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Reformatoriai
Gorbačiovo taryboje

Ukrainiečių vadas p a s
prez. Bushą
YVasbingtonas. Rugsėjo 26 d.
— Ukrainos vadas Leonidas M.
Kravčukas susitiko su prez.
Bushu praėjusį trečiadienį, kad
padiskutuotų savo atsiskirian
čios respublikos ekonominius
klausimus ir branduolinių gink
\ų politiką, pranešė AP žinių
agentūra. Tai pirmas ukrainie
čių vadovo vizitas Washingtone,
kai nepasisekė perversmas prieš
Gorbačiovą.

Sugrįžo Š e v a r d n a d z e
M a s k v a . Rugsėjo 26 d. —
Praėjusį trečiadienį Sovietų
prez. Michailas Gorbačiovas su
darė naują vidaus kabinetą,
kuris turėtų padėti savo darbu
ir patyrimu išvesti kraštą iš
susidariusios krizės į laisvą
verslo ekonomiją, praneša Reuterio žinių agentūra.
Kokia bus to naujojo kabineto
galia ir teisės, nebuvo pranešta,
bet šio komiteto sudarymas
griežtai savo asmenų nusitei
kimu yra priešingas buvusiai
prezidentinei tarybai. Tačiau tai
rodo, kaip toli yra nuėjęs pats
Gorbačiovas po nepav\ usio
perversmo jį nuversti.
Prezidentinė taryba buvo
sudaryta iš senųjų pažiūrų ir
reformų šalininkų ir kultūri
ninkų, kurie pasižymėjo konservatizmu. Toje taryboje buvo
net buvęs Gynybos ministras D.
Jazovas, kaip vėliau paa'škėjo,
dalyvavo perversme. Preziden
tinė taryba buvo panaikinta,
kai buvo perorganizuota vyriau
sybė. Maskvoje kalbama, kad jie
patys gerai nežino, k a s yra
valdžioje, nes jos pareigūnai la
bai dažnai keičiami
Stipri t a r y b a
Naująjį vidaus komitetą suda
ro buvęs Užsienio reikalų mi
nistras Eduardas Ševardnadze
ir Aleksandras Jakovlevas,
buvęs Gorbačiovo patarėjas. Jie
abu pasitraukė iš Gorbačiovo
vyriausybės, kai pat" preziden
tas pasuko eiti su senaisiais
konservatyviaisiais komunis
tais praėjusia žiemą. Ševardna
dze pasitraukė gruodžio mėnesį,
įspėdamas, kad kraštas veda
mas prie diktatūros. Jakovlevas
buvo buvusioje p r e z i d e n t o
taryboje. Užsienio žurnalistai
labai pozityviai žiūri, kad į tą
komitetą sutiko įeiti didieji
reformatoriai didžiųjų miestų
merai — Maskvos ekonomistas
Gavriil Popovas ir St. Petersburgo meras, teisės profesor ius
Anatolijus Sobčiakas.
Kiti p e n k i n a r i a i
Kiti tos vidaus tarySos ar ko
miteto nariai yra:
Vadimas Bakatinas, naujasis

Ažubalis d e m e n t a v o
„Tassą"
Vilnius. Rugsėjo 26 d., —
Vakar buvo pranešta, remiantis
„Tasso" žiniomis, jog yra susi
dariusi kažkokia „ V i l n i a u s
regiono išlaisvinimo armija", ir
reikalauja referendumo, o jei to
Lietuvos vyriausybė neleis, tai
žada ginklu pulti Lietuvos
saugumo personalą.
Šiandien gauta daugiau žinių
per Lietuvių Informacijos centrą
New Yorke iš Lietuvos. Vakar
Lietuvos Parlamento vyriausias
Informcijos biuro v a d o v a s
Audrius Ažubalis paneigė tą
,.Tasso" pranešimą, konsta
tuodamas, jog Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba niekada negavo
to ultimatumo ir apie t a i patyrė
tik iš „Tasso" žinių agentūros
pranešimo. Jis pasakė, jog
vyriausybė nežinoNiieko apie
„Vilniaus regiono išlaisvinimo
armiją". Jis dar fttpildė savo
pareiškimą, pasakydamas, jog
„Aš paneigiu tai... „Tassas"
paskleidė nepatvirtintą infor
maciją, kuri gali turėti įtakos
ryšiams tarp Lietuvos ir Lenki
jos, ir tarp Rusijos ir Gudijos".

KGB saugumo viršininkas, kurį
praėjusiais metais senieji ko
munistai privertė pasitraukti iš
Vidaus reikalų ministro parei
gų, nes jis buvęs „per minkštas
Pabaltijo sąjūdžiams ir kitų
respublikų laisvės judėjimui";
Jegoras Jakovlevas, kuris
paskutiniu metu buvo paskirtas
vadovauti valstybinei televizijos
ir radijo stočiai. Jis laikomas
Lenino ekspertu ir buvo reformistu laikraščio „Maskvos
žinios" redaktoriumi;
Nikolajus Petrakovas, buvęs
Gorbačiovo patarėjas ekono
miniams reikalams, kuris
praėjusią žiemą taip pat pasi
traukė, kai prez. Gorbačiovas
neišdrį c o pasisakyti už eko
nomijos reformas ir pasipriešino
Pabaltijo respbulikoms.
Kitas šios tarybos narys yra
Eugenijus Velichovas, Sovietų
Mokslo akademijos pirmininko
pavaduotojas. Jis pasisakė už
nusiginklavimą ir laikomas
amerikiečių „Žvaigždžių karo"
programos žinovu.
Ir dar kitas, pakviestas į
tarybą n a r y s , y r a J u r i j u s
Ryžhovas, b u v ę s M a s k v o s
aviacijos i n s t i t u t o , vienos
geriausios inžinerijos mokyklos
visame krašte, rektorius. Jis
vadovauja Sovietų teisės komi
tetui, kuris rūpinasi mokslu ir
technika.

Lietuvos - Lenkijos
nesutarimas
Vilnius. Rugsėjo 20 d. —
„Laisvės radijas" tą dieną
pranešė, jog pasikalbėjime su
Lietuvos Užsienio r e i k a l ų
ministro pirmuoju pavaduotoju
V a l d e m a r u K a t k u m i , jis
pasakė, kad Lietuva pasiūlė
draugiškumo deklaraciją tarp
Lietuvos ir Lenkijos vasario
mėnesį ir kr.d septyniais punk
tais iš devynių buvo susitarta.
Paskutinė lenkų delegacija,
kuri vizitavo Vilnių, parei
kalavo naujo punkto, kurio
tekste jie neleido pakeisti nė
vienos raidės. Lietuva mano, jog
tie reikalavimai, įskaitant ga
rantiją nekeisti administratyvinio paskirstymo l°nkų ra
i n u o s e , lenkų universiteto
įsteigimas ir lenkų Lietuvos pilietybės
įstatymo
inter
pretavimas, buvo nepriimtini
lietuviams, kadangi tai yra
Lietuvos vidaus reikalai.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje mūsų tėvų žemėje laukes: JAV Valstybės departamento sekretorius
James Baker III. Jis Vilniuje buvo rugsėjo 14 d. ir čia išbuvo tik dvi su puse valandos. Lietuvos
Respublikos prezidentui Vytautui Landsbergiui p
.:arimo {teikė ir dovaną.
V. Kapočiaus nuotrauka

Lenkų padėtis Lietuvoje
Vilnius. Rugsėjo 23 d. —
Prasidėjus iš neaiškių šaltinių
lenkų ir lietuvių kiršinimui,
LIC duoda kitas gautas žinias iš
Lietuvos.
Lietuvos pareigūnai sako, jog
Vilniaus ir Šalčininkų tarybos
viešai nevykdo Lietuvos įstaty
mų ir paskelbė savo pritarimą
tam Maskvos komitetui, kuris
norėjo nuversti Gorbačiovą.
Prez. Vytautas Landsbergis,
būdamas New Yorke Jungtinė
se Tautose, pareiškė, jog mielai
sutinkąs su Lenkijos Užsienio
reikalų ministerio K. Skubiševskio pareikštu noru paruošti
susitarimą tautinių mažumų
reikalu ir kad tai esąs teisingas
kelias.

Lenkų statistika
Šia proga t e b ū n a l e i s t a
suteikti statistinių duomenų iš
1989 metų paruosto žiniaraščio.
Tais metais Lietuvoje buvo
257,094 lenkų tautybės gyven
tojai, k a s s u d a r o 7% visų
Lietuvos Respublikos gyven
tojų. Vilniuje lenkų būta 19%,
Vilniaus regione 63%, Šalčinin
kų regione 81%, Švenčionyse
29%, Trakų regione 24%. Vaikų
darželiai ir jų priežiūros namai
moko lenkų kalbą ir moko
lenkų kaiboje. 1991 m. iš viso
2,593 lenkų vaikai lankė 148
mokyklas, kur buvo mokoma
lenkiškai.
1991 metų pradžioje buvo 128
pradžios mokyklos su 11,407
mokiniais, kuriose buvo dės
— Izraelio Statistikos biuras toma lenkų kalba. Paskutinių
Tel Avive pranf^a, jog dabar reformų metu buvo įsteigtos
Izraelyje yra daugiau kaip 5 lenkų kalba mokyklos Širvinto
milijonai gvventojų. Iš jų 4.1 mil. se ir Varėnoje. Praėjusių metų
žydų, 695,000 m u s u l m o n ų laike buvo dar 24 institucijos,
120,000 krikščionių relgijos ir kuriose buvo dėstoma lenkų
kalba sekmadieniais, net ir
85,000 drusų.

