turime 
vieną viziją, kad krikščionybės 
jubiliejaus dvasia būtų gyva 
jaunimo tarpe, kad jie aktyviai 
dalyvautų visuose renginiuose. 
Tai mums būtų pasididžiavimo 
reklamos, prasmingiausia dova
na. Tokiomis mintimis guosda
masis lengvais žingsniais nu
skubėjau į jėzuitų koplyčią. 

Jaunimo centro kavinėje 
knibždynas. 

Matau apie besibūriuojančius 
žmones, plačiai ir garsiai sklin
da žodžiai apie krikščionybės 
jubiliejaus minėjimo proga 
rengiamą simfoninį koncertą. Ši 
diena man buvo išskirtinė, nes 
galėjau pasiklausyti Lietuvių 
operos choro repeticijų, rengian
t is simfoniniam koncertui, 
pasikalbėti su dainininkais ir 
dirigentu, pagarsėjusiu muziku 
ir amerikiečių tarpe Arūnu 
Kaminsku. J is visu jaunatvės 
entuziazmu ir didele muzikine 
patirtimi įsijungęs į simfoninio 
koncerto paruošimą. 

Jurgiui Vidžiūnui patvarkius, 
kad visi pasiruoštų repeticijoms, 
vyrai pasiliko repetuoti su mu 

minties, kad išliktų kūrinio dva
sia, kūrėjo trokštamas skambe
sys. Šiam pastatymui yra 
žymiai didesnis orkestras, daug 
instrumentų. Kai kurias kūri
nio vietas refkėjo praplėsti ar 
susidariusią tušt urną užpildyti 
paėmus gaidas iš kitos vietos. 
Prisitaikant prie stiliaus, galvo
jant kaip ir kūrėjas impresionis
tiniai, reikia įspėti, ką jis turėjo 
mintyse, kurdamas fortepijonui. 

Taip pat nauja orkestracija ir 
Juliaus Juzeliūno sukurtai spal
vingai kompozicijai mums vi
siems labai cerai žinomai dainai 
..Lietuva b r a n g i " , žodžiai 
Maironio, melodija Naujalio. 

Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio simfoninėje poemoje 
, , Jūra" muzika išsilieja 
dailininko spalvomis arba 
spalvos muzikos garsais. Ši 
poema pasižymi nepaprastu 
spalvų ir instrumentų gausumu 
ir pilnoje sudėtyje turėjo būti 
net 90 instrumentų. Dabar ją 
atliks 70 instrumentų. Kompo
zicinės technikos sudėtingumas, 
instrumentacijos turtingumas, 
ritmikos drąsumas jos laisvu
mas mūsų kompozitoriui buvo 
visų pirma ne dėl jų pačių 
siekiamieji t ikslai , bet tik 
priemonė išreikšti savajam 
gamtos jausmui, kurį jis vaiz
davo tapyboj. 

Lietuviai Kalifornijoj 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Kariuomenės šventės minėji
mas Los Angeles įvyks lapkričio 
29 d., Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos patalpose. Meninei 
programai vadovauja muz. 
komp. Aloyzas Jurgutis, daly
vaujant solistams Stasei Pautie-
nienei, Vincui Šarui ir dailiojo 
skaitymo atstovei akt. Ramunei 
Vitkienei. Pagrindinis kalbė
tojas bus svečias iš New Jersey, 
žurnalo „Karys" redaktorius 
Balys Raugas. Šventės rengėjai 
— ramovėnai, birutininkės ir 
šauliai. 

CLASSIFIED GUIDE 

PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane 

New-Hyde Park, N.Y. 11040 

H +& KOMPIUTERIŲ 

Muzikas Arūnas Kaminskas, kuris diriguos Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus simfoniniam koncertui. 

operomis, ši Banaičio opera yra 
viena iš stipriausių. Pasirinktas 
operos pirmas veiksmas yra 
skirtingas nuo matyto pilname 
operos pastatyme ir nuo įgrotos 
plokštelės. Ją suorkestravo 
amerikietis James T. Kilcran. O 
simfoniniame koncerte stato
mas pirmas veiksmas suorkes-
truotas lietuvio Arūno Kamins
ko 

Orkestruojant kūrinį, kuris 
orginale parašytas fortepijonui. 

ziku Marium Prapuoleniu, mo
terys susirinko į kitą kambarį sambliui. Kai kalbame apie jau-
repeticijai su Arūnu Kaminsku, nuosius akademikus, profesio-
Laimei choristės buvo užsiė- nalus, jis yra mūsų tautinis 
musios ir talkino gaidų lapų pasididžiavimas. Dirigentas jis 
sur inkimui orkestrui, t ad yra ir amerikiečių muzikų 
turėjau progos pasikalbėti su tarpe. 
dirigentu Arūnu Kaminsku. Po to A. Kaminskas užsiminė 

Mačiau diriguojant Lietuvių apie atliekamų muzikos kūrinių 
operos pastatymuose, diriguo- orkestracija, kurios paruošimas 
jaiit kitus muzikinius renginius, užtruko nuo birželio mėnesio 
Muzikos mokėsi Illinois uni- pradžios. Kai daug kartų gir-
versitete. kur įsigijo bakalauro dėjau kalbant, kad orkestracija 
laipsnį 1980, o kitais metais ma- yra tik paprastas, kruopštus 
gistro laipsnį gavo Northvves- gaidų perrašymas, tad sustosiu reikėjo choro, solistų partijas 
tern universitete. Su Chicagos prie išaiškinimo. VI. Jakubėnas paruošti orkestrui, kiekvienam 

rašo, kad instrumentacija ar instrumentui atskirai. Banaičio 
pastaruoju atveju vartojamas kūrinys impresionistinio sti-
siauresnio pobdžio terminas liaus, tad ir orkestruojant rei- mums jausmingai atskleis išgy-
orkestracija yra pritaikymas kėjo pagrindinai laikytis to ventas dienas, jaunimas įsijaus 
muzikos kūrinio kokiam nors stiliaus, kūrinio pagrindinės į tėvų širdies skausmus, 
instrumentų sambūriui arba 
pilnam orkestrui atl ikti . Tikra 
instrumentavimo dovana yra 
įgimta. Tikras orkestro vir
tuozas buvo Richard Strauss. 
Kai kurie iš didžiųjų kompo
zitorių neturėjo orkestracijos 
dovanos, kaip R. Shumannas, 
Chopinas ir kt. Kiek ilgiau 
sustodamas prie Kazimiero 

