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Prez. Bushas jau 
kalba apie Pabaltijo 

nepriklausomybę 
K e n n e b u n k p o r t . Rugpjūčio 

22. — Savo spaudos konferenci
joje JAV prez. G. Bushas atsakė 
į žurnalistų klausimus, kurie 
drąsiai kėlė Pabaltijo respub 
likų nepriklausomybės klausi 
mą. 

Į reporterio klausimą, ką jis 
mano, ką Gorbačiovas daro Pa
baltijo respublikų nepriklau
somybės reikalu, atsakė, kad jo 
pozicija y ra žinoma. „Pirmoje 
eilėje, mes vis nepripažįstame 
įjungimo ir Pabaltijo vėliavos 
kabo Washingtone, kaip jūs 
žinote. Bet aš seniai jaučiau, 
kad juo greičiau bus suteikta 
nepriklausomybė Pabaltijui, tuo 
bus geriau. Tikėkime, jog iš viso 
to, kas vyksta dabar, mes 
manome, kad tikros derybos 
tarp Pabaltijo valstybių ir Cen 
t ro pas i eks tą t ikslą. Aš 
kalbėjau su prez. Gorbačiovu 
apie tai anksčiau, aš kalbėjau ir 
su prezidentu Jelcinu apie tai. 
Ir dėl to galbūt įvykiai pa 
greitins dieną, kada bus sutar
tas kelias tų valstybių nepri
klausomybei". Reporteris pri
minė prez. Bushui, jog jis 
dažnai kalbėjęs apie Sovietų 
Sąjungos išlaikymą, „kad tai 
yra Amerikos interesas", ir 
dabar, kai perversmas nepasi 
sekė, ar tos respublikos vėl 
nesukils prieš centrinę vy
riausybę ir nesudarys nepasto 
vumo situaciją. 

Prez. Bushas atsakė negalįs 
dėl to p a s i s a k y t i , bet j i s 
nemanąs, kad tankai riedėtų 
pr ieš Rusi jos P a r l a m e n t o 
rūmus. Bet jis manąs, kad gali 
būti pagreitinti pasitarimai. Tas 
procesas vykęs daug lėčiau, 
negu kad jis norėjęs, ir jis 
galvojąs, kad lėčiau, negu pats 
Gorbačiovas norėjo, bet aišku, 
daug lėčiau, negu Jelcinas nori. 
Bushas pasakė dėl to nenorįs 
nemalonumų. Bet jis tikisi 
„daug greitesnių pasitarimų, 
kurie vestų į pilną nepriklau
somybę, kurios mes siekiame 
Pabaltijo valstybėm". 

Prez. Bushas dar toliau atsa-
kinėjo į pak l aus imus ir 
pastebėjo, jog kai kurių žmonių 
nebėra, tad gali būti daugiau 
vilčių, bet pažymėjo, kad jis 
neturįs pakankamai informaci
jų šiuo metu, tačiau aišku, kai 
nebėra „kietųjų" komunistų, 
gali prasidėti pasitarimai su 
Pabaltijo delegacijomis. Ši 
Amerikos pozicija nesanti pa
keista. 

Lenkija už Lietuvos 
nepriklausomybę 
Varšuva . — Lenkų spaudos 

žiniomis, dviejų dienų Seimo 
Užsienio reikalų komisijos sesi
joje. Bronislaw Geremek pasa
kė, kad laisvoji Lenkija visados 
pripažino lietuvių tautai teisę 
laisvai apsispręsti. Tai įvyko 
rugpjūčio 3-4 netoli nuo Lie
tuvos sienos. Lenkų spauda 
p ranešė , kad ir Lietuvos 
įstatymų leidėjai dalyvavo. 
Buvo pranešta, kad užsienio 
reikalų minis t ro Krzysztof 
Skubiszewski vizito metu 
Vilniuje ki ta mėnesį, greičiau 
deklaracija, o ne tarpvalstybinė 
sutartis bus diskutuojama. Ge 
remek pasakė žurnalistams, 
kad lietuviai negavo mūsų 
aiškaus atsakymo Lietuvos 
suverenumo klausimu, bet kad 
kitaip ir negalėjo būti. Geremek 
sakė, jog tai yra reikšminga, 
kad lietuviai nelaukė šios rūšies 
pripažinimo. Jis sakė tad,ko jie 
nori, yra „santykiai tarp nepri 
klausomų valstybių". 
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Šis didžiulis p lakatas , vaizduojąs lietuvių kovą už tautos nepriklausomybę, buvo iš le is tas Lietuvoje 5.000 t i ražu „Saulės*" leidykloje, sudarytas dai ! :iinke< G. Šimol įumenes. 

Sovietų Sąjunga grąžina Lietuvai pastatus 
Vilnius. 1991 rugpjūčio 23. 

(LIC) — Sovietų armija vakar 
pasitraukė iš Vilniaus televizi
jos ir radijo bokšto, kurį buvo 
užgrobę sausio 13 d., o šiandien 
7 vai. ryto Lietuvos Respublikos 
vyriausybė paėmė Lietuvos Ko
munistų Partijos (SSKP) Centro 
komiteto rūmus. Nepatvirtinto 
mis žiniomis, LKP <SSKP> 
vadovai Mykolas Burokevičius 
ir Juozas Jarmalavičius pabėgo 
iš Lietuvos. 

Rugpjūčio 21 d. sovietų armi 
ja pasitraukė iš valstybinių 
pastatų, kuriuos buvo okupa
vusi nuo rugpjūčio 19 d. Beap 
le idž ian t p a s t a t u s , ketur i 
sovietų kariškiai susišaudė su 
Lituvos Krašto Apsaugos depar 
tamento sargais prie Parla 
mento. 

Telefoniniame pokalbyje su 
LIC, AT pirmininkas Vytautas 
Landsberg i s iš Vi ln iaus 
p r anešė , kad okupacinės 
k a r i n ė s jėgos j au apleido 
Lietuvos Respublikos proku
ratūrą bei Krašto Apsaugos 
departamentą. Sovietų armija 
yra pasitraukusi ir iš Vilniaus 
Televizijos ir radijo bokšto, 
Kauno radijo ir televizijos 
stoties. Vilniaus ir Panevėžio 
telefono ir telegrafo stočių. 
Marijampolės radijo retranslia
cijos mazgo, Panevėžio. Alytaus. 
Šiaulių, Viešintų, Sitkūnų ir 
Juragių televizijos perdavimo 
centrų. 

Kad tai bū tų paskut in į 
k a r t ą 

Nors perversmo metu Vil
niaus garnizono pulkininkas 
Gromovas kalbėjo su pirm. 
Landsbergiu ir jį užtikrino, kad 
iš Sovietų armijos pusės nebus 
jokių agresyvių veiksmų, 
rugpjūčio 21 d. įvyko susišau
dymas tarp lietuvių ir sovietų 
prie Aukščiausiosios Tarybos. 
Ke tu r i sovietų . . specnaz" 

kariškiai, iš kurių du dėvėjo 
policijos uniformas, atvažiavę 
prie AT sargybos uškardos 
apmėtė ją sprogmenimis. Lietu
vos Krašto Apsaudos depar
tamento (KAD) sargai, saugojan
tys Parlamento pastatą, atsakė 
ugnimi. LIC pasiekęs teleksas 
pranešė, kad incidento metu iš 
Lietuvos KAD sargų vienas 
žuvo ir du yra sužeisti. Iš sovie
tų armijos pusės vienas sužeis 
tas buvo suimtas ir paskui 
operuojamas. Kiti trys sovietų 
kariškiai paspruko automobiliu. 
Šį įvykį tiria Lietuvos Respubli 
kos kompetetingi organai. 

Apžiūrėjo pas ta tą 
Tą pačią dieną Lietuvos 

televizijos ir radijo komiteto 
generalinis direktorius Skir
mantas Valiulis ir grupė depu
tatų buvo įleisti į Vilniaus te
levizijos ir radijo pastatą Vilnių 
je. Ten jie apžiūrėjo nuostolius, 
kurie buvo sovietų padaryti. 
Sovietų kariuomenės dalinio 
vadovybė sutiko, kad televizijos 
ir radijo pas ta to viduje 
patruliuotų Lietuvos policija. 
Lietuvos televizijos ir radijo dar
buotojai apžiūrėjo padarytą žalą 
ne tik pastate, bet ir televizijos 
bokšte. 

Rugpjūčio 22 d. ryte pirm 
Landsbergis paskambino 
sovietų armijos generaliniam 
štabo viršininkui gen. Moise-
jevui ir informavo jį, kad jei tą 
dieną nebus duotas įsakymas 
sovietų armijai pa l ik t i 
okupuotus Lietuvos Televizijos 
ir radijo pastatus Vilniuje, 
Lietuvos gyventojai ir 
pareigūnai susigrąžins juos 
patys. Gen. Moisejevas pažadėjo 
susirišti su Sovietų Sąjungos 
prezidentu M. Gorbačiovu ir 
duoti atsakymą. 

Greitai po šio pokalbio So
vietų Sąjungos Vidaus Reikalų 
Ministerijos dalinio Vilniuje 

štabo vi rš in inkas pulk. M. 
Mironenko paskambino pirm. 
Landsbe rg iu i ir p a p r a š ė 
susitikti. Kelių valandų bėgyje 
po šio susitikimo pulk. Miro
nenko paskambino pirm. Lands
bergiui ir pareiškė, kad jis turi 
leidimą pradėt: pastatą perda
vimą Lietuvos v ;ldžiai. 

D a p k u t ė s p r a n e š i m a s 
Rita Dapkutė, Lietuvos Parla

mento informacijom biuro atstovė, 
interviu metu su LIC patvir
tino, kad ketvirtadienį 6:10 vai. 
vak. (Lietuvos laika) Lietuvos 
televizijos ir radijo pas ta tas ir 
bokštas buvo perduoti Lietuvos 
valdžios kontrolei . Sovietų 
kariniai patruliai ir užkardai, 
kurie egzistavo perversmo me
tu, yra nuimti. 

Lietuvos oficialūs asmenys 
perdavė pulk. M: onenkui są 
rašą kitų 21 pastatą, kuriuos 
sovietai užgrobė 1990 m. kovo 
mėnesį, Lietuvai paskelbus ne
priklausomybę A 'o tR . Dapkų 
tės, nėra aišku, ar sovietai 
sutiks sugrąžint 11 uos pastatus 
Savo pasikalbėjime su pulk. 
Mironenko pirm Landsbergis 
pareiškė, kad - ž iūr int tos 
dienos pozity ž ingsn ių 
perversmas Liet >jedarnepa 
sibaige ir pasibaik'? tik tada. kai 
bus grąžinti visi buvę Lietuvo
je okupuoti pastatai. 

Perversmo m<;u Lietuvos 
parlamentas tęsi ivo darbą ir 
nutarimus. Sesijų metu buvo 
svarstoma galimybė suteikti 
Rusijai humar ; ' nę ir medi 
cininę pagalba 

Ketvirtadieni, r -Tpjūio 22 d., 
pirm. Landsbtri.' susitiko su 
Vilniaus garnizoi vadu pulk 
Valerijų FroUn Pagrindine 
tema buvo nesi' antis srnur 
tas, kurj vykdo OMON. Frolo 
vas pažadėjo piro indsbergiui 
imtis priemonių tabdyti šių 
Sovietų Sąjunp - V daus reika 

lų ministerijos kariškių veiks
mus. Kadangi pulk Frolovo va
dovaujami būriai yra daug 
kartų didesni už OMONo, jei šis 
pažadas bus ištesėtas, įtampa 
Lietuvoje smarkiai sumažės 

Nugriautas 
KGB simbolis 

Maskva. — „Chicago Sun-
Times*' rugpjūčio 23 laidoje 
rašoma kaip maskviečiai, pa
skatinti savo pergales prieš 
reakcinę junta, ketvirtadienį 
sunaikino vieną iš galingiausių 
s imbol ių buvus ios savo 
priespaudos,slaptosios policijos 
tėvo Felikso E. Deržlnskio 
statulą. Minia audringai šaukė 
valio, skanduodama ,,šalin 
KGB'", kai vokiški statybiniai 
kranai pakėlė 12 tonų bronzinę 
-tatulą nuo jos pjedestalo. 

,,Tai v ra mūsų pergalės vai
sius ", kalbėjo Glėbas Jakuni-
nas, ortodoksų kunigas, buvęs 
disidentas ir reformų vadas. ..tai 
reiškia, kad mes demontuojame 
sistema ir mes sunaikinsime ne
paprastai pavojingą totalitariz
mo mašiną — KGB" ..Tai yra 
normal i mūsų aps iva lymo 
procedūra", kalbėjo Anatolijus 
Malvchinas. angliakasių vadas, 
„tai nėra nei kerštas, nei fpil 
das, tai paprasčia' šias teis 
ingumo ats tatymas" 

..Rusijos žmonės išgelbėjo 
demokratiją, išgelbėjo Sov ietų 
Sąjungą ir išgelbėjo pasaulį", 
kalbėjo susirinkusiai miniai 
Jelcinas. Buvęs užsienin reika
lų ministeris Eduardas A 
Ševardnadzė pasiūlė, kad tie 
keturi žuvusieji sąmokslo metu 
būtų palaidoti su visomis Rusi 
jos iškilmėmis prie K?> mliaus 
sienos, o jeigu jiems nr>būtų 
vietos, tai reikėtų ten esančius 
i škas t i 

— Sovietų penki perversmo 
nariai yra areštuoti — gynybos 
ministeris gen. Jazovas. KGB 
viršininkas Kriučkovas, vice
prezidentas Janajevas, valsty
binių įmonių direktorius Ti-
ziakovas ir Sovietų gynybos 
tarybos vadovas Baklanovas. 
Ieškomas Sovietų Ūkininkų 
sąjungos vadas Starodubtsevas, 
kuris yra pasislėpęs. Sovietų 
min. pirm. Pavlovas yra ligoni
nėje ir stipriai saugomas. 
Areštuojami ir kiti aukštieji vai 
dininkai, pritarę perversmui. 
Vidaus reikalų ministeris Boris 
Pugo nusižudė. 

— M a s k v o j e AP žinių 
agentūra pranešė, jog vėl at
sinaujino kovos prie Azerbai
džano — Armėnijos pasienio. 

Maskvon ketvirtadieni, dalyvaujant 
minioms žmonių, buvo nuversta 
K(1H įsteigėjo 14 kos tonu Felikso 
Deržinskio paminklinė statula, netoli 
Liubhankos kalėjimo, kuriame buvo 
nukankin ta ir daugelis lietuviu 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Baltieji rūmai atsiuntė 
padėką už parašus bei pareiš
kimą prezidentui Bushui ir pa
žymėjo, jog administraci ja 
prisimins visa tai, ką dr. Petras 
Kisielius, Lietuvių Katalikų 
spaudos d i rektor ius , buvo 
pareiškęs savo laiške. Kartu 
atsiuntė ir Pabaltijo Laisvės 
dienos proklamaciją, kurią 
pasirašė JAV prezidentas šiems 
ir jau kitiems 1992 metams. 
Birželio 14 diena skelbiama 
Pabaltijos Laisvės diena. 