Lietuvoje visos tautybė* gali laisvai demonstruoti. Anksčiau Lietuvos
lenkai kartu veikė su rusais komunistiškoje „Jedinstvoe" draugijoje Dabar,
kai komunistai nebepopuliarūs, jie reiškiasi vieni. Čia matome lenkus
demonstruojančius prie Lietuvos Parlamento rūmų Vilniuje.
V. Kapočiaus nuotrauka
Wris E. Šulaičio archvvo>

fakultetuose. 1990 m. Vilniaus
miesto t a r y b a nusp-endė pasta
tyti lenkams nau/ą mokyklą.
Praėjusią vasarą buvo sufor
muotas lenkų kalb s dėstymas
6 technikos mokyklose, bet kai
kur nebuvo parodyta reikiamo
dėmesio j a s lankyti Praėjusiais
mokslo metais buvo 484 studen
tai kolegijose, kur ; e studijavo
lenkų kalbą. LenĮ * kalba jie
gali
studijuoti
Vilniaus
technikos mokykloje, medicinos
ir švietimo mokyklose arba
kolegijose.
Įstojamuosius
e g z a m i n u s s t u d e n t a i galėjo
laikyti lenkų kalba.
D a u g l e n k ų organizacijų
Pradedant 1988 metais, buvo
įsteigta 13 lenkų organizacijų.
1990 m. buvo 10 laikraščių ir
žurnalų leidžiamų lenkų kalba.
V a r š u v o s televiziją galima
s t e b ė t i Vilniuje ir lenkų
regionuose. Kasdien per Vil
niaus radiją transliuojamos
žinios lenkiška., o sekmadie
niais dar duodama ir speciali
programa lenkiškai.
1990 m. egzistavo 92 lenkų
kultūrinio pobūdžio grupės,
dainų ir šokių ansambliai, liau
dies lenkų teatrai, chorai ir 1.1.
Lenkų kalba šv Mišios y r a lai
komos 63 parapijų bažnyčiose,
o lenkų meno festivaliai yra
laisvai organizuojami visame
Vilniaus ir apylinkių regione.

V a g n o r i u s Bonoje
Bona. — Ka! etuvos respub
likos ministeris pirmininkas
Gediminas Vagnorius praėjusią
savaitę lankėsi Bonoje, jis vedė
intensyvius pasitarimus su Vo
kietijos Užsienio reikalų minis
tru Hans-Dietrich Genscher. Jie
sutarė išplėsti bt ndradarbiavi
mą politinėje. <onominėje ir
kultūrinėje sr;:yse, pranešė
„Laisvosios Europos" radijas.
Vagnorius prašės techninės pa
ramos iš vokiečių, ypač įrengi
mų fabrikams Būsianti pasira
šyta abipuse komercinė sutar
tis, kad būtų vvkdoma laisvai
prekyba, įskaitant ir garan
tuotus investavimus. Taip pat
buvo diskutuotas ir Raudono
sios armijos pabraukimo klau
simas. Vėliau jis tarėsi su Vokietyos kancleriu Helmut Kohl
ir d a r k i t a i - a u k š t a i s i a i s
ministrais.
— Washingtone atskleista,
jog Šiaurės Carolinos valstijos
senatorius Je^e Helms buvo
gydomas nuo \ežio ligos.

TRUMPAI
IŠ VISUR
— L i e t u v a 1926 metais
rugsėjo 28 d. pasirašė su Sovietų
Sąjunga nepuolimo paktą, kurį
Stalinas 1939 metais sulaužė
pasirašydamas įtakos sferų susi
tarimą su Hitleriu, o 1940 m.
Sovietų Sąjunga okupavo Lie
tuvą ir kitas Pabaltijo valstybes.
— V a t i k a n o siųstas šiuo
metu svarbiais reikalais Vilniu
je lankosi arkivyskupas Audrys
Bačkis, pronuncijus Olandijoje.
— J e r u z a l ė j e žydų žinių
agentūra pranešė, jog šį rudenį
pradedami reguliarūs skrydžiai
lėktuvais iš Izraelio Ben-Gurion
aerouosto į Maskvą, Rygą, St.
Petersburgą, Kijevą ir Tbilisį
Kaukaze.
— Adelaidėje Australijos
teismas apkaltino du žmones
nacių karo meto nusikaltimais
prieš žmoniškumą, kurių pavar
džių nepaskelbė. Žinoma tik.
kad vienas yra nusikaltęs Uk
rainoje, kuriam dabar 78 metai,
o kitas yra vokietis ir jam jau 67
metai.

Reikia tik technikinės
pagalbos
Valstybės departamento pa
reigūnas, kuris specializuojasi
Sovietų reikaluose, sako, jog 45
minučių diskusijos prezidento
kabinete, nereiškia Ukrainos
nepriklausomybės pripažinimo,
bet tai buvo tik Amerikos kon
takto su žmonėmis Sovietų
Sąjungoje dalis. Kravčukas yra
Ukrainos Aukščiausiosios tary
bos pirmininkas ir stipriausias
kandidatas būsimuose preziden
to rinkimuose Ukrainoje. Jis
pasakęs ponui Bushui, jog
Ukrainai reikia Amerikos pa
galbos technologijos įrankiais,
kad galėtų nuimti derlių ir eks
portuoti grūdus. Ši respublika,
turinti 52 milijonus gyventojų,
yra pati svarbiausioji respub
lika, kuri gali išmaitinti visą
Rusiją. Kravčukas pasakė Bu
shui, jog Ukraina neturi jokio

— J A V Olimpinio komiteto
prezidentas Robert Helmick.
kuris tas pareigas ėjo nuo 1986
m., pasitraukė, nes jis komiteto
įstaigą panaudodavo ir savo
asmeniniams reikalams, o tai
griežtai draudžiama olimpinė
mis taisyklėmis.
— Rusijos Respublikos prez.
Boris Jelcinas, suvedęs pasita
rimams armėnus ir azerbaidžanus dėl ginčijamos NagornoKarabacho srities, išvyko porai
savaičių poilsio.
— Saudi Arabijoje jau nusi
leido du branduolinių „Patno
t ų " raketų batalionai, tačiau
nenumatoma tuoj pat jų panaudoiimo

„Savižudiškas t a u t i š k u m a s "
JAV prezidentas ir toliau tę
sia labai jautrią politiką tarp
demokratijos įvedimo respubli
kose ir Gorbačiovo pastangų
palaikymo išlaikyti Sovietų
Sąjungą tam tikroje formoje dar
visai nepalaidotą. Prez. Bushas,
kaip rašo AP žinių agentūra,
buvo už Pabaltijo valstybių ne
priklausomybę, bet nepripažįsta
kitų Sovietų respublikų. Ukrai
niečiai visados atsimins Busho
išsireiškimą rugpjūčio 1 d.
Ukrainos Parlamente, kai savo
kalbos metu įspėjo prieš grę
siantį pavojų iš „savižudiško
tautiškumo".
Šiandien rytą JAV prez. G.
Bushas skambino Rusijos pre
zidentui Borisui Jelcinui ir
palinkėjo geros sveikatos.

Buvusio Lietuvos Diplomatijos
vadovo pranešimas
P a r y ž i u s . 1991 m. rugsėjo 6
d. — Buvęs Lietuvos Diploma
tijos šefas baigė savo pareigas
a t s i s v e i k i n o su Lietuvos
Diplomatinės Tarnybos nariais
ir palinkėjo jiems sėkmingai
darbuotis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės žinioje. To savo
rašto nuorašą LDŠ pasiuntė Lie-

— Sovietų Sąjungoje gyvenę
žydai, kurie galėjo išvykti į
V a k a r u s , paskutiniu metu
mieliau pasirenka savo naujam
gyvenimui Vokietiją, negu kad
Izraelio valstybę. Ir tokių jau
yra tūkstančiai. Vokietijos vy
riausybei jau susidaro sunkumų
juos apgyvendinti. Jie reikalau
j a grąžinti ir turėtą turtą, kurį
buvo nusavinę komunistai.
— I n s b r u c k o universiteto
prof. Konrad Spindier pranešė,
jog alpinistai netoli Italijos
sienos aptiko l a b a i gerai
išsilaikiusius žmogaus griau
čius, kurie gali būti ir Bronzos
amžiaus, maždaug 4,000 metų
senumo. Daugelis jo dantų dar
yra gerai išlikę.

noro laikyti branduolinius gink
lus savo respublikos teritorijoje.
Pranešama, jog prez. Bushas
kalbėjęs j a m apie galimą
ekonominę pagalbą Ukrainai,
įskaitant Peace Corps programą
ir techninę paramą. Nebuvo čia
padaryta jokio susitarimo, ta
čiau jų asistentai kalbėsis to
liau, kad galėtų susitarti kokia
parama dabar reikalinga. Prez.
Bushas pareiškė, jog „Ukraina
amerikiečių širdyse užima spe
cialią vietą".