Lietuvių opera pradėjo dirbti 
nuo 1977 m. Debiutavo 1982, 
dir iguodamas ,,Der Frei-
schuetz". Kaip svečias dirigavo 
Chicagos Grant Parko simfoni
niam orkestrui. Žinant, kad 
šiam orkestrui dirigentai paren
kami iš žymūnų, šis pasiekimas 
yra labai reikšmingas. 1984 m. 
dirigavo Chicagos Lietuvių 
operos Fausto spektakliams. 
Yra Illinois orkestro dirigento 
padėjėjas. Dabar diriguoja 
Chicagoje pagarsėjusiam Ącan-
Thus Chamber (kameriniam) 
orkestrui. Jis taip pat vadovauja Viktoro Banaičio operos „Jūratė 
Tėviškės evangelikų parapijos ir Kastytis", pasakė, kiek jis yra 
chorui, talkina Dainavos an- susipažinęs su kitomis lietuvių 

Kaip paklaus iau Arūno 
Kaminsko nuomonės apie šį 
kūrinį, jis, giliai atsidusęs, su 
džiaugsminga šypsena atsakė, 
kad tai lyg atkastas paslėptas 
perlas, lietuviškos muzikos dei
mantas. Tai tnūsų kartai didžio
ji dovana. Su jo ištartais žodžiais 
akyse pamačiau nerimastį, kad 
daug, labai daug metų gali pra
eiti, iki mes vėl išgirsime šio 
lietuvio kūrėjo genijaus sukurtų 
muzikos garsų. 

Jakubėno „De Profundis" yra 
vienas iš žymesniųjų kūrinių. 
Su poeto Bernardo Brazdžionio 
žodžiais mes išgyvensime tikėji
mo ir tėvynės meilės jausmus, 
tragiškumą ir ilgesį. 

Kompozitoriaus Juliaus Star
kus sukurta muzika poeto Kazio 
Bradūno žodžiams „Tušti palik
tieji namai" yra tikras perliu
kas. Tiek žodžiai, tiek muzika 

MOKYKLŲ DORA 

Kardinolas Bernardin lapkri
čio 16 d. kreipėsi į kitus 
vyskupus Illinois valstijoje, ska
tindamas jungtinėmis jėgomis 
veikti, kad mokyklose nebūtų 
dalinamos gimimų kontrolės 
priemonės, nes tas yra paskatas 
prie nemoralaus gyvenimo. Ge
riausia apsauga nuo piktų ligų 
— ugdymas nusistatymo jauni
mui gyventi skaisčiai. 

SUMAŽĖJO MOKSLEIVIŲ 

Chicagos miesto mokyklose 
šiais mokslo metais 11,451 
moksleivių mažiau negu per
nykščiais. Tai didžiausias 
sumažėjimas nuo pat 1980 m. 
Dabar yra 419,847 moksleiviai. 
Numatoma, kad apie 300 moky
toju bus atleista. 

H E L P W A N T E D 

TRUCKERS 
OWNER/OPERATORS 

.-ase Purchase Available 
Neecec •>: JI our traiiers. VVe offer miieage pay, 
discount fuel. teamster benefits and more. 
Recruiter availaole for application and mterview. 

Call 312-354-4200 Ex 211 
Mušt speak flw--,t English 

equai opportunit) OTiptoyer m/f 

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus .' 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

9680691 TAX - ItnUHANCl 
6529 S. KEDZIE 

77S-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame 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 
• 8 0 0 S. Pulaski 

767-0600 

FOR REMT 

„RUGIAPJŪTĖ" 
LIETUVIAI ŠOKĖJAI MILVVAUKEE, VVISCONSIN 

r 
Padėkos Dienos proga AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
sveikina visus savo klientus ir nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie 
pasinaudojo mūsų patarnavimais. Visiems skaitytojams linkime 
geriausios sveikatos, sėkmės ir tikimės jums greitu laiku 
patarnauti. 

Yra daug pasikeitimų kviečiant gimines iš Lietuvos. Šiuo metu 
daug lengviau išleidžia gimines bei draugus apsilankyti Ameriko
je. Pasinaudokite proga!!! Taip sutvarkome skridimus atvykstant 
ir grįžtant į Lietuvą. 

Dėl smulkesnių informacijų apie keliones į Lietuvą 1988 metais 
ar per kvietimą giminių ar draugų iš Lietuvos, prašome kreiptis 
į AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago. IL 60643, arba skambinti tel.: (312) 238-9787. 

Numatytos kelionės 1988 m. por 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

1 Sausio 30 iki vasario 16 
2. Vasario 17 iki kovo 01 
3. Bai*-1žio 20 iki gegužės 05 
4. ^egužės 19 iki birželio 02 

*\ ;k) 12 iki rugpjūčio 19 
-odžio 20 iki sausio 06 

Kelionė laivu i KARIBŲ SALAS 
MEKSIKA, TAXCO, ACAPULCO 

BRAZILIJA. ARGENTINA 
AUSTRUA, VENGRIJA 

JUGOSLAVIJA 
Kelionė laivu į ALASKA I 

AUSTRALIJA ' 

ARTIMIAUSIU LAIKU BUS PASKELBTA 
APIE 10 ĮVAIRIŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ!!! 