— Rusijos prez. B. Jelcinas 
laikinai uždraudė Komunistų 
partijos veiklą savo respubliko
je, nežiūrint Gorbačiovo patari
mo to nedary t i . Taip pat 
uždraustas „Pravdos" išlei
dimas ir kai kurie kiti laik
raščiai iki tol, kol bus kiti pat
varkymai. Maskvoje Komunis
tu partijos rūmai uždaryti. 

— Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovas pranešė po 90 
minučių pasitarimo su prez. 
Jelcinu, kad bus sudaryta visai 
nauja koalicinė vyriausybė. 
Žinoma, kad Rusijos gynybos 
ministeris bus Sovietų Gynybos 
ministeriu, kuriam priklausys 
KGB ir Vidaus reikalų ministe
rija. 

— Latvijos Komunistų parti
jos vadas jau suareštuotas. 

— Vilniuje, kai vyko Maskvo
je perversmas, tai Lietuvos 
komunistų vadai paskelbė, kad 
jie yra už naują perversmininkų 
,,išgelbėjimo komitetą". Šiuo 
metu ir patys pabėgo. 

— Lietuvos vyriausybė įteikė 
Sovietų pareigūnams sąrašą, 
kur iame yra 21 pas ta tas , 
kuriuos grobikai turi sugrąžinti 
tikriesiems savininkams. Rita 
Dapkutė sako, jog ir tuo reikalu 
pasitarimai, jei dar neprasidėjo, 
tai turės greitai prasidėti. R. 
Dapkutė veda Lietuvos Parla
mento Informacijos skyrių. 

— Lietuvos prokuratūra pa
skelbė, jog pradėtas paskutinio 
incidento ištyrimas, kurio metu 
buvo nušautas Tautinės Gyny
bos savanoris Ar tūras Saka
lauskas praėjusį trečiadienį. 
Vilniaus Nepriklausomybės 
aikštėje, netoli Parlamento 
rūmų. žmonės atidavė pasku
tinę pagarbą šiam 28 metų 
savanoriui. 

— Kiti lietuviai sargybiniai, 
kurie saugojo Lietuvos Par
lamentą — Igoris Federavičius. 
Juozas Alyta ir Vytautas Mise
vičius — yra sužeisti paskutinio
jo nelaimingo Parlamento gyni
mo metu. Buvo sužeistas ir 
vienas sovietų kareivis — An
driejus Batraka, kuris yra areš
tuotas ir gydomas ligoninėje. 

— Latvijos vyriausybė pa
skelbė, kad uždraudžia 
Komunistų partijos veiklą. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 24 d.: Baltra

miejus. Alicija. Algminas, 
Rasuolė, Vįešvilas. 

Rugpjūčio 25 d.: Liudvikas. 
Liucilė. Patricija. Mangailas. 

Rugpjūčio 26 d.: Aleksand 
ras. Adelinda. Algintė. Gailius, 
Zeferinas. 

Rugpjūčio 27 d.: Cezaris, 
Aušrinė. Monika. Eutahja, Tol-
vydas 

O R A S ( HICAGOJE 

Saule teka 6:07. leidžiasi 7:39. 
Temperatūra šeštadienį 90 L, 

sekmadienį 92 1., pirmadienį 97 
! . antradienį 93 1. 
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IEŠKOKIME 
P R O F . ČESLOVAS MASAITIS 

Žiūrėdamas į jaunimą Lie- puldamas kunigus ir tėvus už 
tuvoje, pastebi jo naujas nuo- v a i k 4 mokymą religijos, rašė: 
t a ikąs , sukurtas iš nesikei- ,-Vaikai nėra tėvų nuosavybė. 
čiančių žmogaus savybių, kurių J i e — būsimieji visuomenės 
nepajėgė pasmaugti istorijoj piliečiai ir tokiais jie turi būti 
žiauriausios penkasdešimtme-
čio vergijos pastangos nužmo
ginti visuomenę ir individą. Šios 
nuotaikos atveda jaunimą ir j 
atsikūrusią „Ateities" organi
zaciją. Tai yra ateities ilgesys, 
ieškojimas kelio į rytdieną, kuri 
b ū t ų kitokia, negu vakarykštė 
a r ši diena, kuri būtų nauja ir 
kurios nepasmaugtų komunisti
nio pamišimo sukurta stagnaci
j a a r mūsų nesugebėjimas kur
t i ateitį. 

J ų ieškoj imas gyven imo 
prasmės ir tikslo nėra lengvas, 
nes aplinkui dar tebėra daug 
tamsių šešėlių, kuriais tebe
virpa dar t ik vakar visą kraštą 
gaubusios nakties tamsa. Pir
m i a u s i a i , j i ems t r ū k s t a 
Dovydaičių ir Šalkauskiu, kurie 
i š k e l t ų d a b a r t i e s , , t r i s 
p a m a t i n i u s k l a u s i m u s " ir 
išleistų knygą apie šių dienų 
„visuomeninį auklėjimą", kaip 
1932 metais padarė mūsų ideo
logas S. Šalkauskis. 

Šios vasaros pradžioje teko 
susitikti Lietuvoje su keliais 
savo bendraminčiais (ir bendra
amžiais), kurie, kaip ir mūsų 
organizacijos kūrėjai, gyvena 
mūsų šūkiu „Viską atnaujinti 
Kristuje", nesiribodami vien tik 
kažkuo panašiu į sovietinę 
tikėjimo „laisvę", kuri išjungia 
Kris tų iš mūsų darbo ir visuo
meninio gyvenimo. Atvirkščiai, 
j i e ieško Kris taus kiekviename 
savo gyvenimo posūky. Tačiau 
i š nepr ik lausomybės laikų 
išlikusių sendraugių Lietuvoje 
l a b a i n e d a u g . J u o s labai 
praret ino laikas, Sibiro gulagai 
i r mūsų bėgimas karo pabaigoje 
n u o kruvinojo komunizmo pot
vynio. Dievo palaima mūsų 
organizacijai Lietuvoje — pro
fesorius Arvydas Žygas ir seselė 
Igne, kurie atiduoda Lietuvos 
jaunimui ne tik savo idėjas ir 
laiką, bet ir patys save. Tačiau 
ne i jų, nei nedidelio skaičiaus 
d a r Lietuvoje išlikusių mūsų 
sendraugių neužtenka parodyti 
j a u n i m u i , kaip ieškoti šios 
dienos gyvenimui tinkamo būdo 
viską atnaujinti Kristuje. Jie 
patys tu r i kurti savo veiklą, 
žvelgdami į šios dienos sąlygas 
i r į mūsų praeitį, kuri šiemet 
t e n ypatingai prisimenama, 
švenčiant mūsų organizacijos 80 
metų jubiliejų. 

Jaunieji ateitininkai Lietuvo
j e ieško kelio į Kristų, nors jų 
visų vaikystė sužeista ateistinės 
propagandos niekšybėmis. Ne 
visi jie buvo savo mokytojų 
mušami ir tampomi už plaukų, 
už tai, kad meldėsi bažnyčioje, 
kaip, pavyzdžiui, dar tik prieš 
devynerius metus Tverų mo
kykloje darė mokytoja R. Ruba
vičienė arba mokytojas Šimą-
n a u s k a s , k u r i s , pa t a rdęs 
bažnyčią lankantį mokinį, prieš 
jį apmušdamas, dar paklausda
vo: „I kurią ausį tau duoti?" 
Tačiau visi tikintieji ir netikin
t iej i j a u n u o l i a i pergyveno 
panieką už tikėjimą ir valdžios 
pasamdytų ateistų propagandos 
melą. Štai dar visai neseniai, tik 
1986 m. spalio 16 d. „garsusis" 
religinių reikalų įgaliotinis P. 
Ani l ion is savo s t ra ispnyje 
„Vals t i eč ių l a i k r a š t y " , 

ugdomi bendromis mokyklos, 
šeimos ir visuomenės pastango
mis". Visi žinome, kad tų 
nužmoginimo pastangų tikrai 
netrūko. Ateistinė beždžion
žmogių ideologija ir jos brukimo 
metodai užnuodijo ne vieną 
jauną sielą. Iš tikro, kokį 
žmogaus vertinimą jaunojoj sie
loj — net ir tada, ka i ji 
nepasiduoda terorui — gali 
sukurt i Šimanausko ir jo 
bendrų elgesys? Argi savo 
elgesiu ir žodžiu j i s , jojo 
bendradarbės mokytojos Ruba
vičienė ir Čeplinskienė ir re
liginiu re ika lų ta rybos 
įgaliotinis Anilionis panašus i 

Baltoji komanda — „Dantuka i" J a u n u .4 stovyklos Dainavoje vykusioje sporto šventėje. 
Nuot r B i r u t ė s Bub l i enės 

JAUNUČIAI DAINAVOS 
STOVYKLOJE 

žmones? 
Todėl atrodo, kad Lietuvos 

jaunimui tenka ieškoti ne tik 
gyvenimo prasmės ir tikslo, bet 
ir naujo žvilgsnio į artimą, į 
draugą ir vadovą. Nemažai 
Lietuvos jaunuolių, atrodo, 
norėtų pabėgti ne t ik nuo 
praeities, bet ir nuo jos sukurtos 
aplinkos, norėtų išvažiuoti iš 
tėvynės ir ieškoti savo ateities 
kur nors kitame krašte, kurio 
negaubia komunistinio „rojaus" 
kūrimo naktis. Tačiau daug yra 
ir tokių jaunuolių — jų tarpe ir 
jaunieji ateitininkai — kurie 
nori surasti Kristų ir su juo kar
tu atnaujinti gyvenimą savo tė
vynėje. 

Jų ieškojimas gali būt i 
pavyzdžiu ir mums čia Ameriko
je, kur dažnai mes apribojam 
savo pastangas „Viską atnau
jinti Kristuje" tik sekmadienio 
pamaldomis, savo organizacijos 
renginiais ir stovyklomis, bet 
užmirštam savo šūkį visuome
nėje, darbe ir šeimoje. Iš tikro, 
kaip dažnai mes kalbame savo 
šeimoje apie pašaukimą dirbti 
Viešpaties Vynuogyne, kuriame 
taip trūksta darbininkų? Ar 
jaunieji draugai tarpusavy pa
sidalina mintimis apie visišką 
savęs paaukojimą mūsų šūkiui? 
Atrodo, kitaip yra Lietuvoje. 
Ten turime stojančių į abi — 
Kauno ir Telšių — seminarijas. 
Ten turime mergaičių dar tik 
pusiau oficialiai veikiančių 
vienuolynų novicijatuose. Iš ten 
šį rudenį net 20 jaunuolių 
vyksta į šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje ruoštis Kristaus tar
nybai. Kiek lietuvių jaunuolių 
nuvyko į tenai iš Amerikos per 
paskutinį dešimtmetį? 

Kaip mums čia, taip ir Lietu
voje, reikia kunigų, vienuolių, 
mokslininkų ir atradėjų. Atro
do, Lietuvos ateitininkai gerai 
supranta, kad tai yra kelias, 
vedantis į „Viską atnaujinti 
Kristuje" ir jie ieško, kaip 
žengti šituo keliu. Ieškokime ir 
mes su jais kartu. Tada būsime 
jiems Arvydais ir Ignėmis.. 

Atėjo ilgai laukta vasara. Juk 
tai metas stovyklauti! Šiemet 
arti 100 jaunučių ateitininkų 
suvažiavo į Dainavą smagiai 
praleisti laiką. Atvyko ir svečias 
iš Lietuvos — Zigmas Kale
s inskas . Jis mums padėjo 
susipažinti su lietuvių tra
dicijomis ir papročiais. 

Mes nuoširdžiai dėkojame 
stovyklos rengėjoms Lidijai Rin-
gienei ir Vakarei Valaitienei už 
įdomios stovyklos suorganiz
avimą. 

R a s a Stasiulytė 

Mūsų būrel iui pr iklauso 
devyni stovyklautojai iš Chica-
gos, Californijos, Ohio ir 
Lietuvos. Mūsų vadovas Vytas 
Žemaitaitis serga, todėl dabar 
mums vadovauja Liudas Lands
bergis. Mūsų būrelis vadinasi 
„Tylinčios dvasios". Visi mano 
draugai yra šiame būrelyje. 
Man labai p a t i n k a mano 
būrelis. 

Andrius J a r a š i u s , 12 m. 

šviesti koridorių. Reikėjo laukti 
ištisą pusvalandį, kol audra pra
ėjo. Po audros visi ėjo į namukus 
miegoti Elektra įs i jungė. 
Pirmadienį vakare ji vėl išsi
jungė. Šiandien elektra gerai 
veikia. 

Kovas Lapšys , 12 m. 

Pirmadienį mūsų būre l i s 
mokėsi rankdarbių. Mus mokė 
T. Beržanskienė iš Clevelando. 
Ji mums parodė kaip „tye-day" 
būdu nusidažyti marškinius. 
Kai užbaigsime, bus smagu jais 
dėvėti. 

Saulius Petrol iūnas , 11 m. 

Pirmadienį vakare buvo Jo
ninių laužas. Buvo labai įdomu. 
Dainavome ir šaukėme šūkius. 
Buvo juokingų va id in imų. 
Paskui valgėme naktipiečius ir 
ėjome megoti. 

Audrius Carauskas , 12 m. 

dėme žaidimą — „paveikslyną". 
Po to lošėme kvadratą prieš 
stovyklos vadovybę. Aišku, kad 
jie laimėjo. Bet kitais metais 
mes laimėsime! Vakare ilgai 
šokome ir kalbėjomės su lietu
viais muzikantais. 

Mildutė Bublytė, 12 m. 

Sekmadienį iš įvairių vietovių 
Amerikoje suvažiavo į JAS su
važiavimą. Apsirengę uni
formomis dalyvavome šv. Mi
šiose ir išklausėme gražų kun. 
K. Ramanausko pamokslą. 

Po Mišių ėjome į sale. kur 
Kristina Liaugaudaitė pravedė 
suvažiavimą. Suvažiavimą 
sveikino Ateitininkų federacijos 
tarybos vardu Birutė Bublienė. 
Studentų vardu — Vytas Cup-
linskas. Moksleivių vardu — V. 
Pabedinskas. Danutė Petrulytė 
labai įdomiai kalbėjo,kaip mes 
galime įgyvendinti ateitininkų 
pr inc ipus kasd ien in iame 
gyvenime. 

Mildutė Bublytė, 12 m. 