Dr. Stasys Bačkis,
buvęs Lietuvos diplomatijos šefas
vienos kalbos metu Washingtone.
tuvos Užsienio Reikalų minist
rui Algirdui Saudargui. Štai
tekstas to LDŠ rašto, siųsto
LDT nariams.

nuoširdų bendradarbiavimą su
manimi tiek man b ū n a n t Pary
žiuje 1938-1960 metais, tiek
Washingtone einant Lietuvos
Charge d'Affaires pareigas ir
I ietuvos diplomatijos šefo parei
gas nuo 1983.XII.24 d.
Nuoširdžiai visiems LDT
nariams dėkoju už gražią tarny
binę Lietuvos laisvės bylos
reikalais veiklą ir linkiu sėk
mingai darbuotis Lietuvos labui
Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybės žinioje.
Jau 1990 metų gale, pasikal
bėjime su Lietuvos Užsienio
reikalų ministru P.A. Sau
dargu, kai jis lankėsi Paryžiuje,
esu jam sakęs, kad Lietuvos dip
lomatijos šefo pareigas laikau
tik moraline man pareiga, kada
veikia Lietuvos vyriausybė.
Dabar laikau, kad mano parei
gos kaip LDŠ yra galutinai
baigtos ir šis laiškas yra mano
atsisveikinimas su LDT nariais,
lydimas gražiausių atsiminimų
apie Jus visus.
Su ger.ausiais linkėjimais ir
pagarba,
Jūsų —
Dr. S t a s y s - A n t a n a s Bačkis,
įgaliotas ministras,
buvęs L.D.Šefas.
KALENDORIUS

Malonūs B e n d r a d a r b i a i ,
Atiduodamas pagarbą žuvu
siems dėl Lietuvos nepri
klausomybės, labai džiaugiuos
sulaukęs dienos, kada Lietuva
vėl pripažinta nepriklausoma
valstybe ir greit taps pilnutiniu
tarptautinės valstybių bendruo
menės ir jos tarptautinių insti
tucijų nariu.
Šia proga prisimenu visų LDT
narių tvirtą patriotinę laiky
seną Lietuvos bylos reikalais ir

Rugsėjo 28 d.: Vaclovas,
Saliamonas, Tautvydas, Vien
tautė, Visgirde.
Rugsėjo 29 d.: Mykolas ar
kangelas. Kęsgailą, Kęsgaile,
Michalina, Gabrielius, Rapolas.
Rugsėjo 30 d.: Jeronimas, In
ga. Bytaute, Žymantas.
Spalio 1 d.: Teresėlė, Alka,
Levinija, Benigna, Mantas.
Mintė.

ORAS C ^ I C A G O J E
— Jungtinių Tautų Saugumo
taryba paskelbė vienbalsiai
Saulė teka 6:43,^eidžiasi 6:40.
ginklų embargo Jugoslavijai ir Temperatūra šeštadienį 64 L,
pareikalavo baigti kovas prieš sekmadienj 69 1., pirmadienį 75
L, antradieni 64 1.
Kroatiia.
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PREZIDENTO
STULGINSKIO KUOPOS
SUSIRINKIMAS
Vėl prasidėjo nauji mokslo
metai, ir \el renkasi Stulginskio
moksleivių ateitininkų kuopa,
bet ne t a pati su kuria baigėme
p r a ė j u s i u s veiklos m e t u s .
1991-92 veiklos metus prade
dam su nauja valdyba ir naujais
v a r d a i s sąrašuose. K e l i a s
savaites prieš susirinkimą buvo
v a l d y b o s posėdis, k u r i a m e
dalyvavo nauji valdybos nariai
ir kai kurie iš praėjusių metų
valdybos. Buvo aptartas ben
dras veiklos planas šiems moks
lo metams, pagristas visuome
niškumo principu. Naujai iš
rinktieji pasiskirstė pareigom:
kopirmininkai Kastytis Šoliūnas ir Aidė Užgirytė, vicepir
mininkė Audra Grigaliūnaitė.
iždininkė I.ora Krumplytė.
sekretoiė Laura Lapšytė.
laikraštėlio redaktorė Ingrida
Martinkutė, fotografas Romas
Blažys, redaktorė Ingrida Mar
tinkutė. korespondentė Nida Tijūnėlytė. narės Daina Kazlau?
kaitė ir Janina Braune. Kadan
gi valdyba didelė, tai savaime
aišku, ilgas ir kuopos narių
sąrašas. Kuopos globėjos yra
Milda Jakštienė ir Raminta
Lapšienė. Valdyba planuoja
ruošti dvi iškylas — lapkričio
mėnesi čiuožimą, o vasario mė
nesi — slidinėjimą.

Chicago. IL 60629
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada y r a užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto

U.S.A
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol)
U.S.A. savaitinis (sešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
U.SA. dol.) savaitinis