HOLIDAY FOLK FAIR 
Pasirodys 40 tautybių, tarp jų GINTARO šokėjų grupė 

iš Toronto. SPINDULYS iš Lemonto ir KLUMPĖ iš VViseon-
sin. Tuo pačiu metu vyksta tautinės parodos, tarptautinė 
mugė. visokių valgių ragavimas ir daug daugiau... Lietuviai 
šįmet pasirodys ypatingame vaidmenyje, kaip pagrindiniai 
šokėjai ir kultūrinių eksponatų paruošėjai. 

ŠOKIŲ SPEKTAKLIAI VYKSTA: 

PENKTADIENĮ, lapkričio 20 
6:00—8:30 v.v. 

ŠEŠTADIENI, lapkričio 21 
1:30-8:00 p.p. 

JI 

SEKMADIENĮ, lapkričio 22 
1:00-6:30 p.p. 

„GINTARO" ŠOKĖJŲ GRUPĖS SPEKTAKLIS 
ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 21 

5:00 v.v. 
VAIKŲ PROGRAMA 

SEKMADIENĮ, lapkričio 22 
3:00 p.p. 

Išnuomojamas mieg. kamo. vyrui ar
ba moteriai su privilegija naudotis vir
tuve, šaldytuvu, skalbykla ir visu butu, 
Rockvvell ir 71 st g-vės rajone. Skam
binti dienos metu 776-0105, vakare 
925-7612. 

Išnuomojamas butas rūsy su bal
dais: galima naudoti skalbiamą ir džio
vinamą mašiną. Skambinti tel: 
778-8642. 

• ° 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKIRD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti atpirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
ŠčorbaHei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo 

BICEK'S HOUSE OF FLOWEM 
Large selection of ftov»ering plants & center 
pieces for all your Thanksgiving nee<Js 

2500 S. CtirtattafM 
Chicago, III. 

521-5900 
Master Card. Visa & American Express 
Accepted 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

• Porches & Oecks • Fioor & VVail Tile 
• Alurrinum Siding & Tum • Kitchen & Baths 
• Masonry «Rec Rooms 
• Addit.ons • Insurance Repairs 

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

Išnuomojamas 2 auto garažas Lith. 
Plaza apylinkėje (blokas 2400), $50 
į mėn. Skandinti 425-3876. 

Išnuomojamas butas AVz kamb. 
vyresnio amžiaus porai arba vienam 
asmeniui. Be vaikų ir gyvuliukų. 
Skambinti 778-0220. 

MSSCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

lCšb — 20% — 30% pigiau mokėsit u«r 
apdrau^ą ~<>x> ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMK ZAPOLIS 
3208V2 W « * ' 95 th Stroet 

Tel. — GA 4-8654 

No. 934 • 67 Ir Lavmdate: 2 butų. 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui, atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2Vz auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45.900 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

No. 978 — 96 ir Pulaski: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2Va auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
iabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tol. — 434-7100 

6841 S. Talman Ave , $59,900, par
duodamas labai gražus 4 mieg. kamb. 
namas su valgomuoju kamb.; ištisas rūsys, 
2 auto garažas; arti Šv. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios ir mokyklos, Šv. Kryžiaus ligo
ninės ir lietuviškų krautuvių. Priimami kon
kretūs pasiūlymai. Skambinkite Becky, 

r Reot Estate 4244090. 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5510 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE - 581-4111 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Tara* 

A-PLUS ROOfIMO. New roof & 
repairs. Discount to senior citizens. 
Call for free estimatioo 

WCSTCIMSTtR 
•YOWMER 

3 bedroom, brick bHevel, Vh baths, finisfied 
family roonv CAC. livmg room dining room com-
bination, near transportatton. $119.900. 
s«a-e343. 

Please Call in English 

MARO.UETTE 
PHOTO 8UPPLY 
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 pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. ir treciad. susikalbestt 
lietuviškai. 

3314 Wtft 63rd Strott 
TtJ. — PRosptet 6-8998 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

S6S-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PRIME REAL ESTATE 
480-0880 

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

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

ir 
GRINDIS 

J . BUBNYS 
737-5188 

O. Petras Ueponis 
•renius Nainys 

Rūta 5uiinskienė 
Neapmokamai įkainuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

480-0880 

RE/MAX 
REALTORS 

GROT 
PARDUODA 

RONALO MALDOMAS 
TRAVEL BROKEP. 

1.0. NO. MAL 
H0M6: 779.2623 

(313) 471-1140 Į 
A V S . " * * P9p*B****» kel»o»»f6 I J 

RIMAS L. STANKUS 
3S1-5BS0 6 3 S - S 1 S * 

Norintieji PIRKTI ar PAROOOTI 
NAMUS per sią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arba/torite būt) 
Rtano SfnJceyą klijentars. Nuosa
vybes įkainavimas 

T A I S O M I 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
B?*»ABa^4*h I lAA^ao&lA f\a>»8ai • • 

9\TV*^CSSJ Į n V I * ms vfp^nyv 

SU 996 9114. R— 9 ryta 1 9 v.y. 
Kalbėt, lietuviikai 

MASTER PLUMBINO 
COMFANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. V^ jvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karsto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 

Pardavime ar pirkime nuosavyoes. rezi
dencinės ar komercines paskirties dėl 
greito ir sąžiningo patarnavimo 
skambinkite 

VALDAI PA9KU6 
499-2912 arba 997-7167 



AKADEMIJA IR LITERATŪROS VAKARAS 
S.m. lapkričio 27 d. (penktad.) 7 vai. vak. Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje, 67 ir California A ve., Chicagoje. 
Programos dalyviai: kun. dr. A. Paikus (paskaita) ir rašytojai — L. Andriekus, 
K. Bradūnas, Bern. Brazdžionis, Č. Grincevičius, A. Kairys. 

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

Bilietai S ,r i dol. Varnelių prekyboj 2501 \ \ \ 7U, St., Chicago, IL 606». X ^ K ^ 5 J X c h o r M " s i m f o n i n i s °*«*™- Diriguoja A. Kaminskas. 
Telef. (312) 471-1424. ^ ^ ^ " " ^ ^ ^ Bilietai 20, 15 ir 10 dol. taipgi Vaznelių prekyboje. 