STUDIJŲ DIENOS 

Ateitininkų studijų dienos 
rugpjūčio 30 — rugsėjo 2 dieno
mis vyks Dainavoje, 15100 Aus-
tin Road, Manchester, Michi 
gan. Savaitgaliui yra pramatyta 
programa, jau anksčiau skelbta 
šiame skyriuje. Visa programa 
vyks Michigan valstijos laiku 

Per vėliavų pakėlimą mes 
buvome suskirstyti į šeimas. 
Tik vienai dienai. Gavome 
tėvelį iš vyresnių berniukų 
būrelio ir mamą iš vyresnių 
mergaičių būrelio. Mums vi 
šiems reikėjo kartu būti , kai 
valgėme ir prie vėliavos. Irena 
ir Liudas po vakar ienės 
„susituokė". Po vestuvių mes 
šokome visą naktį. 

Aleksa Vala i ty tė , 10 m. 

Aš priklausau laikraštėlio bū
reliui. Piešiu kryžius, rašau apie 
filmus ir vėliausius įvykius. 
Pradžioje grojau gi tara 
orkestrėlyje, bet nebuvo užten
kamai žmonių, todėl dabar aš 
esu laikraštėlio būrelyje. Mūsų 
vadovas Vytas Žemaitai t is 
susirgo ir nebegalėjo daugiau 
būti mūsų vadovas. Dabar 
mums vadovauja Liudas Lands
bergis (taip, Landsbergis!). 
Mūsų būrelis vadinasi „Tylin
čios dvasios". Vakar mūsų šūkis 
buvo: „Elkis su kitais taip, kaip 
nori. kad jie su tavimi elgtųsi". 
Mes vėliavų aikštėje vandeniu 
aplaistėm mergaites. 

Šiuo tarpu Sudieu! 
J o n a s J u r g i s Mykolas 

Pau l ikas , 12 m. 

Pirmą vakarą stovykoje. 
sekmadienį, buvo susipažinimo 
vakaras. Stovyklautojai buvo 
suskirstyti į šeimas ir turėjo 
sugalvoti vaidinimą. Pirmai 
grupei vaidinant užgeso elektra. 
Lempos nešvietė, vėsintuvai ne
veikė ir vandens spaudimas la
bai sumažėjo. Buvo labai stipri 
audra. Visi stovyklautojai 
turėjo tyliai laukti Baltųjų 
rūmų koridoriuje. Pasidarė la
bai tvanku ir karšta. Vadovai 
baterinėm lemputėm bandė ap-

Antradienį turėjome atlaidų 
vakarą Mes padarėme didelius 
gražiu? plakatus. Pabaigę, visi 
būreliais ėjome aplink Dainavą. 
Rimas Biliūnas grojo akor
deonu, o mes visi dainavome. 
Buvo dvylika stočių. Buvo sma
gu, bet ta ip pat turėjome ir 
susikaupti. 

Marius Vygantas , 12 m. 

Ketvirtadienį buvo susi
kaupimo vakaras. Mes lipome į 
Kryžių kalną. Tenai buvo 12 
kapų Kiekvienas būrelis padėjo 
gėlių ir po žvakę prie kapo. Po 
to mes žaidėme knygnešių 
žaidimą. Niekas nesurado 
Lietuvos, bet vis tiek buvo labai 
smagu. 

Venta Civinskaitė, 9 m. 

Penktadienį šventėme Kū
čias. Mes po pietų darėme 
šiaudinukus, pakabinome ant 
eglutės. Po to turėjome Kūčių 
vakarienę. Po vakarienės ėjome 
prie laužo. Buvo daug vai 
dinimu apie Kalėdas. Mūsų vai
dinimas buvo apie pasidali
nimą, kur aš, Rana ir Mildutė 
norėjome tos pačios lėlės. Po 
laužo turėjome naktipiečius, 
paskui ėjome miegoti. 

Nakti mano būrelis labai 
norėjo kalbėti. Ponia Elenutė 
sakė. jei mes nenusiraminsime, 
negalėsime dalyvauti šokiuose. 
Aišku, mes nusiraminome. Aš 
labai laukiu šokių, nes man pa
tinka šokti su berniukais, ypač 
gražiais. 

Lina Sidrytė , 12 m 

Šeštadienį praleidome tikrai 
smagiai. Šventėme Naujųjų 
Metų išvakares. Iš Lietuvos at
vyko net dvi roko grupės — 
„Bix" ir „Foje". Po pietų žai 
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Nauji žmonės 

JAUNIMO 
KONGRESE 

Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongresas artėja šuoliais ir jam 
pasiruošimas vis darosi aktua
lesnis. Nors kongresas numa
tytas Pietų Amerikoje, tame 
kontinente, kuriame lietuvybė 
jau blėsta, bet ir tas numatymas 
turi savo prasmę ir reikšmę. 
Kongreso rengimas, juoba jo 
vykdymas Argentinoje, Urug
vajuje ir Brazilijoje, bus ir nau
jos dvasios liepsnelės uždegimas 
tuose kraštuose, kur lietuviai 
jau baigia nykti. Tuose kraš
tuose mažai buvo, dar mažiau 
liko naujųjų ateivių, kurie užde
gė jau blėstančią ugnį naujai su
švytėti. Ir tie patys jau baigia iš
mirti, iškeliauti poilsio ir pasi
traukti nuo lietuviškų darbų. 

Įdomu net patiems lietuviams 
patriotams, kad susirinkimuose, 
kurie būna didesnio masto, rei
kia kalbėti portugališkai ar 
ispaniškai, kad visi supras
tų. Kongresas kaip tik nori tą 
spragą užpildyti, kalbos barje
rus pralaužti, visus labiau su
artinti, nors reikėtų kai ką 
aiškinti vertėjui, mokančiam 
abi kalbas. 

Pietų Amerikoje kongresas 
jau buvo. Jis buvo pasisekęs 
daugeliu atžvilgių, bet labiau
siai, kad po kongreso didesnis 
buvo susidomėjimas lietuvių 
kalba ir lietuvišku bendravimu. 
Dabar lietuviškai visai gerai 
kalba rengimo komi te ta i , 
sudaryti paskirose valstybėse. 
Reikės kalbėti ir tiems daly
viams, kurie norės su savo 
broliais iš kitų kraštų pasi 
dalinti mintimis, idėjomis, 
numatytais tikslais ir veiklos 
būdais. 

Ne visas jaunimas taip greitai 
išmoks bendros kalbos, kad 
galėtų laisvai susikalbėti ir 
pasidalinti mintimis. Bet bus 
tokių entuziastų, kurie padės 
vienu ar kitu atveju, o jų pa
galba paskat ins ir jvairių 
kraštų jaunimą labiau susido
mėti sava praeitimi, savo vadi
namoms „šaknimis" ir savo tau
tine kilme. Augs ir susidomėji
mas sava lietuviška kalba, nes 
ji bus kongrese bendras var
diklis, kuris padės vienus ir ki
tus iš įvairių kraštų sujungti. 

Kaip paprastai, rengiamiems 
jaunimo kongresams ar di
desniems susibūrimams reikia 
lėšų, kurias turi sudėti vyres
nieji. Čia ir vyresnieji dalyvauja 
kongrese labai aktyviai — vieni 
pačiu dalyvavimu ir jaunimo 
jungtimi, kiti savo parama, kad 
jaunimas galėtų susibėgti, pa
svarstyti bendrus lietuviškus 
reikalus ir nusibrėžti planus 
ateities veikimui. 

Kongresas nėra toks akstinas, 
kuris skatina darbams, kurie 
savo laiku ir savoje vietoje yra 
labiau reikalingi. Bet iš jo lieka 
šiek tiek ugnies, paskatų, ryžto 
ir užsibrėžtų tikslų siekimo. Ne
reikia norėti, kad visi bet kurio 
susirinkimo dalyviai taptų 
veikėjais, bet būtina, kad bent 
dauguma būtų veiklos dirva ir 
parama veikiantiems. 

Šiame kongrese jau dalyvaus 
ir pirmųjų kongresų rengėjų 
vaikų dalis. Bet dar daugumą 
sudarys tokie, kurie pirmųjų 
kongresų neatsimena ir kurie 
jiems neturėjo įtakos įtaką 
jiems daro ir darys tie. kurie 
kongresus rengė anksčiau. Taip 
pat duos energijos ir jėgų jau 
nauji žmonės, kurie ateina 
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viešumon, lietuviškan gyve-
niman ir veiklon. Kai buvo pir
mieji kongresai, daugelis da
bartinių tikrų rengėjų dar ne
buvo net gimę. Šiame kongrese 
jie jau reikšis labai aktyviai ir 
paskatins po jų einančias kartas 
tautiniam gyvenimui pagal vie
tos galimumus ir sugebėjimus. 

Galima tikėti, kad šių metų 
pabaigos ir ateinančių pradžios 
kongresas Pietų Amerikoje ir 
uždegs naują ugnį, nes ateina 
nauji žmonės ir nauji organiza
toriai. Kongresas įžiebs naują 
ugnį ir nepaprastu laiku, — per 
Naujus Metus, — vykstąs Į 
pačiame karštyje subuvimas, 
studijų dienos, pasilinksmi
nimai, sprendimų padarymas. 

Laiko ir klimato pasikeitimas 
nedarys įspūdžio ir ateičiai 
įtakos Pietų Amerikos jauni 
mui, bet tikrai bus lemtingas at
vykusiems į kongresą iš šiaurės 
— iš Jungtinių Amerikos Vals 
tybių, iš Kanados, iš Europos, 
juo labiau iš Lietuvos. Kong
resui tai laikytina dideliu lai
mėjimu ir jaunimo gaivinimu. 

Šis jaunimo kongresas tikrai 
gal ima vadinti pasaul in iu 
kongresu, nes suvažiuos lietu
viškas jaunimas iš visų pasaulio 
kraštų. Galima tikėtis kartu su 
rengimo komitetu, kad bent 
atstovų bus ir iš Lietuvos, nors 
Lietuva dar iki šiol vis persekio
jama ir kankinama. O kai jau
nimas jungiasi vienam bendram 
tikslui iš visų pasaulio dalių, tai 
jis vis dar yra Lietuvos pa
grindas, nors juo negali remtis 
Lietuvos laisvė ir nepriklau
somybė. Dar svarbiau —juo gali 
ir t u r i remtis l ie tuviškas 
gyvenimas išeivijoje, svetimuo
se kraštuose, kurie visuomet ar 
bent ateityje gali būti naudingi 
ir laisvės trokštančiam tėvų ir 
senolių kraštui. 

Lietuva daugeliui jaunuolių, 
nors jie susirūpinę dabartiniais 
jos reikalais, yra tik tolimas, 
nepažįstamas, tėvų ar senolių 
kalbamas ir pasakojamas kraš
tas. Tokiuose kongresuose dau
gelis pasijunta, kad jie dar tebė
ra dalis to krašto, iš kurio kilę 
jo užmiršti senoliai, apie kurį 
kalba jo tėvai, kuris minimas 
tik istorijoje. Susibūrime jie pa
junta, kad jie nėra vieni ir visų 
užmiršti, kad jų gyvenamas 
kraštas nėra dar visas pasaulis, 
bet kad yra ir kiti kraštai, kad 
yra kitur tokių pat jaunuolių, 
kad bendras jų gyvenimas juos 
daro skirtingus nuo krašto 
gyvenimo, gyvenamos šalies 
žmonių. 

\ Jaunimo kongresus vyres
nieji gali žiūrėti tik kaip į 
pramogą susibėgti lietuvių jau
nimui iš viso pasaulio. Taip pat 
turi žiūrėti ir kaip į išganymą, 
kad savas jaunimas dar domisi 
bendru subuvimu, taut inių 
reikalų svarstymu, studijomis, 
kuriose liečiami pasauliniai ir 
tėvynės ar tėvų šalies reikalai. 

Pagalba, parama ir lėšos yra 
visuomet tik priedai bet kokiam 
veikimui, juo labiau užsibrėž
tam tikslui, kad lietuvybė 
išliktų jaunosiose kartose. Ir tik 
tokie jaunimo kongresai padeda 
atiduoti tautinę duoklę tai kar 
tai, kuri vėliau atstovaus pa
vergtiesiems ir laisviesiems 
l ie tuviams pasaulyje ir 
tėvvnėje. 

Pr . Gr . 

Koks sunkus yra lietuviško 
žodžio kelias Suvalkių tri
kampyje, parodo Lenkijos 
l ietuvių birželio „Aušros" 
mėnraštis. 

J. R. inicialais pasirašiusi 
sako. kad gulint Seinų ligoninės 
ginekologijos sk., jai buvo 
draudžiama su vyru ir sūneliu 
kalbėti lietuviškai. Slaugės 
pakviesta prie telefono, lietuvė 
išgirdo šiuos žodžius: „Ligoninėj 
negalima kalbėti lietuviškai". 
Ši pirmoji pastaba ligonei atro
dė nereikšminga ir net juokin
ga. Tačiau kai antrą kartą 
slaugė pakvietė prie telefono — 
lenkė išrėžė ilgą ir piktą 
pamokymą. Girdi, ji yra neiš
auklėta, nekultūringa, kalbė
dama šalia slaugės nesupran
tama kalba. Be to, ligoninė yra 
lenkiška. 

Buvo atvejų, kad slaugė ne
kvietė iš viso prie telefono. 
Tačiau lietuvaitei patys skau
džiausi momentai buvo, kai 
pasiilgęs mamytės norėjo jos 
balsą išgirsti penkiametis sūne
lis, kuris lenkiškai dar nesu
spėjo išmokti. Prišokusi slaugė 
mėgino i š t r auk t i ragelį iš 
rankų! Ligonė pradėjo aiškinti, 
kad vaikas nesupranta lenkiš
kai. Tuomet lenkė pradėjo bar
ti: kaip išsilavinusi moteris 
galėjo n u s k r i a u s t i vaiką, 
nemokydama jo lenkų kalbos! 

Ir kitų lietuvaičių buvo pana
šus likimas. Silpnesnės, bijo
damos šantažo ir keršto visai 
nedrįsdavo prisipažinti esą 
lietuvės ir net su artimaisiais 
kalbėdavo lenkiškai. Iš Seinų 
ligoninės lietuvė sugrįžo ne 
pasigydžiusi, o pribaigta psichiš
kai, nerviškai. 

Nutau tė j imo, l ietuviškų 
mokyklų vadovėlių klausimą 
paliečia australietis Bronius 
Zumeris/ apgailestaudamas, kad 
Lietuvių Katalikų Mokslų Aka
demijos suvažiavime 1991 m. 
birželio mėn. 9-16 d. buvo nagri
nėjamos įvairios problemos — 
nuo žemės plokščių judėjimo ligi 
t rupmenų sutrupmeninimo. 
Tačiau suvažiavimo dalyviai už
miršo nagrinėti nutautėjimo 
problemas, Gudijoje, Suvalkų 
trikampyje ar Karaliaučiaus 
apygardoje (Europos lietuviškų 
studijų savaitėje užs. reik. min. 
pavad. V. Katkus pranešė, kad 
iš 20 tūkst. lietuvių apie 8 tūkst. 
jau surusėjo — K. B.). 