metam? W metų
$80
$45
$90
$50
$45
$30

3 mėn.
$25
$30
$25

JAS stovykloje, kuri vyko Laz
$50
$30
$25
dijose. Susipažinusi su Lietuvos
ateitininkais. Asta buvo labai
. Administracija dirba kasdien
• R a c i j a š y p s n i u s taiso savo
paveikta. Jai kilo svarbus klau
nuo
8:30
ik.
4
30.
šeštad.en.a.s
nuožiūra
Nesunaudotu stra.ps
}
„Great
America".
Nuctr. I. T.
Pr'-z A. Stulginskio moksleivių a t e i t i n i n k ų kuopa išk
sinias — Ar mūsų (Ameiikos
nuo 8:30 ik. 12:00
"»» n e s a u * ° J u O S «^f " a t l k 1Š
;
ateitin nkija tokia pati kaip
. Redakcija dirba kasdien nuo
anksto susitarus. Redakcija ui
dėme SAS centro valdybos
STUDENTŲ ATEITININKŲ
Prano Dovydaičio? Lietuvos
8 3 0 4 0 0 . šeštad.en.a.s ned.rba.
^elb.mu tur.n, neatsako. Skelb.duotą anketą ir diskutavome
mų
kainos prisiunčiamos gavus
ateitininkai priima ateiti
SĄJUNGOS „UGNIES
kaip pagerinti studentų savait
prašymą
ninkiją kaip gyvenimo būdą. J:.
galius. Centro valdyba prašė
SAVAITGALIS
stovyklos rimtesnės. Ne vi*:
atgarsio iš mūsų ir iš kitų
DR. ARVYDAS J . DAILIDE
norintieji ten priimami i
studentų. Nutarėm, kad atei
valgio.
Mes
suartėjome
indus
DR. DOMAS LAPKUS
DANTŲ GYDYTOJAS
stovyklas, nes nėra vietos. Tik
SAS „Ugnies" savaitgalis
nantis savaitgalis turėtų būti
Praktika su
2 5 5 5 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30)
plaudami
ir
diskutuodami,
a n i ketvirtis prašančiųjų gauna rugpjūčio 23-25 dienomis vyko
Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
Olympla Flelds, III.
rugsėjo
gale
ar
spalio
pradžioje
progą stovyklauti. Mes ten Ateitininkų namuose. Lemonte. kaip teisingai mėsą kepti. Po
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
Tai. (708) 748-0033
Dainavoje Visi nuėjom į P.L.C.
nuvykę galime parodyti kokios Iš įvairių vietovių studentai į s k a n i ų pusryčių atvažiavo
15300 West Ava., Orland Park
Valandos pagal susitarimą
11 v.r. šv. Mišioms. Grįžę pa
708-349-8100
būna mūsų stovykloj įskaitant
Lemontą suvažiavo penkta Danutė Bindckienė ir po di
valgėme
ir galutinai susitvar
10 W. Martin, Naparviile
DR.
VIJAY
BAJAJ,
M.D.,
S
.
C
.
d
e
l
i
a
i
s
medžiais
lauke
juokus ir nekenksmingus pokš
dienio vakare. Pati atvykusi į
708-355-8776
kėme. Baigėm savaitgalį lauke
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tus.
savaitgalį tik 11 v.v., negaliu papasakojo „Ateities" žurnalo
Valandos
pagal susitarimą
prie kryžiaus, sukalbėdami
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
Ateitininkų stovykla vysto papasakoti kas vyko prieš man istoriją. Taip pat labai įdomiai
Nakties metu tel 708-857-8383
IR
ODOS
CHIRURGIJA
maldą ir užsidegę naujomis i
kūrybingumą Komunistinėse įtvažiuojant. Bet kai atvykau, papasakojo kokius pakeitimus
(Augliai nuimami kabinete)
dejomis
išvykome savais keliais.
Catdiac Diagnosis. Ltd
pionierių stovyklose būdavo arti 10 studentų sėdėjo rate ir ji, kaip dabartinė „Ateities"
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
:,
Marquette Medical Building
redaktorė,
padarė
žurnale.
Buvo
2434
W.
7
1
Street,
CMcago
silpna užsiėmimų ir priežiūros žaidė klausimų žaid :>.-: Siame
Garbė Kristui,
6132 S Kedzie
Tai. (1-312) 434-8848 (veikia 24 vai )
žaidime kiekvienas a s m u o labai įdomu su ja pasikalbėti.
programa. Daug laiko buvo pra
A s t a Tijūnėlytė
Chicago. IL 60629
Pirm., antr. ketv., penkt nuo 12 iki 6 v.v
Po pietų nu^ ome i Lietuvių
leista keliant vėliavas ir turėjo ištraukti vieną klausimą
Tel (1-312) 436-7700
Kab. (1-312) 735-4477;
DR KENNETH J . YERKES
žygiuojant aplink Lenine: ir ji atsakyti. Nemažai diskusijų centrą — mūsr, tarpe daug stu
R I M G A U D A S N E M I C K A S , M.D.
R e z . (706)246 0 0 6 7 ; arba ( 7 0 0 ) 2 4 6 8 5 ? "
DR. MAGDALEN BELICKAS
S. P R A S A D T U M M A L A , M.D.
statulą. Todėl daug kas trokšta prasidėjo su tais klausimais. dentų nebuvo ten buvę. ypač
DANTŲ GYDYTOJA!
DR. E. DECKYS
s
t
u
d
e
n
t
a
i
iš
kitų
miestų.
PETER STECY, M.D.
vykti į ateitininkų stovyklas, Jau tada buvo matyti, kad daly
Pensininkams nuolaida
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Popietė
greitai
bėgo
ir
apie
3
4007
W.
59
St.
Y. C H R I S . o P H E R C H I U , M.D.
SPECIALYBĖ — NERVŲ !R
Asta buvo labai paveikta ir vauja labai įdomūs studentai.
Tei (312) 735-5556
EMOCINĖS LIGOS
CESAR J . HERRERA, M.D.
nustebusi, kai sužinojo, kad Baigėm vakarą gan anksti ir ap valandą p.p. Aldona Zailskaitė
CRAWFORD MEDICAL BUILOING
507 S. Gllbert. LaGrange. IL.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Tanijos Mikaitytės ir Dariaus supę žvakę (mūsų ugnį) sugie papasakojo mums apie maldą ir
8448 S o . Putaakl Road
Tel. (708) 352-4487
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Marcherto laiškas su 1989 metų dojom giesmę, kurią n u o kaip svarbu melstis su Sv.
Namų (708) 584-5527
sveikinimu iš Dainavos stovyk- mažens giedame, „Kaip grįž Raštu. Ji taip pat pravedė pusės
DR.
E.
B.
GLEVECKAS
v
a
l
a
n
d
o
s
meditaciją,
kuri
DR.
ALGIS PAUUUS
LINAS
A.
SIDRYS,
M.D.
los keliavo net dvejus metus ir tančius namo paukščius".
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
ORTOPEDINĖS LIGOS
paveikė
kiekvieną
asmenį
skir
Oontrialmolcgas'Akių
Chirurgas
tik dabar. 1991 metais, tas
Atsikėlę rytą paruošėm pus
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
CHIRURGIJA
2636 W. 71st St.
3900 W. 9 5 St. Tai. (708) 422-0101
laiškas buvo įteiktas ateiti ryčius, bei padengėm stalą tingai. Buvo vertinga proga
6132
S.
Kedzte, Chicago. III.
Valandos
pagal
susitarimą
312-436-5566
Tai. (1-312) 925-2670
Kirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p
ninkams stovyklaujant prie lauke. Be samdytos virėjos buvo paklausti klau-imų apie malda
4149 W. 63 r d St.
trecd ujdarytaa. ketvd 1-3 v p p penktd
Po skanių lietuviškų „tacos",
1185 Dundaa A v a . , Elgln. III. 60120
smagu, nes visi galėjome kaip
312-735-7709
r šeštd 9 v r -12 v p p
Šįmet spalio mėn. pabaigoje Lazdijų. Ji pasakojo, kad Lie
Tai. (708) 742-0255
keli
studentai
sukrovė
laužą
Chicago, IL
Ateitininkų namuose vėl bus tuvos skautai ir ateitininkai nors prisidėti prie kiekvieno vakprinei programai. Prie laužo
Valandos
pagal susitarimą
6132 S. Kadzle A v a . , Chicago
Kaukių vakaras. Taip pat visi gražiai sugyvena, pasikvies
(1-312)
778-6969
arba
(1-312)
489-4441
Po rimtosios dalies išėjome į labai smagiai padainavome ir
DR. L. D. PETREIKIS
entuziastingai laukia kursų darni vieni kitus pravesti kai kiemą, kur prie laužo vaidinom, pažaidėm naujus lietuviškus
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
DR. K. A. JUČAS
DANTŲ GYDYTOJA
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
Dainavoje lapkričio ir gruodžio kurias stovyklų programos žaidėm žaidimus ir susipažinom žaidimus. Mūsų tarpe buvo
JOKŠA
9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hllls. IL
IŠSIPLĖTUSIU KOJŲ VENŲ
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
VAIKŲ LIGOS
mėnesių pabaigoj. Visi prašomi dalis. Ateitininkams gal truputi su nacjais nariais. Pradėjus žmonių su labai įvairiomis
IR ŽAIZDŲ GYDYMAS
lengviau
organizuotis,
nes
turi
Tai. (708) 598-4055
6441
S.
Putaakl
Rd..
Chicago.
IL
susimokėti nario mokestį ir ra
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE
lynoti, dalis narių važiavo patirtimis, pvz. viena praleido
Rez. (1-312) 778-7679
Valandos pagal susitarimą
parapijų
parama
Asta
labai
CHIRURGIJA
giname
užsiprenumeruoti
namo. o kiti sustojo„Bakers penkias savaites Lietuvoje, atei
Kab. (1-312) 582-0221
„Ateitį" ir įsigyti Stasio Ylos ragina visus vykti į Lietuvą, nes Sųuare" užkąsti ir ilgiau pa
DR. FRANK PLECKAS
Valandos susitarus
tininkų
stovyklose,
tai
laba;