RENGIA LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS KOMITETAS 

Toronto Vaikų kaukių baliuje. Iš kairės: Mark ir Kristina Elliott, 
Petrauskaitė. 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 

VAIKAMS KONCERTAS 

Nedažnai pasitaiko proga vai
kams lietuvių kalba surengti 
aukšto lygio programą. Nestin
ga operos solistų, aktorių, chorų 
pasirodymų, bet vaikams retai 
randama specialiai jiems 
taikytas pasirodymas. Toronto 
120 vaikų džiaugiasi spalio 25 
d. surengtame kaukių baliuje, 
per kurį juos linksmino dai
nomis bei žaidimais ir lėlių 
teatrėliu Toronto dainos vie
netas „Sutartinė". „Sutarti
nėje" dainuoja Zita ir Daina 
Gurklytės, Dana Pargauskaitė 
ir vadovė Nijolė Benotienė. Jos 
gyvai ir žaismingai lėlėmis 
išvaidino keletą dainelių, sau 
akompanavo įvairiais muzikos 
instrumentais, vaikams pa
traukliai apsirengė kaip „lėlės", 
o akordeonu grojo grybas „Rau
donikis". Pabaigoje net įjungė 
prie būgnų vaikų darželio 
lankytojus Birgiolą ir Si-
monavičių, kurie parodė, kad ir 
patys jauniausieji turi muzi
kinių gabumų ir moka pritapti 
net prie tokio-dainos vieneto 
kaip „Sutartinė". 

Kaukių baliaus ir koncerto 
proga buvo išleista ir visiškai 
išparduota to koncerto dainų 
juostelė „Kiški Piški". Tai 
„Sutartinės" paruošta, Prisikė
limo parapijos jaunų šeimų 
sekcijos išleista dainelių ir 
žaidimų juostelė, kuri primins 
ne vienam mažajam per koncer
tą girdėtas Toronto vaikų 
darželyje ar Wasagos šeimų 
stovykloje išmoktas daineles. 

Pradžioje juostelės dainuoja 
šeimų penkmečio stovykloje 
dalyvavusieji torontiškiai vai
kučiai, kurie daineles įrekor-

Danielė Walenciej ir Vilija 

Nuotr. St Dabkaus 
davo tuojau grįžę iš stovyklos 
vasaros metu. 

Vaikų kaukių balių ir kon
certą suruošė Prisikėlimo pa
rapijos jaunų šeimų sekcija 
Toronte parapijos patalpose. 

GJP 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JONAS F. MACKEVICH 
mirė spalio 4 d. Cape Cod. Palaidotas iš Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčios, Cambridge, Šv. Mykolo kapinėse, 
Boston, Mass. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Šakaliui ir kun. 
MacEnerney už rožančiaus atkalbėjimą šermeninėje. 

Gili padėka Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonui 
S. Saulėniui, kun. Volkavičiui ir kun. Abračinskui už 
atlaikytas gedulingas šv. Mišias ir už palydėjimą į 
kapines. 

Esame dėkingi už Jūsų dosnumą, už šv. Mišias, 
kurių tiek daug bus aukojama už mirusįjį, už aukas Liet. 
Bendruomenei ir už palydėjimą į kapines. 

Ačiū LB Cape Cod apylinkės pirmininkui VI. 
Ž'.džiūnui už atsisveikinimą šermeninėj. 

Visiems nuoširdus ačiū. 

Liūdesyje pasilikę žmona Marija, posūnis Algis 
N. Kalvaitis su šeima, seserys Anna Mackevich, 
Helen Balukonis ir vaikaičiai. 

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

Kasdien ano pirmadienio iki penktadienio, 
&30 - fcOO • . vakaro. 

Viso* laidos i i WCEV stoties 
1480 AM banga. 

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

Tek (312) 898-2511 

fsš\ midlcind Fčzdcrcil 
• • • • ^ Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVY 
8929 & HARLEM AVE 

598-9400 

ELE 
iaumosME 
tiNOER 

A.tA. 
SALIAMONAS TAMAŠAUSKAS 

THOMAS 
Gyveno Palos Park, Illinois. 
Mirė po trumpos ligos 1987 m. lapkričio 19 A, 11 vai. vak., 

sulaukės 94 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Kudirkos Naumiestyje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Alina Domanskienė 

su vyru Vandelinu; anūkai Edvardas Jonas Domanskis ir 
Aleksandras Rimas Domanskis su žmona Pranute (Laučkaite); 
proanūkai Maria ir Jonukas; brolių vaikai Australijoje ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį nuo 3 iki 9 v.v. Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 23 d. Iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio siela. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
STASIUI VENGIANSKUI 

Lietuvoje mirus, jo sūnui EDMUNDUI ir žmonai 
BRONEI gilią užuojautą reiškia 

Gen. Teodoro Daukanto Jūrų Šaulių 
kuopos valdyba ir nariai 

A.tA. 
ARŪNUI 

mirus, jo tėvui dr. HENRIKUI VENCLAUSKUI gilią 
užuojautą reiškia 

Julius Vitkus 

A t A . 
ONAI STEIGVIlJUTEtKYBARTIENEI 

Amžinj-bėn iškeliavus, sūnus STASĮ, VLADĄ, AL
FONSĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi 

Antanas Lingis 
Elena Jablonskienė 
Pijus Pažerūnas 
Aurelija ir Kęstas Kriaučiūnai 
Liucija ir Algis Tirvai 
Eugenija ir Juozas Pažerūnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

T e l e f o n a s — 523-0440 

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI LIETUVIŲ 
KATALIKŲ KONGRESO SVARSTYBOSE IR 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS ŠVENTĖJE 