Net ir Lietuvos švietimo min., 
atvykęs į JAV savo paskaitoje 
palietė praėjusių amžių ideolo
gines sandūras, užmiršdamas 
neatidėliotinus lietuvybės at
statymo reikalus — tinkamų 
vadovėlių parūpinimą ne tik, 

KAZYS BARONAS 
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Lietuvos mokykloms, bet taip 
pat Gudijos, Lenkijos, Kara
liaučiaus srit'es lietuviams. 

Atrodo, kad ir Lenkijos ukrai
niečiai taip pat daug vargo turi 
su vyriausybe ypač bažnytine 
hierarchija. „Aušroje" atspaus
dintame Lenkijos ukrainiečių 
sąjungos centro valdybos 
pranešime pasisakoma dėl 
Pšemyslo mieste Romos katali
kams perduoto-; šv. Jono Krikš
tytojo katedros, priklausiusios 
anksč iau pravoslavų tikė
jimo išpažinėjams. Katedra kaip 
ir apie 150 kitų pravoslavų 
šventovių perėjo į Romos Ka
talikų Bažnyčios rankas komu
nis t in iam režimui Sovietų 
Sąjungoje ir Lenkijoje visiš
kai sunaikinus pravoslavų 
cerkvę. Centro valdyba palaiko 
ne kartą ukrainiečių bend
ruomenės keliamą būtinybę 
Lenkijos respublikos naujoje 
konstitucijoje priimti straipsnį 
apie tautines mažumas bei 
seime priimti atitinkamą įs
tatymą apie tautines mažumas. 
Niekuo negalima pakeisti siūly
mo užtikrinti tautinėms bend
ruomenėms atstovybę parla
mente. Todė centro taryba 
remia š.m. kovo mėn. 9 d. tuo 
k l aus imu seimo posėdyje 
atstovo Vlodeimiežo Mokry 
iškeltą siūlymą 'jis siūlo pakeis
ti vieną balsavimo straipsnį, lei
džiantį mažumoms turėti savo 
atstovus Lenkijos seimo. Tokiu 
būdu ukrainiečiai, lietuviai, 
gudai, vokiečiai būtų atsto
vaujami seime — K. B.). 

Kiek žinių iš Lietuvių 
Visuomeninės ir kultūros drau
gijos sk. veiklos Slupske, Suval
kuose bei Lenkijos seimo atsto
vo Vlodzimiežo Mokry kalba, 
pasakyta Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos posėdyje. Jeigu taip 
visi lenkai galvotų apie Lietuvą 
— tikrai jokių problemų neturė
tume su mūsų pietų kaimyne. 
Štai lenko keli kalbos sakiniai: 
„1991 m. sausio mėn. 14 d. pats 
dalyvavo trijuose protesto mi
tinguose, kurie vyko Krokuvoje 
— Jogailos u-te, prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo ir prie 
sovietų konsulato. Prieš sovietų 
intervenciją protestavo Jogailos 
u-to senatas, deklaraciją pasi
rašė Krokuvos vienuolikos 
aukštųjų mokyklų atstovai. 
Šitaip pabrėžėme, kad vado
vaujamės auksinėmis raidėmis 
išrašytu Jogailos u-to šūkiu: 

„Plūs ratio. quam vis (protas; 

aukščiau jėgos). 
Lemta buvo Jums brangūs bi

čiuliai patirti kartėlį tiesos, 
kurią išsakė Lesia Ukrainka, 
perspėdamas: „Kas pats išsilais
vins ir bus tasai laisvas, kas 
kitą išlaisvins, nelaisvėn pa
ims". Bet mes visi turime dar ir 
kitus perspėjančius žodžius, iš
sakytus Adomo Mickevičiaus: 
„kas mąsto tik vienos tautos in
teresais, nėra laisvės draugas". 

Savo prakalbą V. Mokry taip 
užbaigė „Šiandien, galvodami 
apie susitikimą laisvoje Lietu
voje, matykime ir keturiolika 
Vilniaus kryžių. Laimink mus , 
Dieve, kelyje į visų nepriklau
somų tautų Europą bei padėk 
kurti tiesa pagrįstą žmonių ir 
laisvų tautų solidarumą". 

Mėnraštyje yra religinis ir 
vaikų sk., net trys psl. aukų, 
skiriamų Lietuvos gynimo fon
dui, Punsko lietuvių kultūros 
namų statybai. Tūkstant inės 
zlotų aukos, prie namų statybos 
— milijoninės sumos. Nežinau 
ką galima nupirkti už tuos tūks
tančius zlotų. Pereitą mėnesį 
vieno u-to pažįstamas docentas 
atsiuntė istoriko Jurgio Och-
manskio 1990 m. išleistą „His-
toria Litvvy — Lietuvos istorija". 
Jos kaina taip pat atstronominė 
- 28,600 zlotų. 

Vokiečių spaudoje r a d a u 
trumpą žinutę, kad Lenkijoje 
nelegaliai dirba 20 tūkst. įvai
rių specialybių darbininkų. 
Daugiausia tai Sov. Sąjungos 
piliečiai, gaudami į mėnesį apie 
550 tūkst. zlotų, oficialiai apie 
90 markių arba 55 dol. Pakeitus 
Sov. Sąjungos juodojoje rinkoje 
zlotus į rublius, darbininko-ruso 
atlyginimas bus lygus šešių 
mėnesių darbui Sov. Sąjungoje. 

Eichstaet to ka ta l ikų u-to 
anglų ir lyginamųjų kalbų prof. 
dr. A. Bammersberger pagei
dauja sus i raš inė t i su buv . 
Eichstaetto lietuvių stovyklos 
gyventojais, buv. lietuvių gim
nazijos auklėtiniais. J is numato 
parašyti keletą straipsnių į vie
tos dienraštį apie l ie tuvių 
gyvenimą pokar io m e t a i s . 
Didelis lietuvių bičiulis (jis yra 
vokiškos ELTA bendradarbis) 
gerai rašo ir kalba lietuviškai 
(pats išmoko), tačiau galima 
rašyti ir angliškai šiuo antrašu: 
Herr Prof. Dr. A. Bammers
berger, Richard Strauss Str. 48, 
8078 Eichstaett, Germany. 

TU KRISTUS, 
DIEVO SŪNUS 

Mandagumas ne visada yra iš
minties žymė, tačiau stoka man
dagumo visada sukelia pagrįstą 
įtarimą, kad tas žmogus paikas. 

W.S. Lander 

Viešpats Jėzus, mokydamas 
savo mokinius ir skelbdamas 
Evangeliją, yra pasakęs: „Iš 
tikrųjų, iš tikrųjų, sakau jums, 
jei nevalgysite žmogaus Sūnaus 
kūno ir negersite jo kraujo, 
neturėsi te savyje gyvenimo. 
Kas valgo mano kūną ir geria 
mano kraują, tas tur i amžinąjį 
gyvenimą, ir aš prikelsiu jį 
paskutinę dieną" (Jn.6,54-55). 
„Daugelis jo mokytinių, tai iš
girdę, sakė: Šitie žodžiai kieti, 
ir k a s ga l i jų k l a u s y t i ? " 
(Jn.6,61). Tačiau Jėzus neat
šaukė savo žodžių, juos patvir
tino savo mirtimi ir prisikėlimu. 
Tuos žodžius parodė pavyzdžiu 
paskutinėj vakarienėj valgyda
m a s ir d a l i n d a m a s savo 
mokiniams kūną ir kraują, 
perkeistą iš duonos ir vyno 
pavidalų į Eucharistiją. 

Jėzus mokė savo apaštalus ir 
daugelį mokinių, kurie sekė jį 
įvairiuose keliuose, stebėjo jo 
daromus stebuklus. Dievišku 
autori tetu j i s sakė jiems Seno 
T e s t a m e n t o p a t a i s y m u s ir 
skelbė jo vykdymą. Bet jo 
mokslas buvo naujas, ne visuo
met suprantamas ne t apašta
lams, juo labiau atsitiktiniams 
jo sekėjams ir mokiniams. Jie 
nesuprasdami Jėzaus pasaky
mo, kad reikia valgyti jo kūną 
ir gerti jo kraują, pasitraukė 
nuo jo ir sekė senaisiais moky
tojais. „Taigi Jėzus tarė dvy
likai: Ar ir jūs norite pasiša
l int i?" (Jn.6,68). 

Jėzus buvo tas mokytojas, 
kurio bijojo net šėtonas: „Štai, 
juodu (velnių apsėstieji) ėmė 
šaukti, sakydami: „kas tau dar
bo su numis, Jėzau, Dievo 
Sūnau? Ar tu čia atėjai pirm 
l a i k o m ū s ų k a n k i n t i ? " 
(Mt.8,29). Bet jau Izaijas yra 
pasakęs, kad „pats Dievas ateis 
ir išgelbės jus" (Js.35,4). Ir Jėzus 
savo mokslą s k l e i s d a m a s 
p a s a k ė : . .Man d u o t a visa 
valdžia danguje ir žemėje. 
Eikite tat ir mokykite visas 
t au tas" (Mt.28,18), Ir jis patvir
t ino savo mokiniams sakyda
mas, kad „Iš tikrųjų, iš tikrųjų, 
sakau jums, kas klauso mano 
žodžio ir t iki tam, kurs yra 
mane siuntęs, tas t u r i amžinąjį 
gyvenimą ir neina į teismą, bet 
iš mirties pareina į gyvenimą" 
(Jn.5,24). 

Viešpats Jėzus Kristus yra pa
brėžęs, kad tik Tėvas duoda 
malonę Jėzų sekti, Evangeliją 
vykdyti, skiria vietą amžiny
bėje. „Todėl aš j u m s sakau: 

Niekas negali ateiti pas mane, 
jei jam nebus mano Tėvo duota" 
(Jn.6,66). J is ir meldžia savo 
dangiškąjį Tėvą: „Tėve, a i 
noriu, kad ten, kur aš esu, būtų 
su manim ir tie, kuriuos tu man 
davei, kad jie matytų mano 
garbę, kurią tu man suteikei, 
nes tu mane mylėjai pirm 
pasaulio įkūrimo" (Jn. 17,24). Ir 
jis prašo: „Dabar tu, Tėve, 
pašlovink mane pas save ta 
šlove, kurią aš turėjau pas tave, 
pirma nekaip atsirado pasaulis" 
(Jn.17,5). 

Nors Jėzaus mokiniai ir net 
apaštalai nebuvo patenkinti 
kietais Jėzaus žodžiais, kai jis 
kalbėjo apie jo kūno valgymą ir 
kraujo gėrimą, bet Jėzus laikėsi 
savo žodžių, laikėsi savo pažadų 
ir savo mokslo iki mirties ant 
kryžiaus. J is meldėsi į Tėvą, 
nors jis buvo antrasis Švč. Tre
jybės asmuo, taigi lygus Dievui 
Tėvui, bet savo žmogiškąja dali
mi, savo žmogišku gyvenimu jis 
rodė pavyzdį visiems tikintie
siems, kad reikia laukti pašau
kimo iš Tėvo, reikia prasyti 
Dievo, kad jis stiprintų tikėjimą 
ir duotų jėgų ištesėti iki galo, 
kaip ištesėjo apaštalai net po 
kietų žodžių, kuriuos tik vėliau 
tesuprato. 

Apaštalas šv. Paulius aiškiai 
ir sako kolosiečiams: „Jis yra 
neregimojo Dievo paveikslas, 
pirmagimis pirm viso sutvėri
mo; nes per jį sutverta visa dan
guje ir žemėje, matomi ir nema
tomi dalykai... visa sutverta per 
jį ir jam, j is yra pirm visų, i r 
visa juo laikosi" (Kol. 1,15-17). 
Todėl ir apaštalas Petras visų 
vardu aiškiai atsako Jėzui, kai 
jis klausia, ar ir jie nuo jo pasi
šalins. „Viešpatie, pas ką mes ei
s i m e ? ! ^ turi amžinojo gyveni
mo žodžius. Mes įtikėjome ir 
žinome, kad tu Kristus, Dievo 
Sūnus" (Jn.6,69-70). Ir mes 
įtikėjome ir einame pas Viešpatį 
Jėzų, nes jis yra mūsų gyveni
mas ir amžinybė. 

- P . A . 

CTA MAŽINA SKOLAS 

CTA stengiasi likviduoti savo 
14 milijonų įsiskolinimą. Čia 
buvo administracijai įvesti apri
bojimai, samdant naujus dar
buotojus, nedidinant valandinio 
darbo apimties, sumažinant 
administratyvines išlaidas, kaip 
mokomieji seminarai ir automo
bilių naudojimas. 

Žmogus n ieko negalėtų 
padaryti, jeigu jis lauktų to!, kol 
galės užplanuotą dalyką taip 
padaryti, jog niekas jame ne
rastų ydų. 

Kard. Newman 

Kiekvienas Marijos vaikas 
turi būti daugiau ar mažiau 
meniškas Madonos paveikslas; 
kuo jis arčiau originalo, tuo 
geriau 

G. Harrasser 

MALDININKŲ KELIONĖ 
TĖVIŠKĖN 

MARIJA REMIENĖ 

Vaišingo klebono užsakymu mums buvo paruošta 
puiki vakarienė, o valgyklos patarnautojos !".ukė dvi 
valandas, uždarę savo krautuvėlę. Nors prast me nesi-
trukdyti. klebonas liko su mumis, palik" pirmos 
komunijos vaikus egzaminuoti klapčiukui. Pagaliau 
jo „pavaduotojas" klapčiukas atbėgęs atpasakojo, kad 
jis jau viską atliko, o susirinkę Mišiom- žmonės 
atkalbėjo visas litanijas bei maldas, tad telik< klebonui 
atnašauti šv. Mišias. Išgirdę tokias žinias, ilgiau 
netrukdėm to vaišingo klebono, spaudėn ranką 
prašydami palaiminimo, kad Švenčiausioj: Mergelė, 
Dievo Motina, atmintų mus, stovėdama Viešpaties aki 
vaizdoje. 

Susikaupę, po ūkanotu dangum, jau autoHse. kiek
vienas savaip apmąstėm praėjusią dieną. ku> ' 'ek daug 
tikinčiųjų atsilanko šioj gražioj Žemaičiu >• į ė j . Ver
ta čia apsilankyti ir išsakyti Marijai savo Gausmus, 
pažadinti viltį ir gauti stiprybės per Jos sūr i Kristų. 