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Optometnstas
(Kalba lietuviškai)
„Ateitininkų vadovas" 'pas dr. ten galime, ne tik jiems padėti, bendrauti.
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
daug naujo iš jų sužinojome
Tikrina
akis.
pritaiko akinius
Algį Norvilą). Šiais metais bus bet ir patys daug išmokti.
Nechirurgmis išsiplėtusių venų
DR. VILIJA R. KERELYTĖ
Ateinantis susirinkimas bus Vakaras labai greitai prabėgo,
2618 W. 71 st St.
Daina
Kazlauskaitė
papa
ir
hemoroidų
gydymas
daug smagių įvykių ir tikimės
CHIROPRAKDKA
Tai. (1-312)737-5149
5540 S. Pulaskl Road.
sakojo, kad iš pradžių ji net spalio 11 dieną, 7:30 v.v. pas bet tikrai niekad nepasibaigė
34 West Burlington, tat. (708) 512-0084
daug šypsenų.
Vai pagal susitarimą
nes
mes
labai
ilgai
diskutavome
Aide
Užgirytę,
1056
Saxony,
Tai.
(1
312)
585-2802
nelabai norėjusi vykti į Lietuvą,
W*stmont, IL
Palos
Vision
Cantar. 7152 W. 127th St
Valandos pagal susitarimą
Mūsų susirinkimai vyksta o dabar skatina, kad visi ten Highland Park. tel. 708-433- visokias temas, kelios net iki
Valandos pagal susitarimą
Palos
Hgts.
III Ketv vai 3-6 v v
Pirm antr. penkt 12-3 v p p , ketv 2-7 v v
k i e k v i e n o mėnesio a n t r ą vyktų, nes jai labai patiko. Ji 5608. Laukiame ir tikimės ten saulėtekio. Ši grupė studentu la
Tai. (7081 448-1777
Reikalui esant atvažiuoju ir | namus
I G N A S G. L A B A N A U S K A S , M . D .
penktadienį, tai rugsėjo 13 papasakojo įdomių nuotykių iš pamatyti daugiau naujų veidų, bai lengvai ir natūraliai visą sa
SpeciaiyDė — Kaulų ir sąnarių
DR. JOVITA KERELIS
dieną susirinkome pas ko-pir- kasdieninio gyvenimo ir kokius nes visi gimnazistai mielai vaitgalį diskutavo.
DR. ANTANAS G. RAZMA
ligos ir chuurgiia
Dantų Gydytoja
priimami
i
kuopą.
miniką Kastytį Soliūną. Ko-pir- skirtumus ji pastebėjo tarp
SPECIALYBĖ — P L A U Č I Ų LIGOS
Sekmadienis labai grei:
Holy Cross. ?701 W 68 St. Chicago
3315 W. 55 St., Chicago. IL
tel (312) 471-5S73
4 7 0 0 W . 9 5 St.
Nida Tijūnėlytė atkeliavo. Rytą pavalgę, užpil
minmkė Aidė Užgirytė, įsten- Lietuvos ir mūsų jaunimo,
Tai. (1-312) 476-2112
9830 S Ridge'and. Ch'Cigo RitJge. IL
O
a
k
L
awn, IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3
gusi nutildyti gausiai susirin
9525 S 79th Ave . Hickory Hills.
Tai. (708) 4 2 3 0 3 1 3 . 425-9353
Tai. 7 0 0 - 0 3 0 - 3 1 1 3
kusius, paaiškino susirinkimų
Tai. (708) 598-8101
ATEITININKAI
Va'andos paga; sasaMas,
Vni pagnl su>;itnr,mą
tvarką ir pranešė, kad prieš
ŠIAULIUOSE
porą dienų važiuojant į tautinių
DR. ELIGIJUS LELIS
DR. DANA M. SALIKUS
Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159
1990 m. R lodžio 23 d. Siau
šokių repeticiją, mūsų kuopos
A K I Ų LIGOS IR C H I R U R G I J A
DANTŲ G Y D Y T O J A
DR. P. KISIELIUS
liuose buvo atšventinta Sv. Ig
4149 W 63rO Si
10442 W. Cermak Rd.
narės Vilija ir Nida Januškytės
G'OYTOJAS IR CHIRURGAS
Tai. (1-312)735 7709
naco (jėzuitų) bažnyčia Pro
VVestchester, IL 6 0 1 5 3
ir Monika Gylytė buvo automobi
1443 So. 50th A v a . , Clcaro
217
E
127st
St
vinciolas J Boruta,SJ. į ją
Tel. 708-531-1113
Kasdien 1 iki 8 vai vak
lio avarijoje, bet dabar sveiksta
Lemont. IL 60439
Valandos pagal susitarimą
šskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet
paskyrė dirbti St. Kazėną,SJ.
Kuopa nutarė nusiųsti joms į li
T•1.(708) 257-2265
p
Mokyklose yra dėstoma tikyba.
agai s u t a r i m ą
goninę korteles. Kai kurie jau
DR. P E T R A S V. K I S I E L I U S
DR. LEONAS SEIBUTIS
1991
m.
pav
asasi
katechetės
Pil
DR. E U G E N E M c E N E R Y
žinojo apie šią nelaimę. Visi
DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
D
R
.
J
A
M
E
S
B
U
R
D
E
N
kauskienės
pakviesti
vaikai
buvo susijaudinę ir norėjo, kad
DANTŲ GYDYTOJA
PROSTATOS
CHIRURGIJA
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS
prie Šv. Ignaco bažnyčios įsteigė
jos žinotų, kad jas mylim ir už2656 W. 63rd Straat
9356 S. Robarts Road
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
ateitininkų kuopa. Jais rūpinasi
jaučiam.
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5
p p
155 N. Mlchlgan Ava., Sulta 3 2 4 Ir
Hlckory Hllls
Daiva, Virginija ir kun. St
šešt pagal susitarimą
5635
S.
Pulaskl
Rd..
CMcago,
IL
Tai. (708) 598-2131
Aidė supažindino su nauja
Kabineto tai. (1-312) 776-2880
Kazėnas,SJ. Šią vasarą ateiti
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL
Valandos pagal susitarimą
valdyba. Lora, būdama iždi
Ras. (708) 448-5545
ninkai stovyklavo Plateliųjg
T e l . (1-312) 565-2960 veikia 24 vai )
ninke, priminė, kad reikia
Valandos pagal susitarimą
nalinos ir Berčiūnų stovyklose.
DR. VILIUS MIKAITIS
susimokėti nario mokestį, nes
EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C
Lankė ir dirbo Auk^telkės
ŠEIMOS DAK'ARAS IR CHIRURGAS
ižde nuo praėjusių metų likę tik
Specialybė — Vidaus hgų gydytoias
DR.
S.
LAL
senelių internate.
Fa)iTiMy M#<flCe)l CHnlc
Kalbame lietuviškai
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS
maždaug 60 dol.. o iš tų norima
217 E. 127 S«. - Lemont. IL 60439
6165 S. Archar Ava. (prie Austm)
Daugeliui ateitininkų kuopų
2454 W 71 st Straat
- suso Palos ComTiunity Hospta 1 ••
bent simboliškas aukas pasku
Valandos pagal susitarimą
(1-312) 434-2123
S'ive' C^oss "toso'tai
trūksta vadovų. Didžiausias
ti mūsų spaudai ir labdaros or
Tai. (1-312) 585-7755
Valandos pagal susitarimą
Pirm
2-7
Antr
ir
rūpestis yra prasmingai pra
ganizacijoms. Ingrida, naujoji
r . i (706) 257-2265
ketv 9 12 Penkt 2-7
vesti prof. St. Šalkauskio
ARAS ŽLIOBA, M.D.
laikraštėlio redaktorė, prašė
Kab. t a i . (1-312) 585-0348;
minėjimą
gruodžio
mėnesį.
AKIŲ C H I R U R G I J A
pradėti rašyti eilėraščius ir ra
DR. ROMUALDAS POVILAITIS
Ras. (1-312) 779-5533
Kun.
Stasys
Kazėnas.SJ
A K I Ų LIGOS
šinėlius ir nedelsiant jai įteikti.
DANTŲ GYDYTOJAS
DR. FRANCIS MAŽEIKA
Good Samarttan Medical Cantar
Tai. (1 312) 767 7575
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tada Aidė pristatė Asta Kaz
PATIKSLINIMAS
Naparviile Campus
5780 Archar Ava.
4 2 5 5 W. 63rd St.
lauskaitę. Chicagos universiteto
1020 C. Ogden A v a . , Sulte 310,
(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave )
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
„Iš Ateinininkų gyvenimo"
Napervllle IL 80583
studentę, vasarą praleidusią
Valandos pagal susitarimą
6-9. antr 12-6. penkt 10-12.1-6
Tai. 1 708-527-0090
rugsėjo 14 d. atspausdintame A
Lietuvoje. Asta papasakojo savo
Valandos pagal susitarimą
Kab. tai (1-312) 471-3300;
Masionio straipsnyje „Rytinio
nuostabius įspūdžius. Asta, jo«
JONAS V. PRUNSKIS. M.D.
Raz. (708) 442-6297
Kab. tai. (1 312) 588-3166;
Atlanto pakraščio sendraugiai"
tėvelis, jos sesutės Vidu ir Dai
ROGER TOLENTINO, M.D.
VIDAS
J
.
NEMICKAS,
M
.
D
.
Marmi (708) 381-3772
įsibrovė klaida kalbant apie
Gydytojai ir chirurgai
na, mūsų kuopos narės, keliavo
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
DR.
PETRAS ŽUOBA
AnestezlĮes
U
skausmo
literatūros v»karą. Turėjo būti:
po Lietuvą. Vida lankė kursus
7 7 2 2 S. Kadzta A v a . .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gydymo
specialistai
Chicago. IN. 60652
Vilniaus universitete, o Daina
6748 West 63rd Straat
įmonės susirinkę i kun Stanio Ylos atminimui pastatyto K I yžiaus Šventinimą „Programą r .'. < Izabelė ZmuiSnerman ligoninė. Elgm II
Pirm . antr. ketv ir penkt
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 36
džinienė ir jos dukra Antanina"
lankė gimines Dr Arvydai jo t*v.Ak»;jf Luciunuose, Kurklių parapijoj*, Ukmergės apskr.
Tai. 766 888 8676
pagal susitarimą
Šeštadieniais pagal susitarimą
Nuotr J o n o J u n e v i č i a u s Atsiprašome
Red.
Žygas pakvietė Astą vadovauti