PADĖKOS SAVAITGALYJE. 
P R O G R A M A 

PENKTADIENIS, 1 M 7 LAPKRIČIO 27 

8:30 
9:00 

10:30 

11:30 
12:00 

P E T K U S 

MARQUETTE F U N E R A L HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St. , Chicago 
Te le fonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Te le fonas — 863-2108 

1:00 
2:00 

3:00 

5020 South Claremont Avenue 

Registracija 
Oficialus Kongreso atidarymas ir pranešimai 
Federacijos poveikis į krikščionišką 
bendruomenę 
Išvyka į šv. Jurgio Bažnyčią Mišiom 
Pamaldos Šv. Jurgio Parapijos Bažnyčioje, 
prašant pašaukimų. 
3230 South Lituanica, Chicago, Illinois 
Pietus 
Simpoziumas: Lietuvių katalikiškųjų vienetų 
išlaikymas besikeičiančioje Bažnyčioje. 
Lietuvių katalikiškosios išeivijos modelio 
sudarymas: žvilgsnis į ateitį. 

S T E P O N A S C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

I^AIDOTUVIU DIREKTORIAI 

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

ŠEŠTADIENIS, 1S§7 LAPKRIČIO 2 t 

9:30 

10:30 
11.00 
11:30 
12:00 

1:00 
2:00 

Marojuette Eoad Ir 

Simpoziumas: Mūsų atsiliepimas į tikėjimo 
persekiojimą Lietuvoje. 
Kongreso išvados 
Valdybos rinkimai 
Eisena į Šv. Mergeles Marijos Gimimo Bažnyčią 
Šv. Mišios už Lietuvą 
Priėmimas ir užkandžiai parapijos salėje 
Paskirų Federacijos organizacijų ir sekcijų pasitarimai 

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 

Registracijos mokestis — $10. 
Dalyviams bus parūpinti pietūs penktadienį ir autobuso 
kelionė šv. Jurgio bažnyčią Mišiom. 
Dėl informacijos skambinti Daivai Meilienei (312) 

E V A N S - E V A N A U 8 K A S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

9837 S. Kedzie Avenue , Evergreen Park, Illinois 
(Anksčiau buvę 6 8 4 5 South Western Avenue) 

IAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marąuette Parke 

priemiesčiuose 
Te l . - 422 -2000 

Chicagoje ir 



-

312-238-9787. 

DRAUGAS, šeštadienis. 1987 m. lapkričio 21 d. 

x Solistės Dana Stankai-
tytė ir Daiva Mongirdaitė 
kartu su Chicagos Lietuvių 
Operos choru atliks K. V. 
Banaičio operos „Jūratė ir 
Kastytis" pirmąjį veiksmą Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus 
metu ruošiamame koncerte 
lapkričio 28 d., šeštadienį, 7:30 
v.v., Morton auditorijoje. Bilie
tai gaunami Vaznelių pre
kyboje. 

x Kun. Ignas U r b o n a s , 
Kunigų Vienybės Chicagos pro
vincijos pirmininkas, kviečia 
visus apylinkėje gyvenančius ir 
iš toliau atvykusius dalyvauti 
Lietuvių Romos katalikų fede-
racijoc kongrese lapkričio 27 ir 
28 dienomis. Ypač ragina daly
vauti šv. Mišiose, prašant pa
šaukimu Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje 12 v. p.p. lapkričio 
27. Apie dalyvavimą prašoma 
pranešti iki lapkričio 23 dienos 
Katalikų federacijos būstinėn 
4545 West 63rd St., Chicago, IL 
60629, arba telefonu 
312-585-9500. 

x Jaunimas prašomas atsi
vesti draugus į Padėkos dienos 
šokius lapkričio 26 d. Jaunimo 
centre 7 v.v. Ruošia Pasaulio 
Lietuvių sąjungos Chicagos sky
rius. Gros „Gintaro" ir „Aido" 
orkestrai. 

x Lietuvių tautos genijaus 
M. K. Čiurlionio kūrinį „Jūra" 
atliks simfoninis orkestras Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus 
šventės metu lapkričio 28 d. 
7:30 v.v. Morton auditorijoje, 
2423 S. Austin Blvd., Cicero. 
Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje. 

x „The Chicago Catholic". 
arkivyskupijos laikraštis, savo 
lapkričio 20 d. laidoje trumpai 
duoda žinią apie Liet. Katalikų 
federacijos kviečiamą kongresą 
lapkričio 27-28 dienomis Chica-
goje ir informuoja, kad 
reikia registruotis pas Daivą 
Meilienę tel. 585-9500. 

x 1988 m. vasario 17 d. 
ŠLUT\J radijo programa ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Mek
siką, kur bus aplankyta Mexi-
co City, Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į American 
Travel Service Bureau, 9727 
W. Westem Ave., Chicago, IH. 
60643; tel. (312) 238-9787. 

(sk.) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE 'MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
6364169. 

(sk.) 
x LAIŠKAI LIETUVIAMS 

ruošia 2 savaičių ekskursiją į 
Pietų Ameriką 1988 m. balan
džio 22 d. Bus lankomasi Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Kreiptis: 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
C h i c a g o , IL 60643. Tel . 
312-238-9787. 

tek.) 
x P a s Norman Bursteiną, 

vienintelį lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mo
teriškus kailius, 679 No. Michi-
gan Ave.,- 2-tras aukštas (įėji
mas iš Huron St.), Chicago, IL 
60611. Tel. 263-5826. 

(sk.) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero. 
Benvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
negalim parduoti: mes galim 
patys nupirkti! 