Pamar io šalis 

Vakarui artėjant pasiekėm Birutės vaidilutės kraš
tą — Palangą. Palanga — pamario pasakom ap
dainuota, įamžinta poezijoj, muzikoj, mene. Mūsų 
keliautojai, vos pasidėję lagaminus ir susiradę savo 
kambarius, išskubėjom į Baltijos jūros pakr.mtę bent 
pakvėpuoti pajūrio oru. Tiesa, oras vėsoka- maudy
tis niekas neišdrįso; pasitenkinom nuėję pavaikščio

ti Palangos tiltu ir pasigėrėti jūros ošimu. 
Mūsų grupė buvo lepinama. Apgyvendinta gražioje 

„Kastyčio" viloje, buvusioj komunistų partijos vadų 
poilsio namuose. Čia numatyta praleisti dvi naktis , ir 
mes visi džiaugėmės gerom sąlygom ir malonia 
aplinka. Rytą dairėmės po Palangos miesto centrą bei 
parduotuves ir traukėm į Tiškevičiaus parką. Didžiulis 
parkas papuoštas skulptūromis, ramiais tvenkiniais 
su baltomis ir juodomis gulbėmis, muziejus uždarytas, 
o mūsų laikas ribotas. Pasitenkinome nusipirkdami, 
kad ir ne tokio gražaus gintaro parduotuvėse. Kas gi 
gali priminti Palangą geriau, kaip paslaptingas 
geltonas gintaras. Pasaulyje daugely vietų yra gintaro, 
bet tik Lietuvoje jis yra giliai įsipynęs į mūsų 
tautosaką, meną ir buitį. Nėra čia gintaru klotų takų, 
bet visi takai ir gatvės veda į jūrą, į pamario — Eglės, 
žalčio žmonos, karalystę. Šventa ugnis seniai užgesinta, 
tik vaidilučių atminimui, kalno papėdėje sukurta 
skulptūra „Tau, Birute". Legenda sako, kad kalno 
viršūnėje palaidota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto motina. 

Kla ipėda 

Birželio 14 d., penktadienį, visa Lietuva gedėjo — 
tai gedulo ir vilties diena, taut inė šventė. Visame 
krašte vyko didesni bei mažesni minėjimai. Visa 
Lietuva meldėsi už žuvusius Sibiro tremtinius, 
maldininkai užpildė bažnyčias, salėse veikėjai sakė 
kalbas, dėjo gėles ant žuvusiųjų kapų. Birželio 14 d. 
mūsų ekskursijos maršrute buvo įrašyta Klaipėda. 

Smarkiai lijo, kai pasiekėm Klaipėdos miestą. 
Miesto architektūra šiaurietiška. Veik prie kiekvieno 
pastato Lietuvos trispalvės su juodais kaspinais. Pra
važiuojame aikštę, kur dar stovi Lenino paminklas 
gerai saugomas okupantų šarvuočių ir sargybinių. 

Praeiviai nekreipia dėmesio ir mūsų autobusas nesu
stojo kol pasiekėm Marijos Taikos Karalienės bažnyčią. 
Bažnyčia neseniai grąžinta tikintiesiems ir galutinai 
dar neatremontuota, bet tai netrukdo žmonėms mels
tis. Tikintieji traukia į bažnyčią ir mūsų grupė įsijungė 
į tą spūstį. Bažnyčioje tikra spūstis, ypač arčiau al
toriaus. Žmonių išvaizda ir laikysena kitokia, negu mes 
įpratę matyti. Buvo įnešamos organizacijų vėliavos 
prieš Mišias, Mišioms prasidėjus ir net po pamokslo. 
Vėliavų nešėjai su palyda atsistojo priešais altorių ir 
sudarė tartum sieną. Ir taip išstovėjo per visas šv. 
Mišias užstodami altorių ir kunigus, kurie atnašavo 
šv. Mišias. Po Mišių aukos, kelios vėliavos buvo kuni
go pašventintos ir jos buvo išneštos kartu, kai maldi
ninkai skirstėsi, be jokios pagarbos. 

Pamaldos vyko sausakimšoje didžiulėje bažnyčioje, 
kuri buvo pastatyta sunkiais priespaudos laikais 
didelėm kunigų ir tikinčiųjų aukom, ištverme bei 
užsispyrimu. Beveik užbaigta bažnyčia buvo atimta, 
paversta kino teatru, statytojai buvo nuteisti ir skau
džiai nubausti. Bet dabar vėl liudijome tos bažnyčios 
ir ją atstačiusiųjų tikinčiųjų atgimimą. Pagrindiniu šv. 
Mišių celebrantu buvo šios parapjoe klebonas ir tos 
bažnyčios atstatytojas mons. Bromus Burneikis. kurio 
ištverme ir sumanumu, remiant tikintiesiems, Si 
bažnyčia vėl pakėlė bokštą aukštyn į dangų, o viduje 
žaviai pasipuošė — priekyje ypač didingu Marijos, 
Taikos Karalienės, atvaizdu. 

Gedulo dieną verkė ne tik Tauta, bet ir gamta. 
Negalėjom apleisti patogaus autobuso ir pasivaikščio
ti Klaipėdos gatvėmis. Pasitenkinom pa važi nedarni ir 
pasiklausydami vadovės Vytautės pasakojimų apie 
Klaipėdą. Pietavom „Meridiane", laive. 

(Bus daugiau) 
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H O R I Z O N T A I 
MI9CELLANEOUS 

PRAŠO PENSIJOS 
IŠ VLIKO 

Vilniaus radijas rugpjūčio 6 d. 
paskelbė apybraižą, skirtą iš 
Vakarų į Lietuvą grįžusiam 
ginkluotos rezistencijos sąjūdžio 
dalyviui Klemensui Širviui. 19 
metų praleidusiam sovietinia
me Gulage. Kai apie 1969 m. jis 
iš kalėjimų ir Sibiro lagerių grį
žo į Lietuvą ir apsistojo Kybar
tuose, visą laiką saugumo buvo 
persekiojamas ir mažai kas 
drįso su juo kalbėti. 

Tai buvo antrasis K. Širvio 
grįžimas į Lietuvą. Kartu su 
daugeliu pabėgėlių 1944 m. 
rudenį pasitraukęs į Vokietiją, 
karui pasibaigus K. Širvys ap
sigyveno Hanau pabėgėlių 
stovykloje. Tačiau 1950 m. 
spalio 3 d.. Vyriausio Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto ir ameri
kiečių užverbuotas, amerikiečių 
lėktuvu kartu su J. Lukša-
Daumantu ir kitais savanoriškai 
grįžo į Lietuva, į rezistencinės 
kovos lauką Apie tai J. Dau
manto knygos „Partizanai" tre
čiame pataisytame ir papildy
tame leidime rašoma: „1950.X.3 
žvaigždėtą rudenio naktį Juozas 
Lukša su savo palydovais, par
tizanais iš užsienio, Klemensu 
Širviu (slap. Sakalu) ir Bene
diktu Trumpiu (slap. Ryčiu) sė
do į dvimotorį lėktuvą. . . 
Lėktuve su jais skrido ir Juli
jonas Būtėnas (slap. Stevė), bet 
jis, išmetus šį pirmąjį desantą, 
grįžo su lakūnais į Vakarų Vokie
tiją..." (psl. 530). 

Kaip Lietuvoje jie buvo pasi
tikti, toliau ..Partizanuose" ra
šoma: „Tą pat naktį emgiebistų 
pasalos užklupo desantininką 
Širvį-Sakalą ir partizaną Ait
varą. Partizanai su emgiebistais 
susikovė, bet nuo gausių priešų 
atsipalaiduoti nepajėgė ir buvo 
suimti..." (psl.534). 

Nuo čia ir prasidėjo Širvio 
kančios kelias, užsitęsęs beveik 
20 metų. Apie tai per Vilniaus 
radiją palaužtu balsu pasakojo 
pats Klemensas Širvys, buvęs 
visą laiką žmonių beveik už
mirštas. Tačiau, kai prasidėjo 
tautos atgimimas, kai Lietuvą 
pasiekė J. Daumanto „Partiza
nų" III laida, iš kurios žmonės 
sužinojo, kad K. Širvys, pokario 
metais ramiai gyvendamas lais
voje Vakarų Vokietijoje 
buvusioje Hanau pabėgėlių 
stovykloje Lietuvos meilės 
vedamas ryžosi į ją grįžti, pa
lydėdamas vieną iš Lietuvos 
rezistencijos vadų — J . 
Lukšą-Daumantą, tai pradėjo 
juo domėtis. Jį dabar aplanko 
„Caritas" organizacijos. Trem
tinių draugijos ir kitų sambūrių 
atstovai. 

Radijo apybraižoje buvo pada
ryta ir ši sugestija: kadangi 
Klemensą Širvį į Lietuvą siųsti 
pasirinko Vlikas, o faktiški 
siuntėjai buvo amerikiečiai, tad 
dabar Vl ikas ir Amerikos 
valdžia jam turėtų mokėti 
pensiją. O kad Vlikas šiuo metu 
pajėgus iškankintą taut iet į 
Klemensą Širvį, prieš 40 metų 
at l ikusį reto pasiaukojimo 
Lietuvai žygį. paremti, liudija 
viešai skelbiamas Vliko žinioje 
esančio Tautos fondo kapitalas. 

LIETUVOS MEDŽIAI j 
WASHINGTONO MUZIEJUI 

Tokia a n t r a š t e LDDP 
laikraštis „Tiesa" 1991.V.29 nr. 
paskelbė straipsnį. Ten rašoma, 
kad gegužes 27 d. iš Vilniaus 
Suomijos link išriedėjo sunkve
žimis su neįprastu kroviniu: 
dvylika pusketvirto metro ilgio 
rastų, suvyniotų į poroloną, 
sutvirtintų lentomis. Tai ekspo
natai Washingtone statomam 
Holocaust muziejui. Pasak 
straipsnio, į šį muziejų, kuri 

numatyta atidaryti 1993 m. ba 
landžio 19 d., „iškeliavo lietu

viškas beržas, pušis ir eglė, 
kuriems yra daugiau kaip po 
100 metų. Miškininkai juos nu
pjovė Rūdininkų girioje..." 

Kad Lietuvos medžiai ras 
vietą garsiam JAV sostinės mu
ziejuje, statoma netoli Baltųjų 
rūmų ir kainuosiančiam apie 
160 milijonų dolerių, niekas 
neturėtų prieštarauti. Kodėl 
medžiai pasirinkti iš Rūdininkų 
girios, „Tiesoje" taip aiškinama: 
„kaip žinoma, 1943 m. pradėta 
likviduoti Vilniaus žydų getą. 
Jaun i vyrai ir dalis moterų 
pabėgo iš geto ir slapstėsi 
Rūdininkų girioje- Vėliau ne 
vienas jų dalyvavo kovoje prieš 
hitlerininkus". 

ŽINIA IŠ T Ė V I Š K Ė S 

„Lietuvos aido" rugpjūčio 3 d. 
nr. rašoma, kad Vabalninko 
miestelio rytiniam pakrašty, 
kur pokario metais buvo kišami 
į žemę nukauti partizanai, o 
vėliau jų kapavietė paversta 
sąvartynu, dabar vėl žaliuoja 
medeliai, žydi gėlės. Pasak laik
raščio, „Sąjūdžio grupės ir 
partizanų artimųjų pastango
mis partizanų palaikai perkelti 
į kapines. Aikštė išlyginta, jos 
vidury pastatytas didelis laukų 
akmuo su užrašu juodoj lentoj: 
.Žmogau, sustok ir susimąstyk! 
Čia žuvo žmonės, kurie Tėvynę 
mylėjo labiau už gyvenimą'. 
Aplink paminklinį akmenį per
nai pasodinta dviejų šimtų 
ąžuolėlių giraitė..." 

Aprašyme pastebima, kad 
prie partizaninio judėjimo aukų 
kapo miestelio kapinėse pasta
tytas ir pašventintas juodakme-
nio kryžius. 

V a k a r u s yra pasiekęs 78 
žuvusių partizanų pavardžių su 
mirties datomis sąrašas. Tų 
p a r t i z a n ų , ku r ių lavonai 
daugiau kaip 40 metų išgulėjo 
minėtame sąvartyne Vabalnin
ko miestelio pakraštyje. 

T ik paž inęs gyvenimo 
kartybių tapsi žmogumi. 

Japonų patarlė 

GRAŽI ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje sekmadienį, 
rugpjūčio 10 d., buvo pakrikš
tyta Vytauto ir Kristinos (Ve-
selkaitės) Bandžiulių pirmgimė 
dukrelė Liana Marija ir Ken-
neth ir Elenos (Bandžiulytės) 
Wright sūnelis Matas Kenn. 
Šioje parapijoje retas įvykis, kad 
tose pačiose apeigose buvo 
krikštijami dviejų vienos gimi
nės (brolio ir sesers) šeimų 
vaikučiai. 

Iškilmingą Krikšto sakra
mentą suteikė parapijos klebo
nas kun. dr. Algirdas Olšaus
kas. Krikšto tėvais Lianai Ma
rijai buvo teta Elena Bandžiu-
lytė-Wright ir tetėnas Romas 
Paulionis. Mato Kenn krikšto 
tėvai — dėdė Vytau tas ir 
dėdienė Kristina Bandžiuliai. 

Po krikšto apeigų arti 80 
giminių ir draugų susirinko 
Vyto ir Kristinos Bandžiulių 
namuose, Granada Hills, CA, 
pasidžiaugti šeimos švente, pa
sveikinti abu jaunuosius krikš
čionis ir jų tėvelius. Džiugu, kad 
džiaugsmu dalinosi iš Detroito 
atvykę mažosios Lianos seneliai 
Viktoras ir Birutė Veselkai, te
tos Dana ir Rasa Veselkaitės, 
tetėnas Romas Paulionis ir jo 
sūnus Andrius iš Chicagos, 
giminaitė R. K. Vidžiūnienė. 
Šiuo įvykiu ypač džiaugėsi 
abiejų pakrikštytų vaikučių 
sene l ia i Ignas ir E lena 
Bandžiuliai, Matuko tėveliai 
Kenneth ir Elena Wright, sesu
tės Regina ir Debbie. Pasigesta 
dalyvavimo promočiutės Elenos 
Truškauskienės, kuri, dėl silp
nos sveikatos, šiuo metu yra 
slaugos namuose. 