Rimties valandėlei

Lietuvių Bendruomenės kelias

KAS NE PRIEŠ JUS, TAS
UŽ JUS

NAUJOSE SĄLYGOSE
Naujai išrinkta taryba susi- siektų savo tikslo - duoti nauju
r i n k s spalio 4-6 dienomis paskatų veiklai ir nurodyti nau
Philadelphijoje išsirinkti prezi- jus kelius, kuriais turės nauju
diumą ir naują pirmininką. Bet valdyba eiti šiose pasikeitusiose
tai būtų permažai tik tam su sąlygose ir aplinkybėse.
važiuoti t a i p t o l i iš visų
Su Lietuvos paskelbta laisve
Amerikos pakraščių. Pirmoje p a s i k e i t ė sąlygos išeivijos
Lietuvių Bendruomenės sesijoje veiklai. Mes norime, kad tos
taryba turės žvelgti į praeitį, bet sąlygos p a s i k e i s t ų pačioje
ir į ateitį. Gyvenimas keičiasi tėvynėje, pačioje nepriklau
kas metai. Jis dabar pasikeitė somybėje, kuriant valstybinį
visiškai nauja linkme, kai aparatą iš naujų žmonių, ga
L i e t u v a , už k u r i o s laisvę vusių skirtingą auklėjimą, negu
vienokiu ar kitokiu būdu dėjo mes įpratę regėti ir suprasti.
pastangas visa išeivija, šiandien
Lietuvių Bendruomenės tary
yra laisva, n e p r i k l a u s o m a , bą šį kartą sudaro dalis visai
savarankiškai tvarkosi ir jau naujų žmonių. Jie savo jau
eina į Europos valstybių bend numu ir energija yra įsijungė į
ruomenę.
lietuvišką veiklą. Bet reikia ir
Gyvenimo sąlygos yra visiškai tarybos nariams žinoti, kad tu
naujos, skirtingos, dar neap jaunieji ir naujieji tarybos
čiuopiamos, o tik spėliojamos. nariai turi ir mažiau pas
Jos turi būti tikroviškai ap tovumo. Jų daugelis dar nežino,
svarstytos Lietuvių Bendruo kiek pareikalauja kantrybės,
menės tarybos, kad nauji parei užsispyrimo, pasiaukojimo ir
gūnai žinotų, ko nori taryba, ko entuziazmo, dirbant tautinį
nori lietuvių visuomenė ir darbą ir nugalint k'iūtis ne sve
eiliniai bendruomenės nariai, timų, bet savųjų sudarytas
ko nori ir išsilaisvinusi ir dar Nauji pareigūnai, ar tai būtų
viršūnės gyvenime nepasiekusi prezidiumas, ar pirmininkas, ar
Lietuva.
įvairių tarybų vadovai, prieš
Lietuva tiek vyresniesiems, apsiimdami pareigas, turi gerai
tiek jaunesniesiems turi rūpėti. ir nuoširdžiai pergalvoti, ai jie
Iki šiol tai buvo skiepijama i š t e s ė s savo pažaduose ir
visuose susibūrimuose, suvažia būtinuose darbuose.
vimuose, organizacijose, litua
nistinėse mokyklose. Juo labiau
tai buvo primenama Bendruo
menės nariams, kurie dalyvavo
Visiškai nemanome, kad Lie
organizuotame gyvenime ar net tuvių Bendruomenė išeivijoje
laikėsi šalia lietuviško gyve turėtų pasikeisti savo esmine
nimo.
dalimi — kultūriniais, švietimo,
Idėjų nei išeivijai, nei laisvajai meniniais ir visuomeniniais
tėvynei netrūksta. Trūksta tik siekimais. Tai jos pagrindas ir
tų idėjų vykdytojų, kurie rūpin jos v i d i n i a i t i k s l a i . Jos
tųsi lietuvybe išeivijoje ir lais uždavinys pirmiausia ir yra
vės gyvenimu tėvynėje. Šiai išlaikyti kuo ilgiau lietuvišką
sesijai ir tarybos nariams ne t a u t i n ę dvasią išeivijoje ir
tiek reikės naujų idėjų, kiek tų palaikyti išeiviją arčiau savo
senųjų idėjų pritaikymo, planų t a u t o s k a m i e n o . S a v a i m e
veiklai, entuziazmo dvasios išplaukia ir politiniai siekimai,
sužadinimo, gyvenant ir dirbant bet dabar jie jau vykdomi ir
svetur, kad visi būtų naudingi ateityje dar labiau bus į juos
savo ar savo senolių kraštui. kreipiamas dėmesys išsilais
Planai veiklai, santykių tarp vinusioje tėvynėje, kuri nori
savęs ir tėvynėje esančių bei sa sukurti savą gyvenimą ir sava
vai valstybei ir tautai dirbančių tautinę ateitį.
palaikymas, kad jie būtų nau
Lietuvių Bendruomenės tary
dingi išeivijai ir tėvynei yra bū ba pirmoje sesijoje, kurioje
tinas. Be santykių mezgimo sprendžiami pagrindiniai planai
išeivijos ir tėvynės gyventojų kuriame ieškoma pagrindiniu
keliai dar labiau išsiskirs, negu pareigūnų, atsakingų prieš vi
jie yra išsiskyrę. Juos Bend suomenę ir tautą, turi gerai su
ruomenė turi jungti, kad visų prasti savo bendruomeninius
būtų tik vienas kelias.
tikslus, tėvynės ateitį, lietuvy
b ė s i š s i l a i k y m o svetimoje
žemėje pavojus. Nors gyvenimo
sąlygos ir pačios Bendruomenės
Lietuvių Bendruomenės ke gyvavimo svarba yra pasikei
lias nebuvo nei lengvas, nei pa- tusios, bet gyvenimas nėra taip
togus. Jai reikėjo jį skintis per pasikeitęs, kad jau būtų galima
kemsynus, brūzgynus, abe- užmigti besidžiaugiant praeities
jingumą savo tautinių nusi laimėjimais ir viltis ateities
teikimų ir jungimosi į darbą, gerumu. Iš tikrųjų gyvenimas iš
kuris būtų naudingas išeivijai ir naujų pareigūnų pareikalaus tų
kovojančiai su okupantu tautai. pačių didžiulių pastangų, to
Ne vienam reikėjo tą kelią paties sunkaus darbo, kliūčių
nuolat tiesinti, taisyti, ieškoti nugalėjimo, veiklai kelio nuolat
geresnių ir paveikesnių priemo ieškojimo, kad Lietuvių Bend
nių, kad užsibrėžti tikslai ruomenė atliktų savo uždavi
būtų pasiekti bent mažiausiame nius ir atitiktų savo paskirtį.
laipsnyje.
Galima įžiūrėti neapdairumą,
Kiekviena valdyba, gal geriau skiriant pirmajai sesijai tolima
sakyti kiekvienas pirmininkas Amerikos pakraštį ir iš Vakarų
turėjo savo kelią, kuriuo reikėjo bei Vidurio Vakarų daugumai
ir d a u g u m a i e i t i . Bet ne brangią kelionę. Bet Phila
visuomet jis buvo patogus ir delphijos bendruomenė turi
geras. Tačiau t a i nė kiek parodyti išmintį, organizuo
nemažina Lietuvių Bendruo tuma, susiklausymą, kad viskas
menės išeivijoje r e i k š m ė s . vyktų sklandžiai ir naudingai
Priklausė ir dabar priklauso Galima tik palinkėti, kad nau
nuo žmonių, kurie sirgte serga joji Lietuvių Bendruomenės
ne tik savo, bet ir tėvynės taryba sąžiningai svarstytu
likimu.
pareigūnu parinkimą, ateities
Jei naujos tarybos pirmojoje planus, savo uždavinius ir naujų
sesijoje būtų žiūrima tik į atlik gyvenimo sąlygų pritaikymu
tus ar neatliktus darbus, jeigu n a u j a i v e i k l a i , n a u d i n g a i
būtų žvilgsnis kreipiamas tik į išeivijai ir tautai.
veiklos ir pareigūnų prane
Pr. Gr.
Šimus, tai sesija tikrai nepa
Dunda, trankosi griaustiniai.
Blykčioja žaibai.
Už tave, brangi tėvyne,
Žengiame linksmai.
Mūsų žygis drąsiai kilti.
Skrist su sakalais,
Žengt naujais tėvynės tiltais,
Vieškeliais naujais.
Žydi obelis prie kelio.

Žydi ir žydės, Sūnūs už tave, šalele.
Tvirtai čia stovės.
Dunda žeme po mūs kojų.
Dunda nuo griausmų
Už tave, šalie gimtoji.
Mums žygiuot smagu.
K. Inčiura

Jūratė Stirbienė ir Vaiva Vebraitė-Gustienė su Lietuv

įgaliotiniu J.

Nuotr L. Vasausko

SEMINARAS „AMERIKOS
MOKYTOJAI - LIETUVOS MOKYKLAI"
Šią vasarą nuo liepos 14 d iki
rugpjūčio 11 d. Vilniuje vyko
A.P.P.L.E. bendrijos ir Lietuvos
Kultūros ir švietimo ministeri
jos bendromis pastangomis su
rengti mokytojų kvalifikacijos
kėlimo kursai. Mintis suruošti
tokius kursus gimė pereitą
rudenį. Nuo tada ir prasidėjo
paruošiamieji organizaciniai
darbai. Spalio mėn. Lietuvos
Kultūros ir švietimo ministeri
ja atsiuntė oficialų kvietimą
surengti tokius kursus moky
tojų kvalifikacijos kėlimo in
stitute Vilniuje. Ruošiant kur
sus, buvo palaikomas pastovus
ryšys su ministerija, derinant
paskaitų tematiką, įtraukiant į
kursus labiausiai reikalingas
pedagogikos sritis. Pašto
blokados metu buvo ypatingai
sunku palaikyti taip reikiamą
ryšį su kursų organizatoriais
Lietuvoje. Informacija buvo kei
čiamasi, perduodant ją iš rankų
į rankas per draugus, pažįsta
mus, o kartais ir mažai pažįs
tamus žmones.
Vasario mėn. New Yorke įvy
ko pirmas didelis A.P.P.L.E.
narių posėdis. Susirinko dalis
būsimų paskaitininkų, buvo ap
tariama kursų dienotvarkė,
derinamos paskaitos. Iki gegu
žės mėn. jau buvo užregistruoti
visi vykstantys paskaitininkai.
Dauguma jų patys pasisiūlė
dalyvauti šiuose kursuose, per
skaitę apie tai A.P.P.L.E. ap
linkraštyje ar iš kitų šaltinių
sužinoję apie rengiamus Lietu
voje kursus. Maloniai stebino
pedagogų entuziazmas vykti į
Vilnių, pasidalinti žiniomis ir
profesine patirtim; su savo
kolegomis Lietuvoje Nenuils-

RAIMONDA RUKŠIENĖ
tančios A.P.P.L.K direktorės V.
Vebraitė-Gustiene ir J. Krokytė-Stirbienė, dažnai atimdamos
save nuo savo šeimos, savo
vaikučių, užmiršdamos poilsį,
visą likusį nuo darbų laiką
skyrė kursų ruošos darbams.
Buvo kreiptasi j Soroso funda
ciją, prašant finansinės paramos
kursų įgyvendinimui. Šiam
tikslui fundacija skyrė 5000
dolerių. JAV LB valdyba iš
,,Dovana Lietuvai" iždo skyrė
3000 dolerių. Clevelando lietu
viai suaukojo arti 600 dolerių
p a r e m t i šiuos kursus. Šie
pinigai buvo naudojami admi
nistracinėms išlaidoms, video
juostoms, grafų prožektoriui,
reikiamai literatūrai įsigyti,
padengti pervežimo išlaidas.
Ir štai pagaliau po ilgo ir in
tensyvaus ruošimosi kursų lek
torius Rygos aerouoste pasitin
ka mokytojų kvalifikacijos
kėlimo instituto direktorius dr
Rimantas Želvys ir jo pavaduo
tojas Kazimieras Pulmonas.
Autobusu visa grupė su skam
bia lietuviška daina patraukė
Lietuvos link. Apie vidurnaktį
autobusas pasiekė institutą.
Nežiūrint vėlaus laiko, svečiai
buvo sutikti skaniai suruošto
mis vaišėmis. Visi lektoriai ap
sistojo gretimai esančiame insti
tuto bendrabutyje.
Rytojau? dieną, nepaisant
kelionės nuovargio, vyko inten
syvūs posėdžiai, galutinis kursų
paskaitų derinimas, klausytojų
pasiskirstymas į grupes, aptaria
mi paskutiniai organizavimo
reikalai Su-idomėjimas kursais
buvo didelis Klausytojai susi

JAUNI JIE NENORĖJO
MIRTI
JUOZAS ŽYGAS
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Pirmadieni Ukmergės plentu prasidėjo didelis
judėjimas. Gatvė pasidarė tik vienos krypties, visas
judėjimas vyko Ukmergės kryptimi Jeuru pasi
rodydavo žydai, tai išsigandę ir susirūpinusi;: veidais.
Daugelis iš jų su lietuviais gražini sugyvei* tad šiuo
meta, anode, lyg pagalbos laukė. Gal pana- vaizdas
buvo ir Vilniaus link. Pasakotojai gyvenę ? toliau
siai nuo Ukmergės plento, tad ir stebėjo -as jame
vyksta. Pradėjo ir „nenugalimosios" dali; ai bėgti.
Žmonėse pradėjo sklisti gandas, kad per r diją buvo
paskelbtas Lietuvos atstatymas. Gandui išp tus, pra
dėjo šen bei ten prie namų kilti lietuviškos /ėliavos.
Dėl šįų vėliavų kilo daug nesusipratimu Bailesnieji
jaudinosi, kad dėl tų vėliavų netekta rui l entėti, o
drąsesnieji reikalavo kelti. Gyventojams reikalaujant
iškelti vėliavą namų savininkas, buvęs aukštai parei
gunas, sako, jis žinąs ka reikia daryti. Būvi net taip.
kad buvę- sargą- vėliava pakabino, o
įaudinęs
namų savininkas reikalavo ją nuimti. SI ' gandai,
kad radijo, telefono stoti> ir dangei] svarbi. punktų,
jau valdo lietuviai partizanai.
Mieste įvairiose kryptyse girdėjosi šaudv'iai. Buvę
milicininkai, partiniai darbuotojai ir žydai bmąapaaak oje. Kabinosi j pravažiuojančius sursvežimius.