(sk.) 

x Visuomenė kviečiama 
dalyvauti Lietuvių Romos 
katalikų kongreso simpoziume 
„Mūsų atsiliepimas į tikėjimo 
persekiojimą Lietuvoje" lap
kričio 28dieną 9:30 v.r. Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Jame dalyvaus prof. Vytautas 
Skuodis, Povilas Vaičekauskas 
ir Lietuvių informacijos centro 
Washingtono biuro vedėjas 
Viktoras Nakas. 

x N e p r i k l a u s o m o s Lie
tuvos kar iuomenės atkūrimo 
69 metų sukakties minėjimas 
bus lapkričio 22. sekmadienį, 
Jaunimo centre. Chicagoje ir jos 
apylinkėje lietuvių organiza
cijos su vėliavomis, nariais ir 
visa lietuvių visuomenė nuošir
džiai kviečiama dalyvauti mūsų 
kariuomenės atsikūrimo 69 
metų sukakties minėjime. 

x Kun. A. Saulaitis, SJ, 
skaitys anglų kalba paskaitą 
„Krikščionybė Lietuvoje", pa
iliustruodamas skaidrėmis, 
lapkričio 28 d. 3 v. p.p. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Jis 
apims laikotarpį nuo priešisto
rinių pagonišku laikų iki da
bartinių. Skaidres paruošė pats 
prelegentas ir ses. Igne iš 
Putnamo. 

x Ateitininkų namų taryba 
sutiko tarpininkauti dail. Prano 
Gailiaus grafikos darbų par
davime. Paveikslus galima 
matyti Ateitininkų namuose 
sekmadieniais arba susitarus su 
Alf. Pargausku, tel. 361-2817. 

x D a r galima užsisakyti 
Ateitininkų namu patalpas š.m. 
lapkričio ir gruodžio mėn. pro
giniams renginiams. Kreiptis 
į Alf. Pargauską , tel. 
312-361-2817. 

x „Draugo" adm. 1988 ge
gužės mėn. vidury organizuo
ja dviejų savaičių ekskursiją į Eu
ropą, aplankys Vieną Austrijoj, 
Budapeštą Vengrijoj. Zagrebą, 
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius reikalus tvarko American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. VVestern Ave.. Chicago. IL 
60643. tel. 312-238-9787. Išvy
kimo data ir kita platesnė 
informacija bus paskelbta 
v e l i a u - ' (sk.) 

x 7 dienų kelionė laivu iš 
Miami į Karibų salas 1988 m. 
sausio 30 d. Kainos iš Chica
gos. New Yorko. Clevelando. 
Detroito ir kitu miestų nuo 915 
iki 1015 dol. Iš Miami tiktai 615 
iki 715 dol. <plius 35 dol. uosto 
mokesčiai i. Kreiptis į Ameri
can Travel Service Bureau, 
9727 S. Western Ave., Chica
go, ILL. 60643; te l . 

(sk.) 

x Baltic Monuments , Inc., 
2621 W 71 Street, Chicago. 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Akintai siuntimui į Lie
t u v i . Kreiptis į V. Karosaite 
- Optical Studio, 2620 VVest 
71 Street. Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 

x Planuokite jau dabar da
lyvauti G. T. INTERNATIO
NAL pirmojoje 1988 m. ekskur
sijoje. Balandžio 7 d. išvykstama 
į egzotišką ir nuotykių pilną 
Pietų Ameriką. įskaitant Bra
ziliją, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis: G. T. Interna
tional Inc., 10401 S. Roberts 
Rd., Palos Hills, 111. 60465, tel.: 
(312) 430-7272. 

(sk.) 

IŠARTI IH TOLI 

Svečiai Lietuvių fondo jubiliejiniame pokylyje. Iš kaires: Ona Gradinskienė, Vladas Laitą, Aldona 
Laitienė, Juozas Šulaitis ir Aldona Šulaitienė. Nuotr J Tamula iė io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PASISEKUS VAKARAS 

Trisdešimt ketvirtasis Chi
cagos aukštesniosios lituanis
tikos mokyklos vakaras vyko 
lapkričio 14 d. 7 v.v. Jaunimo 

x LB M a r ą u e t t e P a r k o 
apylinkės valdyba nusamdė 3 
autobusus vykti į 600 metų Lie
tuvos krikšto iškilmingas pa
maldas Šv. Vardo katedroje. 
Norintieji vykti registruojasi 
Balio raštinėje 2558 W. 69 St. 
darbo valandomis. Registracija 
baigsis lapkričio 25 d. Išvyks
tama nuo bažnyčios lapkričio 29 
d. 1:30 vai. p.p. Paskubėkite re
gistruotis. 

x Po šv. Mišių Šv. J u r g i o 
parapijos bažnyčioje lapkričio 27 
d. penktadienį. Liet. Katalikų 
federacijos registruoti atstovai 
bus vaišinami pietumis Jau
nimo centre. Pietus rengia 
Aldona Soliūnienė. Visiems 
kongrese užsiregistravusiems 
pietūs yra apmokėti, o no
rintiems pietuose dalyvauti ne
registruotiems dalyviams reikia 
registruotis federacijos būs
tinėje tel. 585-9500. 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau. 9727 S. Western Ave., 
Chicago. 111., 60634. Tel . 
238-9787. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x KASA auga ir plečiasi. 
Klientų pageidavimu HICKO-
RY HILLS įstaigos valandos 
prailginamos pradedant š.m. 
lapkr. 16 d.: pirmad. 12-7 v.v.; 
antrad. uždaryta; trečd. 3-7 v.v.; 
ketvirtd. 3-7 v.v.; penktd. 12-7 
v.v.; šeštd. 9-1 v. p.p. KASA 
Lithuanian Federa l Cred i t 
Union, 9529 S. 79th A v e n u e 
4A, Hickory Hills, IL 60457, 
Tel: 598-1333. 

(sk.) 

x Pr ieš bet k u r u ž s a k a n t 
paminklą , aplankykite St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą, matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Taip pat pa
darome paminklus mūsų dirb
tuvėje pagal jūsų pageidavimą 
— brėžinius. Visada prieš sta
tant į kapines, jūs apžiūrėsite ir 
įsitikinsite, kad paminklas pa
darytas, kaip Jūsų buvo pagei
dauta. Savininkai Lilia ir 
Vilimas Nelsonai. 445-6959. 