Bandžiuliai yra ilgamečiai na
riai Šv. Kazimiero parapijos, ku
rion dabar jungiasi jau ketvir
toji giminės karta. Jų gyveni
mas artimai susijęs su šia para
pija nuo 1949 m., kai Los Ange
les apsigyvenusi inž. Juozo 
Truškausko šeima įsijungė į pa-
rapijos ; r vietos l i e tuv ių 
visuomeninę veiklą. Ryšiai 
stiprėjo, kai ui poros metų Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Elena 
Truškauskaitė susituokė su 
chemiku Ignu Bandžiulių, kai 
čia ' inkšto sakramentas buvo 

suteiktas jų sūnui Vytukui ir 
dukrai Elytei, kai vėliau vaikai 
pradėjo lank; t i pa rap inę 
mokyklą ir t.t. V: i versitetą bai
gusi čia prieš de- mtmetį Elytė 
Bandžiulytė sus :uokė su Ken
neth Wright, o pernai ir Vytau
tas Bandžiulis su Kristina Ve-
selkaite. Šioje b unyčipje dabar 
krikštijami ir jų vaikai. Iš čia 
prieš ketvertą metų amžinybėn 
buvo išlydėtas jų tėvas, uošvis, 
senelis ir prosereis a.a. Juozas 
Truškauskas. 

Vytas Bandžiulis ir Elena 
Bandžiulytė-Wr:ght lankė ir 
baigė Šv. Kazimiero parapinę ir 
iituanistinę mokyklas, dalyvavo 
skautų ir ateitininkų veikloje, 
o ypač aktyviai reiškėsi „Spin
dulio" jaunimo j.nsamblyjeskur 
Vytas sutiko savo gyvenimo 
draugę Kristiną. Vytautas daly
vavo LB-nės ir Alto veikloje, 
buvo mėgiamas l ie tuviškų 
Mišių lektorius. Elena Bandžiu-
lienė priklauso Lietuvos Duk
terims ir j au 43-ti metai gieda 
parapijos chore, o Ignas 
Bandžiulis sekmadienia i s 
talkina rinkliavoms bažnyčioje. 
Visiems jiems linkima nepa-
vargstant darbuot is visuo
menėje ir parapijoje. Naujiems 
parapiečiams Lianai ir Matukui 
linkima laimingai augti, o paū
gėjus tęsti giminės tradiciją — 
jungtis į lietuvišką veiklą ir 
n e n u t r a u k t i ryšių su Šv. 
Kazimiero parapija, šįmet mi
ninčia 50 metų gyvavimo 
sukaktį. Tikime, kad jie atsto
vaus Bandžiulių giminei >pa-
rapijai švenčiant 100-jį jubiliejų. 

R. R. 

LOS / *GELES 
ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOS 50 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Jubiliejinio komiteto pasi
tarime rugpjūčio 15 d., kuriam 
pirmininkavo D. Polikaitienė, 
buvo nustatyta Los Angeles Šv. 

(Nukelta į 5 psl.) 

DO YOU NEED A GREEN CARD? 
If you were born in UTMUAMIA YOU CAN APPLY FOR A GREEN CARD. 
REGISTER N O W BECAUSE THE FIRST 40.000 OUALIFIED PEOPLE 
WILL OBTAIN THEIR GREEN CARDS. FIRST COME-FIRST SERVED' 
I CAN MAKE SURE YOUR APPLICATION WILL BE AMONG THE VERY 
FIRST' OUR DEADLINE: SEPT. 15, 1991 I WILL FILE AT 12:01 A M . 
ON FILING DAY. SPOUSES & CHILDREN WILL ALSO GET GREEN 
CARDS. APPLICANTS MAY FILE FROM THE UNITED STATES (EVEN 
ILLEGALS) OR FROM ABROAD 
CALL SIDNEY ELFMAN (212) 766-5300 for DETAILS Fax (212) 571-4306 

BROVVN. ELFMAN & TORRES, Attorneys 
15 Park Row, New York. N.Y. 10038 

V A L O M E 
KILIMUS BALDUS. 

GRINDIS IP S I E N A S 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

PARDAVIMAS IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W. 6 9 St 
Tel 7 7 6 - 1 4 8 6 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. insyed — Bonded 

436 6937 
Elektros \r narnų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas T a r a s 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457-2259 U.S.A. 
RUDENS IR ŽIEMOS KELIONĖS Į LIETUVĄ 

Nr. 9901-A 
Nr. 9902-S 
Nr. 9903-S 
Nr. 9904 S 
Nr. 9905 S 
Nr. 9906-S 

26 rugpjūčio — 11 rugsėjo / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

06 rugsėjo — 22 rugsėjo / 14 naktų Vilnius. 1 naktis Kopenhaga. 

16 rugsėjo — 02 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

20 rugsėjo iki 06 spalio /14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

23 rugsėjo — 13 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 

27 rugsėjo iki 27 spalio / 28 NAKTYS VILNIUS, 1 naktis Kopenhaga. 

Nr. 9907-OC 04 spalio iki 20 spalio / 14 naktų Vilnius .1 naktis Kopenhaga 

Nr. 9908-0 KALĖDOS IR NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 20 gruodžio iki 05 sausio 
Kainon [skaitant „Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių. 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 27 gruodžio iki 12 sausio Kainon įskaitant 
..Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių. 

VASARIO 1S-TOJI. 14 vasario iki 01 kovo / 14 naktų Vilnius. 1 naktis 
Kopenhaga. 

Nr. 9909-0 

Nr. 9910-F 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS! 

VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS. DĖL TOLIMENĖS INFORMACIJOS PRAŠOME 
KREIPTIS: G. T. INTERNATIONAL, INC., 9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, 
ILLINOIS 00457, TELEFONAS: (708) 430-7272. 

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

To*. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8054 

(312) 581-8654 

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

Tunu Chtogos miesto leidimą Dubu >r 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dide
lis pasirinkimas Įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer A v e . 

Chicago, IL 60638 
Tel . 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Pr iedai 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
T Y P E W R I T E R S • C O P I E R S 

FAX • CALCULATORS 
5 8 1 0 S . P u t M k t H d . 

Phone ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

MAROAJETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

APLANKYKITE LIETUVĄ! 
Skriskite iš Floridos pato
giausiu susisiekimu už 
žemiausią kainą. Nuo 
$1,197.00 ten ir atgal iš 
Tampa via Helsinki į Rigą/ 
Tallin. Primokant traukinio 
ar lėktuvo kainą į Vilnių 

(maždaug 
$130.00-$138.00). 

SAFARIS, 4340 Duhme 
Rd. Madeira Beach, Flo
rida (813) 398-7413 arba 
JUOZAS ARAS MIEŽE
LIS (813) 360-6052. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

RE7MAX 
REALTORS 

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

GREIT 
PARDUODA 

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

Ontui^. REAIMART, INC. 

V I Chkago, IL 60629 
312-767-0600 

oa MIS 

„ B U D " BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nucjsa-
v>bių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 
res. 312-778-3971 

DAYTONA BEACH. FL 
Sav. parduoda 3 mieg. 2 garažų 
modernišką namą 1 bl . Iki Atlanto! 
Skambinti nuo 10 v.r, iki 5 v. p p. 

T e l . 312-847-2226 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauta lietuvių, anglų <r 
ispanų kalbomis 
• Nemolcamas namų 

• Perkame ir 
parduodame namus 

• Apartmentus • žemę 
• Pensininkams 

nuolaida 
• Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu 
(312) 767-2400 

4545 W. 67tfi Street. Chicago, IL 60629 

IEŠKO DARBO 

Medikė ieško darbo slaugyti ar
ba prižiūrėti vaikus ir tvarkyti 
namus. 

Tel. 708-655-8796 

H E L P VVANTED 

Reikalinga subrendusi moteris prižiūrėti 
vyrą. gyvenant) Detroit priemiestyje Dar
bas susideda iš maisto paruošimo ir namų 
ruošos Pilnas išlaikymas Atlyginimas susi
tarus Kreiptis: 708-795-4402 (Chicagos 
tel.), 313-453-6087 (Detroito tai.) 

Companion for lady to go on 
vacation; lt. housevvork Call 1 
p.m.-5 p.m. 

708-562-5583 

Reikalinga kompanijonė atosto
gauti kartu su vyr. amžiaus mo
terim ir padėti namų ruošoje 
Skambinti nuo 1 v. p.p. iki 5 v. p p. 

Tel. 708-562-5583 

Ieškoma vyresnio amžiaus 
moteris arba vyras, kuris i 
gyventų kartu ir prižiūrėtų : 
senelį Skambinti Jonui. tel. I 
312-434-0706 į 

Norinčius odminėms, draucams ar 
bažnyčiai dovanoti 2 m l e g . butą 
8 0 0 0 sg. ft. VILNIUJE kreipki tės: 
t e l . 9 0 8 - 4 6 4 - 3 4 0 3 , ( leave a 
message). Vilnius, te l . 26-07-84. 

Duktė neri sužinoti apie Roman (Ray-
mond) Tubutts, jo šeimą, etc Ar jis 
pralaimėto ..patermty ' bytą Chicagos v 
apylinkių teisme prieš 1933 metus9 Ar yra 
kitų jo gmrnnių'' Žinantieji prašomi rašyti ar 
ba skambinti. ERzabeth Tubutte-Bemes. 
1220 Hlgtmay 85 Nortrt. FayettevfHe. 
QA 30214, tel. 404-461-8594. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Te l . S8S-e«24. NUO 8 ryto Htl 6 v .v . 

Kalbėti lietuviškai 

Pigiai atliekame visus namų vi
daus ir lauko remonto darbus 
statome priestatus, garažus. Koky 
bė + ..references". 

Tel. 312-434-9678 

REAL ESTATE 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6 5 2 9 S. Kedz le Ave. , 

Chlcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaiti*. Realtor 
Irena Bllnstrublene. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

PARDUODAMAS NAMAS 
9328 S. Ma)or (2 M. Į vakaru* nuo Central) 
Galima apžiūrėti sekmadienis 12-4 v p.p 
ImokepTias $4.000. mėnesinis mokestis 
$1.300 Pilnai atremontuotas 3 mteg kamb 
centn Saldymas Vertė $131,000. Skam-
bmkite 312-247-2791. Kalbėkite angliškai, 
pai'kite ..message 

Gntuifc KMIEClK REALTORS 
rfyt 7922 S. Pulaski Rd. 
4Lt 4Jfe> S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

lei norite paiduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danute Mayer. |i 
profesionaliai, sėminga i ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
veltui. 

oa MIS QD!H5įj 
ACCENT REALTY. INC. 

5265 VVest 95th Street 
Oak Lavvn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja (vairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
antrame aukšte. Bnghton Pk. apyl. 

Kreiptis: 312-376-2397 

FOR SALE 

Parduodamas 
pianinas. $550. 

Tel. 312-476-1615 

$100 NUOLAIDA 
Visų firmų aparatams! 

SOUTHSIDE 
HEARING AID 

CENTER 
3042 W 63rd St. 
( 3 1 2 ) 7 7 6 - 3 1 8 9 

Tom Comerci — Mgr 

Išbandymo laikas — 30 dienų. 
1. Klausos patikrinimas veltui 
2. Valandos susitarus 
3 Galime atvykt į namus ar 

darbovietę 
4 Nuolaida pensininkams 
5. Žemiausios kainos ir 

geriausias patarnavimas 
Chicagoje 

Taisome visų firmų aparatus 
SKOLINAME 

Antrd.-Trecd.-Penfctd. 9-3 
Sestd. 9-12 

Skirtingoms valandoms 
reikia susitarimo 

PAMATYKITE LIETUVĄ BE RŪPES
ČIŲ IR BE VARGU! išsinuomokite 
automobili su šoferiu Kaina $40 | die
ną ..Var>" 10 žmonių — $75 Į dieną ||-
gesniam laikui — su nuolaida Kreip
t i . |lr**»n.polt») 317 578 3437 



Los Angeles lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Nuotr. Gailės Radvenytes 

L i e t u v i a i C a l i f o r n i j o j e 

(Atkelta iš 4 psl.t 
Kazimiero parapijos 50 metų 
sukakties minėjimo tvarka. A. 
Polikaitis pranešė, kad spalio 19 
d. parapijos salėje bus kon
certas, kurio programoje parapi
jos ir „Spindulio" chorų dainos, 
solistai ir kvartetas, atžymė-
jimų įteikimas. Po programos — 
šokiai, grojant J. Aro orkestrui. 
Apatinėje salėje bus vaišės. 

Apie religinį koncertą, kuris 
įvyks Sv. Kazimiero parap 
bažnyčioje spalio 25 d. vakare, 
kalbėjo muzikas V. Ralys. Kon
certui pakviestas vargonų vir
tuozas Christopher Preikšaitis. 

Apie pagrindines iškilmes 
pranešė J. Pupius. Spalio 27 d. 
bažnyčioje bus iškilmingos pa
maldos su vyskupu Paulium 
Baltakiu. Po to salėje bus ban
ketas. Meninėje programoje 
dainuos Gražina Apanavičiūtė, 
Vilniaus operos solistė, akom
panuojant muzikei Raimondai 
Apeikytei. Bus oficialios kalbos, 
pagerbtas šios parapijos kūrėjas 
prel. J. Kučingis ir kiti senieji 
parapijos rėmėjai, vyks vaišės. 

Apie rengiamą sukaktuvinį 
leidinį painformavo I. Med
žiukas ir V. Varnas. J au gautas 
popiežiaus Jono Pauliaus II ypa
tingas palaiminimas lietuvių 
kalba ir vysk. Pauliaus Baltakio 
sveikinimas. Leidinyje bus apie 
*0 nuotraukų, trumpa parapijos 
apybraiža, joje dirbę ir tebedir
bą kunigai , suminėti svar
besnieji to laikotarpio įvykiai ir 
datos, taip pat apie parapiją, 
kaip religinį ir l ietuvybės 
centrą, besitelkiančių organiza
cijų 'daugiau kaip 30) veikla, 
pai l iustruota nuotraukomis. 
Gale leidinio bus sveikinimai 
parapijai ir jos kunigams, ku
riuos gali įduoti kiekviena or
ganizacija ar asmuo, kreipian
tis į komiteto iždininką A. 
Raulinaitį, tel. (818) 842-9520. 

Leidinys bus vertinga medžia
ga ateities istorikui, rašančiam 
apie šio lietuvių telkinio orga
nizacinį gyvenimą. 