Kristaus apaštalai buvo nepa
tenkinti, kad vienas, kuris ne
seka Jėzumi, jo vardu daro ste
buklus. Apaštalas Jonas tarė
piktai: „Mokytojau, mes ma
tėme vieną, kurs tavo vardu iš
varo velnius; jis mūsų neseka,
tai mes jam draudėme. Bet Jė
zus tarė: Neginkite jam, nes
nėra nė vieno, k u r s darytų
mano vardu stebuklą ir tuojau
galėtų apie mane piktai kalbėti.
Nes kas ne prieš jus, tas už jus"
(Mk. 9, 37-39).
Viešpats Jėzus įspėjo apaš
talus ir visus savo sekėjus, kad
ne visi seka juo, kad ne visi yra
jo mokiniai. Bet daugelis, kurie
daro jo vardu stebuklus, kurie
gyvena pagal jo įstatymus ir
nurodymus, yra dvasioje jo
mokiniai. Jie negali piktai apie
Jėzų, Dievo Sūnų, kalbėti, nes
jie jo vardu daro stebuklus, jo
vardu gyvena ir jo nurodymus
vykdo, nors ir ne taip gerai, kaip
apaštalai ir jo mokiniai.
Jis apaštalams ir pasakė, kad,
k a s nekalba prieš Jėzų, prieš
apaštalus, prieš jo įsteigtą in
stituciją, tai kalba už jį ir jo
mokinius, tas vykdo jo Bažny
čios įsakymus. Gal jis nevykdo
jų tobulai, gal jis neina nuliūdu
siu veidu, kaip tas jaunikaitis,
kuriam Kristus liepė viską par
duoti, išdalinti vargšams,
paskui ateiti ir sekti jo pėdomis.
Taigi nebuvo tobulas ir tas, kurį
matė apaštalai išvarant velnius
Jėzaus vardu, bet jis buvo už
Jėzų ir jo mokinius, jis pamažu
artėjo prie jo mokslo ir jo
stebuklų.
Ta pačia proga Jėzus pamoko
savo sekėjus ir apaštalus, kad

rinko iš įvairių Lietuvos miestų,
miestelių, rajonų. Susirinko mo
kytojai, įvairūs vaikų specialis
tai, dėstytojai, docentai. Paskai
tas skaitė iš viso 32 lektoriai. Be
to, vienai savaitei prisidėjo trys
darbuotojos iš Pennsylvanijos
Švietimo departamento.
Liepos 16 d. įvyko iškilmingas
kvalifikacijos kėlimo kursų
atidarymas. J a m e dalyvavo Lie
tuvos švietimo reformos pradi
ninkė Meilė Lukšienė, Lietuvos
Švietimo ministeris Darius
Kuolys ir ministerio pavaduoto
jas Aurimas Juozaitis, Soroso
fundacijos atstovė Ina Marčiu
lionytė.
Tą pačią dieną po atidarymo
prasidėjo p a s k a i t o s . Viso
seminaro dienotvarkė buvo
labai intensyvi. Kiekvienos pasirinkimo galimybę. Lietuvos
dienos pirmoji paskaita buvo švietimo sistemoje kol k a s tai
skaitoma visiems klausytojams yra naujovė. Tuo pačiu metu
bendrai. Todėl buvo parenkama specialiosios pedagogikos spe
įvairiausių sričių pedagogams c i a l i s t a m s vyko praktiniai
a k t u a l i t e m a t i k a : k r i t i n i s užsiėmimai su įvairių atsili
mąstymas, bendravimas švieti kimo laipsnių vaikais, atvežtais
me, visi vaikai kartu (Educating iš Vaikų psichinei sveikatos
all of the Children of all the Peo- centro.
Vakarais vyko diskusiniai
ple» ir kt. Kita paskaita vyko
būreliai,
kuriuose buvo jun
pasiskirsčius į grupes. Iš viso
buvo septynios grupės: Specia giami įvairių sričių specialistai.
lioji pedagogika; Konsultavimas Visi dalinosi mintimis apie iš
ir švietimo psichologija; Švieti klausytas per dieną paskaitų
mo vadyba; Visuomeninių temas, kėlė klausimus, idėjas.
mokslų dėstymas; Skaitymo, Tuo pačiu laiku iš viso dirbdavo
rašymo, matematikos dėsty 8 tokie būreliai. Pradžioje
mas; Anglų k. metodikos dės nebuvo lengva įtraukti visus į
tymas i dvi grupės) ir Montes- aktyvias diskusijas, nes tokia
a t v i r a p r o b l e m ų ir idėjų
sori.
nagrinėjimo ferma sovietiniais
Po pertraukos vyko grupių se metais nebuvo įprasta. Tačiau,
minarai. Po to buvo pasirink laikui bėgant, būrelių vadovai
tina paskaita. Kiekvieną dieną pajuto, kad vis laisviau ir at
buvo pateikiamos trys temos viriau būrelių dalyviai ėmė
pasirinkimui. Kursų klausyto
(Nukelta į 4 psl)
jai labi teigiamai įvertino tokią

Ukmergės plente net gimnazistai ir vaikigaliai iš bė
gančių kareivių pradėjo atiminėti šautuvus. Buvo ir
taip. kad šalia tų vaikigalių moterėlės su ąsočiais girdė
bėgančius kareivius. Toks jau lietuvio būdas, kad iš
troškusiam priešui vandens neatsako. Panašiai buvo
ir su lenkais pasielgta. Ultimatumas d a r nebuvo
užmirštas, o kai lenkams atėjo sunkios dienos, tai buvo
priimti ir pamaitinti. Padėkos už tai gal ir nebuvo
gauta!
Nežiūrint tų iškeltų vėliavų ir per radiją skelbia
mų atsišaukimu, daugelis bijojosi, kas bus. kai
raudonarmiečiai užgrius. Daugelis žino, kad arčiau
Vokietijos buvo sutrauktos didelės pajėgos. Tad dre
bėjo, kas bus. kai pajudės. Orą sudrebino stiprūs spro
gimai. Po kiek laiko pradėjo kalbėti, kad susprogdinti
Nemuno tiltai. Ir bailesnieji lengviau atsiduso... pavo
jus, kad masiškai pradės bėgti raudonarmiečiai jau
praėjo.
Trumpu laiku sužinojo visa tai. kas vyko Kaune
ir Ukmergės plente. Pasiklausius visų tų šiurpulingų
scenų ir nuotykių, jam praėjo noras apie savo per
gyvenimus kalbėti. Dabar jie atrodė tokie maži ir be
reikšmiai, kad nebuvo verta net juos prisiminti.
Vokiečių atžvilgiu pažiūros iš karto griežtai
išsiskyrė Namiškių tarpe į vokiečius buvo žiūrima su
tam tikra pagarba ir meile. Ką nors neigiamo pasakyti
buvo beveik nepatogu. Apie „nenugalimąją" iš viso
nebuvo galima kalbėti. Kiekviena kalba pasibaigdavo
replika... suskiai. Apie belaisvių šaudymus nebuvo gir
dėję. Be to. šaudymai visur karo metu vyksta. Pasiklau
sęs t ų kalbų, beveik gailėjosi, kad dalinį ir maisto
sandėlį paliko.
Pradeda apsiprasti su civiliu gyvenimu. Pirmomis