(sk.) 

centre. Prisirinko pilna salė 
mokiniu tėvų bei jų draugų ir ta 
lietuviškosios visuomenės dalis, 
kuriai rūpi lietuviškasis švie
t imas , kur i neatsisakinėja 
lietuviška mokyklą paremti. 

Vakarą pradėjo mokyklos di
rektorius Juozas Masilionis, pa
sveikindamas susirinkusius ir 
dėkodamas už atsilankymą. Jis 
papasakojo tradicinių vakarų is
torija. Mokykla įkurta 1950 m. 
kovo 11 d., o pirmasis vakaras 
suruoštas 1955 m. balandžio 17 
d. Pirmieji vakara i ruošti 
Bridgeporto Lietuvių audi
torijoje. Mokyklai įsikūrus Jau
nimo centre, netrukus čia pra
dėti ruošti ir vakarai. 

Anot direktoriaus, vakaras 
turi du tikslus: pasirodyti vi
suomenei, kad tebėra mokykla 
gyva (kitais metais ji sulauks 
jau 38 m. amžiaus!) ir gauti iš 
jos paramos, nes nė viena litua
nistinė mokykla iš mokesčio už 
mokslą neišsilaiko. Dar prieš 
vakarą po 100 dol. mokyklai au
kojo Brighton Pk. Lietuvių 
namų savininkų dr-ja ir J. ir S. 
Užupiai, o vakaro proga po tiek 
pat aukojo I. ir T. Serapinai, V. 
ir P. Žolynai. J. Steponaitis, V. 
Grėbliūnas ir viena rėmėja, pra
šiusi pavardės neskelbti. J. ir A. 
Vasiukevičiai aukojo 66 dol., P. 
ir E. Naručiai 50, Kleizienė 20, 
Panevėžiečių klubas 50. 

Šiam vakarui mokytojos Da
nutė Eidukienė ir Rūta Jau-
tokienė paruošė vaidinimą 
„Gyvenimas bėga". Vaidinime 
žiūrovai matė pokalbius Jau

nimo centro kieme (atlikta salės 
vidury), balių rezidencijoje, 
egzaminus į lituanistine mo
kyklą, mokytojų tarybos posėdį 
ir lietuvių literatūros pamoką 8 
klasėje. Vaidino 8 ir 7 kl. 
mokiniai. Skaitytoja buvo Dailė 
Grigaitytė, Tauškienė — Kris
tina Bielskutė, Tauška — Linas 
Paulius, direktorius-Tomas Va
siliauskas, mokytoja-Danguoiė 
Vilutytė, mokiniai — Vaiva 
Vygantaitė, Audra Kiziaitytė. 
Violeta Rūbaitė, Melisa Macke
vičiūtė. Kitus vaidmenis vai
dino Gabrielė Arminai tė , 
Aldona Norkutė. Kai kuriems 
teko suvaidinti keletą asmenų. 
Visi vaidintojai savo vaidmenis 
atliko labai gerai, ypač žinant, 
kad pasiruošimui tebuvo vos 
pora mėnesių. Apšvietimą 
tvarkė Vitas Plioplys. 

Antra programos dalis — tau
tiniai šokiai, paruošti mokyt. 
Nijolės Pupienės, akordeonu 
grojant stud. T. Stroliai. Tau
tinių šokių grupė (5,6, 7 ir 8 k\.\ 
kurie ruošiasi dalyvauti Tau
tinių šokių šventėje, pašoko 
suktinį, šustą ir vėdarą. 

Programai pasibaigus, žodį 
tarė Violeta Paulienė, tėvų 
komiteto pirm. Ji supažindino 
dalyvius su kitais tėvų komiteto 
nariais: Danguole Bielskiene, 
Gražina Karaitiene, Raminta 
Lapšiene, Audrone Užgiriene ir 
Liudu Šmulkščiu. Šio vakaro 
suruošimas — visų tėvų komi
teto narių darbo vaisius. Ligi 
vakaro dar daug dirbo ir 
buvusio tėvų komiteto nariai. 

KANADOJE 
— A. a. Kazimieras Ambra

sas, sulaukęs 83 metų amžiaus, 
mirė rugsėjo 24 d. Buvo kilęs 
nuo Sasnavos, kurioje mokėsi. 
Kilęs iš didelės šeimos — buvo 
penki broliai ir dvi seserys. 
Buvo vedęs savo kaimynę, kai 
grįžo po motinos mirties į 
Lietuvą, Izabelę Gudynaitę. 
Montrealyje nuo pat pradžios 
priklausė lietuvių parapijai ir 
iki senatvės jis ir žmona buvo 
parapijos choristai. Ilgą laiką 
buvo ir choro seniūnas. Rėmė 
parapiją, spaudą ir visus 
lietuviškus reikalus. Velionio 
gailisi visi Montrealio lietuviai, 
nes dėl jo gero būdo ir nuolatino 
patarnavimo daugelis jį pažino. 

— Zita P rakapa i t ė šiemet 
baigė biologijos mokslus Vaka

rų Ontario universitete Lon
done. Tame pačiame universi
tete ji tęsia mokslą mikrobiolo
gijos srityje magistrės laipsniui 
gauti. Toronte ji yra baigusi 
Maironio lituanistinę mokyklą, 
aukštesniuosius lituanistinius 
kursus ir lituanistinį seminarą 
JAV-bėse. Ji yra ateitininkė ir 
buvo Neringos ir Dainavos sto
vyklų vadovė, „Gintaro" tau
tinių šokių grupės šokėja ir 
pranešėja. Vasarą aplankė 
Europos kraštus, dalyvavo Lie
tuvos krikščionybės 600 metų 
minėjime Romoje ir buvo ten Zi
tos Astravaitės krikšto motina. 

— Kanados Lietuvių fon
das jau surinko apie 800,000 
dolerių, išdalino 350,000 dol. 
švietimui ir kultūrai. Nori su
rinkti iki milijono. 