Ig. M. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

APYLINKĖJE 

Lietuvių Bendruomenės Day 
tona Beach apylinkėje įvyko 
pasikeitimų. LB apylinkės 
valdybos pirmininko pareigas 
ėjęs dr. Vytautas Majauskas ir 
iždininkės pareigas ėjusi dr. 
Vanda Majauskienė šių metu 
liepos pabaigoje iš Daytona 
Beach nausėdijos išsikėlė ir 
tolimesniam gyvenimui įsikūrė 
netoli Juno Beach apylinkėje. 
Nuo rugpjūčio 1 d. LB Daytona 
Beach apyl inkės valdybos 
pirmininko pare igas eina 

Juozas Paliulis. 
Valdybos vicepirmininkė ry

šiams su valdžios atstovais ir 
amerikiečių spauda dr. Sigita 
Ramanauskienė liepos pabai
goje ir rugpjūčio pradžioje 
viešėjo Lietuvoje, dalyvavo pe
dagogų paruoš imo konfe
rencijoje, skai tė paskai tas . 
Dalyvavo Medininkuose nužu
dytųjų laidotuvėse ir ten netikė
tai susitiko su JAV konsulu 
Leningrade. Ilgokame pokalbyje 
dr. Sigita Ramanauskienė kon
sului išdėstė Lietuvos dabartinę 
padėtį, jos pastangas atgauti 
nepriklausomybę, okupantų 
suplanuotas žudynes. Ji prašė 
konsulo, kad jis užtartų lietuvių 
tautos siekimus ir kad pa

informuotų plačiau JAV prezi
dentą George Bush apie visas 
šias situacijas 

Konsulas labai domėjosi Lie
tuvos problemomis, pažadėjo pa 
ramą Lietuvai. Dr. Sigitai Ra
manauskienei už šią misiją 
tenka padėka. Dr. Sigita Rama
nauskienė, gyvendama Daytona 
Beach, yra aktyviai įsijungusi į 
LB vykdomą plačią politinę 
akciją ir palaiko ryšius ir infor
muoja Floridos senatorius ir vie
tos kongreso narius apie įvykius 
Lietuvoje. 

ĮAMŽINO LIETUVIU 
FONDE BENDRAPAVARDl 

Tylų, ramų gyvenimą šiame 
l ietuvių gražiame telkinyje 
gyvena Kazimiera Jankauskai
tė. Pensininkė, neskaičiuojanti 
didelių turtų, tačiau labai jautri 
lietuviškiems reikalams. Ji savo 
auka paremia kitų darbus, o 
ypač didelė rėmėja Lietuvių 
Fondo. Ji į Lietuvių Fondą įsto

jusi senokai. O čia gyvendama 
per LF įgaliotinį savo įnašus 
įvair iomis progomis, kaip 
amžiaus sukaktį švęsdama ir ki
tom progom, didino ir šiuo metu 
jos vardu LF įnašas jau du tūks
tančiai. Iš profesijos neprikl. 
Lietuvoje buvo mokytoja, Ame
rikoje sunkiu darbu pelnė duo 
nutę, bet liko jautri tėvynei. 

Tėvynė man davė gražų gyve
nimą. Auklėjau jaunimą, o gal 
mano ne vienas mokinys padėjo 
galvą už tautos laisvę partizanų 
eilėse ar Sibire. Tad nors savo 
auka per Lietuvių Fondą remiu 
savo tėvynę Lietuvą ir visus 
laisvės kovotojus — sako taurioji 
lietuvė Kazimiera Jankauskai 
tė, įteikdama LF čekį 100 dol. 
įamžinimui Lietuvos laisves gy
nėjo Rolando Jankausko, žuvu
sio 1991 m. sausio 13 d. prie 
Vilniaus televizijos bokšto. 

„Tai bendrapavardis, gal net 
nepaž įs tamas , gal tol imas 
giminaitis, nežinau, tačiau te
būnie jo šventas atminimas 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m rugpjūčio men. 24 d. 

Naujiesiems mokslo metams Los Angeles lituanistinėje mokykloje pasiruošė 
- „Spindulio'" ansamblio vadovė mok. Danguolė Varnienė, lituanistinės 
mokyklos vedėja Marytė Newsom. ..Spindulio choro vedėjas muz. Viktoras 
Ralys ir tikybos mokytoja Jūratė Venckiene. 

Nuotr. Gailės Radvenytes 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

305 Rugsėjo 9-25 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis 

306 Spalio 7-24 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautoja.. Parūpiname iškvietimus. Nuo rugpjūčio 15 d. 
skridimo Į Rygą kainos papigintos. Vietų skaičius ribotas. 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis. AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 So. Western Ave., 
Chicago, III. 60643. ToH. 312-238-9787. 

f^<\ midlcind Padarai 
W^^^V Savmgs and Loan Assoaation 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 (1"312> 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

EEE ( = > 
IfUNl 
LEN0ER 

Mūsų draugui VYTUI jo mylimai Motinai 

A.tA. 
BRONEI MARTINAITIENEI 

mirus, jo šeimai ir visai giminei reiškiame gilią 
užuojautą. 

Kąstas Vaičius 
Liuda ir Algis Kaupai 
Giedra Gustaitė 
Dita Mamaitytė 
Karilė Baltrušaitytė 
Aloyzas Pečiulis 
Danguolė ir Algis Varnai 
Danutė ir Gintas Moors 

A.tA. 
VALIUI SODEIKAI 

mirus, jo žmoną LIALIĄ. dukrą KRISTINĄ, sūnų 
MARIŲ*, sesutę BIRUTĘ, brolius LEONĄ, MONTĘ 
ir POVILĄ bei jų šeimas giliai užjaučiame ir kar tu 
liūdime. 

Romas ir Nijolė Biliūnai su šeima 

Trisdešimt aštuntojo SANTAROS-ŠVIESOS suvažiavimo 
1991 m. rugsėjo 5-8 d.d. Pasaulio Lietuvių Centre, 

515 East 127th St., Lemont, IL 60439 

PROGRAMA 

Ketvirtadienis, rugsėjo 5 d. 2 vai Zenonas Rekašius. 
..Energetiniai mitai ir mitologinė politika". 

Marius Šaulauskas, ..Naujoji politinė filosofija Rytų Europoje' 
8 va! Pokalbis su Albertu Zalatorium (Violeta Kelertienė). 

Penktadienis, rugsėjo 6 d. 9 vai Rimvydas Šilbajoris. 
„Broniaus Radzevičiaus stilistika". 

Egidijus Aleksandravičius. ..Nauji požiūriai į XIX amžiaus 
Lietuvos storiją". 

2 vai Aleksandras Štromas.,,Atsikuriančios Lietuvos valsty
bingumo Droblemos ir perspektyvos". 

Simpoziumas „Tautiniai sąjūdžiai ir vakarietiška demokratija": 
Ilona Gražytė-Maziliauskienė. Leonas Sabaliūnas, Julius Šmulkš
tys (Moderuoja Vytautas Kavolis) 

Santaros-šviesos, Algimanto Mackaus Knygų Fondo, Met
menų. AM & M Fundacijos ir Multidisciplinarinių Studijų Instituto 
posėdžiai 

8 va: Arvydas Šliogeris, ..Lietuviškos sąmonės laisvėjimo 
raida: post-stalinizmas iki Atgimimo ir kas toliau?" 

Šeštadienis, rugsėjo 7 d. 9 vai. Saulius Sužiedėlis. 
..Penkiasdešimčiai metų praėjus: lietuvių tautos sukilimo ir laikino
sios vyriausybės istorijos interpretacijų disonansai" 

Ričardas Gavelis, ,,Lietuvių i'teratūra tarp moralinio šauksmo 
ir privatizacijos". 

2 va! Albertas Zalatorius, „Lietuvių kultūros dabartinė situaci
j a " 

Vyta-as Radžvilas ..Liberalų galvosena post-sovietinės 
Lietuvos "ultūroje ir politikoje". 

8 vai Literatūros vakaras: Ričardas Gavelis. Kostas Ost
rauskas uūnė Sutema 

Nau> knygų sutiktuvės 

Sekmadienis, rugsėjo 8 d. 10 vai Alfredas Bumblauskas. 
„Lietuva vidurio Europos istorinėje radioje" 

Norėtieji suvažiavime dalyvauti prašomi iki š m rugsėjo 1 d 
registruota pas Mariją Paškevičiene. 300—55th Place, 
Downers Grove, IL 60516. 

įamžintas Lietuvių fonde nors 
šia mano kuklia auka. . ." — pri
dūrė Kazimiera Jankauskai tė . 

Ačiū šiai tyliajai tautos jau
nimo buv. mokytojai už meile 

Lietuvos laisvės gynėjams, už 
įamžinimą jų šviesaus atmi
nimo ir Lietuvių Fonde. Gražes
nio pavyzdžio nerasime. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

u 

PADĖKA 
A.tA. 

JUOZAS DAUNORAS 
Mirė 1991 m. liepos 28 d. Palaidotas rugpjūčio 3 d. Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžią padėką reiškiame kan. V. Zakarauskui už 

maldas koplyčioje, kun klebonui J Kuzinskui ui gedulingas 
šv Mišias bažnyčioje, pasakiusiam pritaikytą pamokslą ir 
atlikusiam apeigas kapinėse 

Taip pat dėkojame Vilniaus Valstybines Operos solistei 
Gražinai Apanavičiūtei už giesmes bažnyčioje ir muz. Mani-
girdui Motekaičiui už palydą vargonais. 

Dėkojame Algimantui Keziui už pravedimą atsi
sveikinimo organizacijų atstovams ui išreikštas gražias min
tis laidotuvių koplyčioje. 

Ypatingą padėką reiškiame Sofijai Plenienei. Adolfui Dir
gėlai ir Aleksandrui Kikilui ui prisidėjimą laidotuvių pa
ruošimo darbuose ir laidotuvių metu. 

Dėkojame visiems karsto nešėjams. 
Reiškiame nuoširdžią padėką ui aukas, kurios buvo skir

tos šv. Mišioms ar kitiems tikslams ir už gėles bei užuojautas. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atsilankė koplyčioje 

ir ui dalyvavimą laidotuvėse. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. A. Petkui ui rūpes

tingą ir sąžiningą patarnavimą. 
Maciejauskų ir Valiukėnų šeimos. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. rugpjūčio mėn 24 d. 

x Šiuo kritišku laiku reikia 
s k a m b i n t i prezidentui G. 
Bushui tel. 202-456-1111, pra
šant pripažinti Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybe dabar. 
Taip pat reikia skambinti Brent 
Scovvcroft, saugumo reikalų 
vadovui, tel. 202-456-2255 arba 
2256. prašant to paties. Taip pat 
skambinti savo senatoriams, 
prašant paremti S. rez. 119 ir S. 
rez. 1599. Savo kongresmanams 
reikia skambinti ir prašyti 
paremti H. Rez 142 ir 143. taip 
pat H. rez. 175,liečiančias Lietu
vos respubliką. 

x V. s. I rena Kerelienė iš 
Palos Park. 111.. buvusi Lietuvių 
Skau tų sąjungos vyriausia 
skaut in inke. L.S.S. Tarybos 
narė, skautų vardu paėmė visą 
stalą iš 10 asmenų į ..Draugo" 
banketą, kuris bus rugsėjo 22 d., 
sekmadienį, Martiniąue. Ever-
green Park. Illinois. I. Kerelienė 
yra ..Draugo" renginių komi
teto narė. kuri nuoširdžiai rūpi
nasi lietuviškos spaudos stip
rinimu. 

x S ta sė Semėnienė, „Mote 
rų gyvenimo" skyriaus redakto
rė, veikli visuomenininke, yra 
„Draugo" banketo pirmininkė. 
Banketas bus rugsėjo 22 d., 
sekmadienį, Martiniąue pokylių 
salėje. Stalų rezervacijos ir bilie
tų reikalu skambinti: Stasei 
Semėnienei 312-582-6500 die 
nos metu darbo valandomis. 

x Pasau l io lietuvių cen t ro 
gegužinėje, kuri įvyks rug
pjūčio 25 d., be skanių lietu 
viškų pietų, bus ir smagių dainų 
ir šokių, kuriems pritars gyva, 
ne rekorduota . akordeonu 
muzika. Visus kviečiame at
silankyti. 

<sk> 

x Neka l to P r a s i d ė j i m o pa
rap i ja Brighton Parke sek-

x ALRK Moterų sąjungos madienį, rugsėjo 8 d , tu rės lėšų 
44-jo seimo iškilmingas užbai- telkimo festivalį „A Taste of 
gimo banketas įvyks 6:30 v.v. IC . " Bus laimėjimų būdele, žai-
šeštadienį. rugpjūčio 24 d., Švč. dimai, galima laimėti 1500 dol., 
M. Marijos Gimimo parapijos tautinis maistas ir įvairenybės 
salėje. Banketo metu bus aka- iki 6 vai. vak. Įėjimas bus lais-
demine ir meninė programa ir vas. 
bus pristatyta sąjungos 1991 m. x c h į c a g O S c enzo b i u r a s 

3 praneša, kad jo atstovai lankys 
namus ir įstaigas Chicagoje ir 

x Lietuvių golfo diena. Tra
dicinė, kasmet Lietuvių Preky
bos Rūmų organizuojama. 
Lietuvių Golfo diena įvyks 
trečiadienį, rugpjūčio 28 d., 
Silver Lake Country Club, 
147 St. ir 82nd Avenue, Or-
l and P a r k , IL. Visiems vaka
ro dalyviams bus dalinamos 
dovanos: prie 9-tos duobės Stan
dard Federal Bank nemokamai 
vaišins alum ir užkandžiais. 
Stanley Balzekas paskyrė 1991 
m. Chrysler automobilį laimin
gam žaidėjui. Bus loterija ir pri
zų į te ikimas Golfo Dienos 
nugalėtojams. Kokteiliai 5:30 
v. p.p. , vakar ienė — 7:30 v.v. 
Bilietus galima užsakyti pas 
Rober t Zapolis, tel. (708) 
361-4200. 

fsk) 

x F i r m a „S tumbras" siūlo 
geras paslaugas! Atvykusiems 
iš Lietuvos organizuojame 
ekskursijas: „Great America". 
Niagaros krioklys. Florida 
(Disneyland, Daytona Beach). 
Atveža me ir n u vežame į New 
York ir VVashington aerouostus 
atvykstančius į svečius gimines 
ir draugus. Vaikams nuolaida: 
iki 5 m. 60Vr, iki 10 m. - 2 0 ^ . 
Kreiptis: tel. 312-847-3824. 

įsk) 

x Grei t parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS. Rimas 
S t ankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydam K M i 

Dengtam* Ir taisoma 
vtaiĮ fūilų stogus 

Tai. 312 434-o«5« arba 
312-737-1717 

žymiosios 
žymens laimėtoja dail. Anas
tazija Tamošaitienė. Visuomenė 
nuoširdžiai kviečiama atsi
lankyti. 

x Violeta Gedgaudienė iš 
Los Angeles, Cal., pedagogė, 
lituanistinės ir amerikiečių 
mokyklų mokytoja, dalyvavo 
Lietuvoje suruoštuose moky
tojams kursuose, vadinamuose 
APPLE, kaip instruktorė. Po 
kursų, prieš išvykdama į Kali
forniją, poilsiavo Neringoje. Į 
namus grįžta šio mėnesio pabai
goje. 

x Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre šį savaitgalį bus iš
s ta ty tos parodoje įvairių 
dailininkų akvarelės. Įėjimas 
laisvas. 

x „National Catholic Re-
gister" rugpjūčio 25 d laidoje 
ilgu Jonathan Luxmore straips
niu aprašyta žudynės Medi
ninkų muitinės poste Lietuvoje 
ir apie visą situaciją bei 
komunistu veiklą. Cituojamas 
kard. Vincentas Sladkevičius. 
Nijolė Sadūnaitė ir kt. 

x JAV LB Vid. Vakarų 
apyg. valdyba rugpjūčio 28 d. 
trečiadienį 7 v.v. „Seklyčioje". 
2711 W. 71 St., šaukia apygar
dos LB Tarybos narių, apylinkių 
valdybų pirmininkų informa
cinį pasitarimą. Bus pranešimai 
visuomeniniais, organizaciniais 
ir PLB seimo reikalais. Svarbu 
pasitarti apie Krašto valdybos 
p i rmin inko ir prezidiumo 
rinkimus. 

(sk) 
x „ Ž A I B A S " NR. 6 -

MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus. 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų. 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreipt is : „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko 

rinks įvairią informaciją apie 
darbus, žmones ir gyvenimą. 
Nereikia bijoti, kad cenzo atsto
vas ateis į namus, nes jis ieškos 
tik informacijų. 

x „ J o u r n e y s " , Šv. Kazimie
ro seserų vienuolijos leidinys, 
išeinąs ke tu r i s k a r t u s per 
metus, vasaros laida pasiekė 
redakciją. Šiame numeryje yra 
gausiai informacijos, ses. Mar-
garet Petcavage straipsnis apie 
apsilankymą Lietuvoje, apie 
s u s i t i k i m u s su vysk . J . 
Žemaičiu, Lietuvos prezidentu 
Vytautu Landsbergiu ir dviejų 
vizitorių Lietuvoje susitikimą 
su kard. Vincentu Sladkevičium 
ir L ie tuvos k a z i m i e r i e č i ų 
generaline vyresniąja. Laikraštį 
ge ra i r edaguoja ir š i ame 
numeryje e i l ė raš t į Š i luva i 
dedikuoja ses. Agnesine Dering. 

x M a r ą u e t t e P a r k o l i tua
nist inė m o k y k l a registruoja 
naujus mokinius rugpjūčio 27 
ir 28 dienomis nuo 12 iki 2 vai. 
p.p. 307 kambaryje. Mokykla 
yra Švč. M. Marijos Gimimo pa 
rapijos mokyklos patalpose. 

x „ Ž i b u r ė l i s " , L i e t u v i ų 
Montessor i m o k y k l ė l ė , Le-
monte, 511 E. 127 St., pradeda 
naujus mokslo metus trečia
dienį, rugsė jo 4 d. Tą dieną 9 
v. ryto — 12 v. p.p. susipaži
nimas su mokytojomis, klasės 
apžiūrėjimas ir registracija. Tė
veliai kviečiami tą dieną pasi
likti klasėje su vaikais . Pirmas 
tėvų susir inkimas bus trečia
dienį, rugsėjo 11 d. 7:30 v.v. 
. .Ž iburė l io" k la sė je . Infor
macijai kreipkitės: R a m u n ė 
B r a n d 708-301-5180 a r b a Da
n a Di rvonienė , 708-246-1861. 

(sk) 

Švietimo tarvbos Lietuvoje suruoštu kursų mokytojų k\ alifikaeijai įsigyti lektorės. Iš kairės: Viole
t a Gedgaud , ne. Irena Giedraitienė ir Vida Anton N u o t r U o n o V a s a u s k o 

POEZIJA APIE POETUS, 
LIETUVIŠKAI BESIMOKANTIEJI 

Iš mokytojų stud. savaitės (4) 

Trečiadienis išaušo gražus, 
nors vakar vakare lijo su 
p e r k ū n a i s ir neleido kon
kursiniams būreliams baigti 

x KARGO Į L I E T U V Ą B E 
MUITO! Siunčiame S A S o r o 
l ini ja į Rygą. Siunt in ius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg . Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū-

ry Hills, IL 60457. telefonas bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
(708) 430-8090. medžiagas, maistą, bei nerecep-

(sk) t inius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 

x Radijas - svarb iaus ia 79th Ave., H i c k o r y Hi l l s , IL 
komunikacijos p r i emonė! O 60457, tel. 708-430-7334. 
greičiausias bei patikimiausias 
žinių iš Lietuvos kurjeris — 
„ R y t m e č i o e k s p r e s a s " ! 
Klausykitės „Rytmečio ekspre
so" nuo pirmad. iki penktad. per 
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
r y t o . Skelbimų re ika la i s 
kreipkitės adresu P.O. Box 
3878, O a k Park , IL 60303 ar
ba tel. (708) 524-9762. Laida gir 
dima Illinois, Indiana bei Michi-
gan valstijose. Kartą išgirdę, 
tapsite nuolatiniais „Rytmečio 
ekspreso" klausytojais! 

(sk.) 

x Baltic Monuments , Inc., 
2621 W. 71 Street. Chicago. IL. 
Tel. '312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Ligos d raud imas it vyku 
šiems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency. 4651 S. 
Ashland Ave.. Chicago, IL 
60609. Tel. 1 312 523 9191. 

(sk.) 

x Optical S tudio , 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminskiene Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p. 5:30 v.v., 
ketvd. 10 v r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i rmad . ir an t rd . 
uždaryta . 

(sk) 

(sk) 

x Amer ican Trave l Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Vv'ashingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland. ar kitus 
miestus. Taip pat tu r i žmogų 
New Yorke, kuris sut inka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į k i tus mies
tus . Tą patį patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreipt is i A m e r i c a n Travel 
Serv ice B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave., C h i c a g o , IL 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x D Ė M E S I O V I D E O APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara 
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
C H E R , AVE., C H I C A G O , IL 
60609. TEL. 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk) 

x I Balfo gegužinę, įvyks 
tančią rugpjūčio 25 d., sekma
dienį, 12 vai. Jaunimo centrąat-
vyks ilgametė centro valdybos 
pirmininkė Marija Rudienė, 
kurios vadovavimo metu Balfo 
šalpos ranka pasiekė ir sušelpė 
visame pasaulyje vargan pate
kusius lietuvius. Savo daly
vavimu moraliai ir materialiai 
paremsime šį ki'nų šalpos 
darbą, ypač atsikuriančiai 
Lietuvai. Iki pasimatymo. 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. p a r ū p i n a jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso
keriopą informaciją perduoda 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
H i l l s , IL 60457. Tel. 
708-430-7272. 

(sk) 

x KARGO l LIETUVĄ: dra 
bužiai, maistas, vaistai. MUITO 
NĖRA, KIEKIS NERIBOTAS. 
Pristatome į namus pigiau
siomis kainomis. Siuntinius 
mums siųskite paštu arba UPS. 
RŪKYTOS MĖSOS GAMINIAI 
su pristatymu į namus — 22 sv. 
t ik $80. Perveža me dolerius į 
Lietuvą. Atlanta Import-Ex-
por t , 2719 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312434-2121. 

(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 Nuo $769 savaitė Puerto 

Vallarta: kelione lėktuvu, vieš
bu t i s (, ,suite' ) su pilnu 
išlaikymu, įskaitant vietinius 
gėrimus. Informacijai kreiptis; 
AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU, 9727 S. Wes-
t e rn Ave., Tel. 312-238-9787. 

(sk) 

JUOZAS MASILION1S 

bėgioti po Dainavą ir rankioti 
taškus. 0 sakysit, ar matėme 
aušrą, kad vadinam gražia. 
Matėm, matėm, kaip nematėm: 

komendantas kelia dar tik pir
miems (gal ir antriems) aušros 
spinduliams besiskverbiant. 

Dienos p i rmininke pa
kviečiama Rūta Jautokienė. 
Pirmąją paskaitą „Poezija apie 

x Panevėžio Ca r i t a s talkos 
būrelis Chicagoje atideda savo 
susirinkimą, kuris turėjo įvykti 
šeštadienį rugpjūčio 31 d., nes 
dėl įvykių Sovietų Sąjungoje kol 
kas negalima užtikrinti siun
čiamų dalykų perdavimo tiems, 
kuriems j ie siunčiami. Paruoš 
tus baltinių ir drabužių pirki 
nius prašom palaikyti iki se 
kančio susirinkimo. 

x Lietuvių Prekybos rūmai 
turės golfo dieną rugpjūčio 28 d., 
trečiadienį, Silver Lake Coun
try klubo aikštėje, Orland Park. 
Golfo diena rūpinasi Robertas 
Zapolis ir Stanley Balzekas. Jr. 

x Valdas Auš ra iš Vilniaus 
atvykęs teologinėms studijoms 
Columbia, South Carolinos 
evangelikų liuteronų dvasinėje 
seminarijoje, vieši Chicagoje. 
Lydimas lietuvių ev. liuteronų 
vysk. H. Dumpio susipažįsta su 
l ietuviškomis įstaigomis. 
Lankėsi „Drauge", Jaunimo 
centre, Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje ir kt. Sekmadienį, 
rugpjūčio 25 d., sakys pamoks 
lą liet. evangeliku Ziono pa 
rapijos bažnyčioje. 

x R e n a t a ir R a i m u n d a s 
Paul ia i liepos 11 d. susilaukė 
pirmgimio sūnelio Viktoro 
Aleksandro. Pirmuoju vaikaičiu 
džiaugiasi seneliais tapę Angelė 
•Barkauskaitė) ir Romas Nelsai, 
Bronė 'Kulytė) ir Vytautas 
Pauliai, provaikaičiu — Anas
tazija Kulienė, Pranė Paulienė 
ir Elena Nelsienė. 

x Ateitininkų namų geguži
nė ruošiama sekmadienį, rug
sėjo 1 d., namų sode. Pradžia 1 
vai. p.p. Visi kviečiami maloniai 
praleisti sekmadienio popietę 
besibaigiančios vasaros gamto
je. Papietauti, pabendrauti su 
d r a u g a i s ir ka imyna i s , o 
jaunimui patartina atsigabenti 
sporto priemonesVViši kviečia
mi. 

x I s t o r i k a s A l f r e d a s 
Dumblauskas , Vilniaus uni
versiteto istorijos fakulteto 
d e k a n a s , šiandien ska i tys 
paskaitą ,,Trys Lietuvos valsty
bingumo pradžios"' Akademinio 
Skautų sąjūdžio studijų dienose 
La Salle Manor, Plano. IL. Visi 
ASS nariai, jų šeimos ir draugai 
kviečiami dalyvauti. 

x Pr is ta tome Lietuvoje t ik 
naujus automobilius pigiau 
negu Vilniaus dolerinėje 
30-40%. Visoms 2 metų fabriko 
garantija. Persiunčiame nau
do tus au to arba dolerius iš 
Amerikos į Lietuvą ir prista
tome pagal adresą. Atsiskai 
tome tik po patarnavimu Eir-
mos sav . ĄŽUOLAS (312) 
434-8618. 

(sk) 

Robertas Zapolis ir Stanley Balzeka? Jr . rūpinasi Lietuviu Prekybos rūmų 
fjolfo diena rugpjūčio 28 d 

Nuotr F.d M a n k a u s 

p o e t u s " ska i tė Stasė Pe
tersonienė. Pedagoginio lit. in
stituto direktorė. Atskiri poetai 
yra parašę gražių dedikacijų 
apie kitus poetus bei rašytojus, 
kuriose kartais labai taikliai 
būna apibūdintas poeto asmuo, 
kai kurie biografiniai duo
menys, apibūdinama kūryba, 
rašytojui duodamas būdingas 
epitetas. Dar 1984 m. Lietuvoje 
yra išleista dedikacijų knyga, 
bet nė vienoje nėra minimas 
Stalinas. Daugiausia dedikacijų 
S. Nėriai. Poezijos — dedikacijų 
yra Mažvydui, M. Daukšai, K. 
Sirvydui, K. Donelaičiui, Valiū
nui, D. Poškai, Žemaitei, Š. Ra-
ganai-Petkevičaitei, mažiau L. 
Pelėdai, vėl daug Vaižgantui, 
mažiau Maironiui, Vienažin
džiui, Biliūnui, vysk. A. Bara
nauskui, A. Vienuoliui, Braz
džioniui, V. Mačerniui. Tokios 
dedikacijos labai tiksliai apibū
dina poetą-rašytoją ir padeda 
mokiniui atsiminti. Prelegentė 
būdingesnes dedikacijas per
skaitė. Paskaitos pabaigoje į 
salę įėjo Valančiaus Palangos 
Juzė, kurį labai gražiai suvai
dino Ona Lukienė. 

Antras šios dienos įvykis — 
svarstybos lietuviškai besi
mokančiųjų reikalais, kurį pra
vedė Dana Mikužienė, Done
laičio ir Marąuette Parko lit. 
mokyklų mokytoja ir Švietimo 
tarybos narė lietuviškai besi 
mokančių reikalams. Kalbėjo D. 
Mikužienė, A. Sakalaitė, R. Kli-
čienė, J. Kavaliūnas, V. Ka
valiūnas, A. Bailey, M. Gudai
tienė, J. Plačas ir kt. Po ilgų ir 
įvairių pasisakymų nutarta, 
kad lietuviškai besimokančiųjų 
mokytojai reguliariai keistųsi 
savo pasigaminta medžiaga, o 
patys susitiktų ir susipažintų 
per šokių šventę Chicagoje. Yra 
jau daug vadovėlių, bet vieni 
jų skirti akademikams, kiti 
vaikams, bet nėra patiems 
pirmokams, Neseniai Švietimo 
taryba išleido Juozo Masilionio 
iš latvių k. išverstą ir lietu
viškai besimokantiems pri
taikytą vadovėlį „Easy way to 
Lithuanian" su kasetėmis. Čia 
daug praktiškų pasikalbėjimų, 
truputis gramatikos. 

Siūloma pačių mokytojų pasi
gamintą medžiagą surinkti, pa
koreguot i ir suredaguot i 
vadovėlį. 

Popiet Nijolė Gierštikienė, 
buv. Donelaičio lit. mokyklos 
mokytoja, dirbanti amerikiečių 
mokykloje, skai tė paskaitą 
..Rašymas padeda geresniam 
s k a i t y m u i " . Amerikiečių 
mokyklose siūloma vaikams 
rašyti. Rašyti apie žinomus 
dalykus. Ateina kūčios, tegu 
pas ik laus inė ja apie kūčių 
valgius, jų receptus. Tegu 
parašo, kokius reikia supirkti 
p roduktus , gamint i valgį, 
parašyti laišką, kaip pasisekė. 
Rengies kelionei: ką paimti. 
Rašyti dienoraštį. Baigti pra
dėtą pasaką, pridėjus, kaip 
būtų, je igu. . . Įvedamos 
mokyklose vien skai tymo 
pamokos tuo pačiu metu. Paste
bėta, kas daug rašo. tas geriau 
ir skaito. 

Vakare buvo talentų vakaras. 
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