Dr. Juozas Kazickas, LF sukaktuvinio banketo pm^-imos vedėjas. 
N'iioit •! . T . i inu l ; t i< • " 

Kun. J. Vaišniui sukalbėjus 
maldą, prasidėjo vakarienė. Jos 
metu buvo platinami bilietai 
stambiausiam laimėjimui — 
tautiniams drabužiams. Juos 
laimėjo V. Čepaitienė. 

Šokiams grojo visų mėgiamas 
„Aido" orkestras. Pertraukos 
metu vyko antrasis dovanų 
paskirstymas, kurį pravedė 
pirm. V. Paulienė su keletą pa
dėjėjų. Ir čia buvo daug ir labai 
vert ingų dovanų, surinktų 
darbščių tėvų komiteto narių, 
suaukotų geraširdžių mokyklos 
rėmėjų. 

Mokykla dėkinga visiems, 
prisidėjusiems prie vakaro pasi
sekimo: mokytojams, tėvų komi
tetui ir visiems tėvams, plačia
jai visuomenei ir, be abejo, 
visiems mokiniams už mokyk
los lankymą ir už gražios pro
gramos atlikimą. p^ j j 

PANEVĖŽIEČIAI DIRBA 
IR AUKOJA 

Panevėžiečių klubas turi per 
metus du susirinkimus ir vieną 
ar du renginius. Rudeninis 
susirinkimas įvyko lapkričio 8 
d., sekmadienį. Pirmiausia t. jė
zuitų koplyčioje buvo pasimels
ta už mirusius narius, o 12 vai. 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
įvyko sus i r inkimas . Susi
rinkimą pradėjo pirm. V. Pa-
liulionis, prašydamas, susi
kaupimo minute prisiminti pa
skutiniuoju metu mirusius na
rius: Aleksandrą Kivėnienę, 
Joną Ramošką, Vacį Sasnauską 
ir Justiną Žemaitį. Miręs narys 
aplankomas šermeninėje, nu
perkamas vainikas arba, šeimos 
pageidavimu, tam skirta suma 
paaukojama nurodytam tikslui. 
Apgailestavo, kad Jus t inas 
Žemaitis buvo palaidotas lyg 
slapta, niekam nepranešant nei 
apie jo mirtį, nei ap ie 
laidotuves. 

Praėjusio susirinkimo pro
tokolą, sergant sekr. P r . 
Masilionienei, perskaitė J . 
Masilionis. 

Iš pirm. VI. Paliulionio apy-
skaitinio pranešimo paaiškėjo, 
kad klubas turi sąrašuose apie 
150 narių, iš kurių apie pusė 
lanko susirinkimus, užsimoka 
nario mokesčius. Su kitais yra 
problema: nelanko susirinkimų, 
nemoka nario mokesčio. Mirus 
tokiam nariui, šeima paskelbia, 
kad priklausė klubui, neaplan
kius ar nenupirkus vainiko, už-
sigauna. Šį reikalą reikėtų 
kokiu nors būdu sutvarkyti. Ry
šiams palaikyti leidžiamas 
biuletenis, red. K. Rožansko. 
Buvo surengti du piknikai 
Šaulių namuose. Pabrangus 
salės nuomai, mažiau bepada
roma pelno. O klubas visų metų 
uždarbį stengiasi paskirstyti 
lietuviškiems reikalams. Po 100 
dol. paskyrė Laisvės kovų pa
minklui Jaunimo centro sodely
je atnaujinti, L. Kairiui nuo 
OSI gintis. Po 50 dol. - Puns
ko lietuvių namų statybai, Al
tai, Chicagos aukšt. lit. mokyk
lai. Jaunimo centrui, Vyt. Skuo-
džiui, LKB Kronikai ir 25 dol. 
Ralfui 

Smulkią kasos apyskaitą pa
darė ižd. V. Rutkauskas, o revi
zijos komisija, susidedanti iš P. 
Beinarausko, B. Brazdžionio ir 
M. Ostrausko, kasos knygas 
rado vedamas tvarkingai. Su
mos atitiko. 

Susirinkime sužinota, kad 
Lietuvoje yra išėjusi Martynai-
tienės knyga apie Panevėžį, 
kuri verta įsigyti. Tik nereikia 
sumaišyti su vien tik Panevėžio 
vaizdų knyga. Šioje knygoje yra 
Panevėžio istorija. 

Kun. K. Kuzminskas, kaip ir 
visada, papasakojo, kokia kalba 
kuris LKB Kronikos tomas lei
džiamas, kiek reikia joms leisti 
tūkstnčių. J. Masilionis iškėlė 
klausimą, ar neužtektų pilnus 
Kronikos tekstus leisti t ik lie
tuvių ir anglų kalbomis, o ki
tomis tik svarbesnes ir būdin
gesnes ištraukas. 

Susirinkimo pabaigoje buvo 
pagerbta Jadvyga Jan
kauskienė, viena darbščiausių 
klubo narių, ant kurios pečių 
visų renginių vaišių našta. 
Pirmininkas jai įteikė Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubi
liejaus medalį. 

Po susirinkimo toje pačioje 
salėje buvo vaišės paruoštos J. 
Jankauskienės ir jos padėjėjų. 
Vaišių metu P. Beinarauskas iš 
narių surinko 150 dol. LKB 
Kronikoms ir įteikė kun. K. 
Kuzminskui. 

Vaišėms įpusėjus, atvyko dr. 
Seibutis ir video aparatais pa
rodė daugybę vaizdų iš Aukštai
tijos. 

J . 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 
Tel. — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2801 W. 80th Street 
Chicago, IL 88838 

Tel. 7784680 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOIOTAS 
TONY MANKUS 
1121 Wanea Aw. • 

Saite 230 
Downe» Grove. IL 60515 

Tel. 892-7230 
Vilandos ptgat w>tori**4 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Ifinsdale. IL 88821 

Tel. 325-3167 
Valandos pagal susitarimą 