jie žinotų, ką reiškia mažutėlių
papiktinimas. Ir ne tik mažų
vaikų, kurie dar nesupranta gė
rio ir blogio reikšmės, bet ir tų,
k u r i e y r a mažutėliai savo
dvasia, savo išsiauklėjimu, savo
gyvenimu. „Kas tik papiktintų
vieną iš šitų mažutėlių, kurie ti
ki į mane, t a m geriau būtų, kad
asilo sukamų girnų akmuo būtų
užnertas jam ant kaklo ir kad jis
būtų įmestas į jūrą" (Mk. 9,41).
Ir toliau Jėzus primena apie
paties žmogaus piktinimąsi
savimi, savo ranka, koja ar
akimi, geriau kad jis jas sunai
kintų nukirstų koją ar ranką,
išluptų akį, nes geriau raišam
ar aklam įeiti į dangaus kara
lystę, „negu eiti į pragarą ir
neužgesomą ugnį, kur jų kirmi
nas nemiršta ir ugnis negęsta"
(Mk. 9, 42-43). Jėzus aiškiai sa
ko apaštalams, kad ir jo sekėjai
gali papiktinti, blogam pa
traukti ne tik mažutėlį, bet ir
savo kūno dalims pataikau
dami, eiti pražūtin.
Pataikavimas savo kūnui,
savo blogiesiems troškimams ir
geiduliams yra blogis, kuris
žmogų stumia į pražūtį, nuo
Dievo, nuo jo Sūnaus Jėzaus
Kristaus, nuo nuostatų, kuriuos
vykdyti t u r i kiekvienas žmogus
žemėje. Jėzus neliepia nukirsti
koją ar ranką, išlupti akį. Tai
tik simboliai, kurie reikalauja
save valdyti taip, lyg būtum su
nukirsta koja luošas, su nukirs
t a ranka būtum vienrankis, su
išlupta akim būtum vienakis ar
net aklas. Jėzaus pasakymą
a p a š t a l a m s ir m o k i n i a m s
supranta visi krikščionys. Jis
nereikalavo save sužaloti, bet
reikalavo save suvaldyti ir t a
susivaldymo auka būti vertais
amžino gyvenimo.
Dar griežčiau sako tiesiog
apaštalas šv. Jokūbas savo
mokiniams: „Nugi dabar, tur
tingieji, verkite dejuodami dėl
nelaimių, kurios jums ateis.
Jūsų t u r t a i supuvo, ir jūsų dra
bužiai kandžių suėsti. Jūsų
auksas ir sidabras surūdijo, ir jų
rūdys bus liudijimas prieš jus ir
suės jūsų kūnus, kaip ugnis"
(Jok. 5, 1-3). Tai tie, kurie
papiktino mažutėlius ir juos pa
traukė į blogą, kad jie netikėtų
Jėzaus žodžiais. Tai tie, kurie
pataikauja sau patiems, savo
kūnams, savo silpnajai žmo
giškai daliai, kuri traukia dau
gelį žmonių, n e t K r i s t a u s
sekėjų į blogį, į nuodėmę, į
atsižadėjimą Kristaus ir jo
mokslo. Jis atėjo dėl žmonių
iš dangaus ir pasiliko su jais,
kad jie, juo remdamiesi, eitų
į amžinybę pas Dievą.— D. A.

dienomis kojos neleido toliau paeiti. Kai stipriau ant
kojų atsistos, tai pirmiausiai nori pasitikrinti sveika
tą, o paskui paso reikalus susitvarkyti. Be asmens
dokumentų, ypač karo metu gyventi negalima. Kai
tuos dalykus susitvarkys, tai paskui pažiūrės, ką toliau
daryti. Be to, daug planuoti negalima, dar nežinia ką
rytojus atneš.
Autobusų nebėra, tad iš Žaliakalnio į senamiestį
tenka pėsčiomis kulniuoti. Prie tokių vaikščiojimų įpra
tęs: bendrai kauniečiai mėgdavo vaikščioti ir pasivaikš
čioti. Miesto ligoninėje atlikęs pasitikrinimus, eina į
Rotušės aikštę. Vos spėjo pasisukti į aikštę, prie Jė
zuitų bažnyčios susitinka vieną pažįstamą, kuris, pasi
rodė, buvo aukštose ir garbingose pareigose. Dabar gal
reikėtų trumpai į praeitį sugrįžti ir susipažinti, kokiu
būdu t a pažintis užsimezgė.
Vos spėjus „liaudies" deputatams iš Maskvos
Stalino saulę parvežti. Liaudies kariuomenės daliniai
buvo pradėti išsklaidyti. įvairūs darbai buvo sugalvoti.
Vyko statybos... ir aerodromų statybos. Ir Algis su dali
niu atsidūrė aerodromo statyboje. Dėl to daug skųstis
negalėjo. Stovykla buvo prie Žemaičių plento, iki Kauno
irgi tik galiukas kelio. Jeigu autobusu važiuoti ne
norėjo arba pasivėlavo tai ir pėsčiomis per trejetą
valandų, tokį galiuką buvo galima sukarti. Ką tai
reiškė..., tik trejetas valandų, kai visas gyvenimas dar
priekyje tebebuvo.
Kadangi stovyklavo ir darbai vyko, tad buvo
duodamas manevrinis davinys. Jeigu kas šiaip ar paburbėdavo, bet dėl manevrinio davinio, tai niekas
nesiskundė. Jauniems vyrams mėsos ir riebalų
niekuomet per daug nebuvo.
(Bus daugiau)

'
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HORIZONTAI

LIETUVIAI CAUFORNIJOJE
LOS ANGELES
ŠV. KAZIMIERO
AKTIES
PARAPIJt
LS
MII

tas spausdint 'iršelį piešė
dail. M. Žyma: nė. J a m e b u s
popiežiaus Jc
Pauliaus II
ypatingas pah
rūmas. vvsk.
P. Baltakio h
H dignitorių
sveikinimai, p pijos klebono
kun. dr. A. -ausko įvado
žodis, p a r a os i s t o r i n ė
apybraiža, sva >nieji parapi
jos įvykiai ir atos, kunigai,
kurie dirbo a bedirba šioje
parapijoje, orį. žarijų, prisi
dėjusių prie ši mejimo apra
šymai, sveikin ai ir reklamos.
Leidinys bus a 100 puslapių
su daugybe m: s ukų, pailius
truojančių par ; j o s gyvenimą
ir apie parapi nesiteikiančių
organizacijų v klą.
Ig. M .

Sekmadienį, spalio 13 d., 2
P R I E Š 25 M E T U S
vai. p.p. iškilmingos Mišios apie
IR D A B A R
Kai j a u baigiama galutinai 3,000 sėdimų vietų turinčioje
Paskutiniame
pasiruošti Šiluvos koplyčios, šventovėje. Jei tikrai į iškilmes kak;
įrengtos Amerikos katalikų negalės atvykti ir joms vado D O S e
am pir:
tautinėje Nekalto Prasidėjimo vauti Lietuvos kardinolas V. D. Polikaitie
šventovėje. 25 metų sukakties Sladkevičius, tai jį pavaduos nustatyta m;
iškilmėms, gera proga atsigręžti Washingtono kardinolas J.
A
į praeit} ir pažvelgti, k a s vyko Hickey. Kartu Mišias konceleb- lio 19 d
K. parapijos
JAV sostinėje prieš ketvirtį ruos V a t i k a n o pronuncijus
jrio progšimtmečio, kai naujai įrengta JAV. lietuviai arkivyskupai, r a m i j
iks: solistės - J. Čekavyskupai ir kunigai. Pamokslą
koplyčia buvo iškilmingai pa
lė, S. :
e, V.
naus
Los Angeles Vyrų k v a r t e t a s dainuos
n c L C l l l l l t : ro parapijos sukakties minėjime.
šventinta. Tada — 1966 m. rug anglų kalba pasakys Oklaho, B. Vizgirdienė ir
renginį,
nes
jaunesnė
karta,
Nuotaika buvo gera, pietūs damas prie savo stalo sėdinčiųjų
sėjo 3-5 d. — surengtas Lietuvių mos arki v. C. Salatka. o lietuvių muzike komp. R. Apeikytė, Šv.
nors dažnai jau irgi nevisai karališki. Visus pasveikino ir r a n k ą , t u r ė j o ir t ą v i e n ą
religinis kongresas, susidėjęs iš — svečias vysk. S. Tamkevičius. Kazimiero parapijos ir jaunimo
tokia jaunutė, gyvena labiau programą pravedė draugijos klausimą: ar j a u buvai Lietuvo
kelių į%-ykių. Būtent Amerikos Mišių metu giedos „Dainavos" „Spindulio" chorai su dirigentu
išsibarsčiusi priemiesčiuose ir pirm. Aktorius Juozas Kari je, ar vėl vyksi? Pirm. Kaributas
Lietuvių R. katalikų federacijos ansamblis. Po Mišių, chorui ir muz. V. Raliu, taip pat Los An
dažnai
n e b e p r i s i r e n g i a butas, taipogi pats pravesdamas sakėsi organizuosiąs ir didžiulę
visiems
giedant,
procesija
eis
į
kongreso. Kunigų vienybės sei
geles vyrų kv;
R. Dabšys,
TRADICINIAI
P
I
E
T
Ū
S
a
t
v
a
ž
i
u
o
t
i
.
O gal mūsų ir dainų pynę, prie kurios kar grupę vykti Lietuvon ateinantį
mo. Muzikos ir literatūros Šiluvos Marijos koplyčią, klu E. Jarašūnas, A. Polikaitis, B.
renginiai jiems vis mažiau tais prisidėdavome ir mes visi. p a v a s a r i i r k v i e t ė v i s u s
vakaro, iškilmingo posėdžio, bus atnaujintas pasiaukojimas Seliukas). Pasiž
K i e k v i e n e r ais
metais,
ms pa
įdomūs ir reikšmingi.
Iškilmingai visiems sustojus nu prisidėti. Nuoširdžiai priėmę ir
koplyčios pašventinimo, Vargo Nekaltai Marijos Širdžiai ir rapijos veikloje muzikams bus baigiantis vasarai, Los Angeles
Šį rugsėjo 22-ros dienos skambėjo „Lietuva brangi", čia vaišinę daugybę giminaičių
nininkų seimo ir simpoziumų. padėkota Dangiškajai Globėjai įteikti žymenys. Po programos pensininkai ..--renka savo,
s
e
k m a d i e n į salė vėl buvo šiais metais tokia prasminga ir draugų iš Tėvynės, dabar
už
Lietuvos
nepriklausomybe.
Daugumas renginių vyko Statšokiai, grojant J. Aro orkestrui. taip vadinamai, gegužinei —
pilnutėlė
šios veiklios kolonijos tėvynei pagaliau atgavus laisvę neturėjome n e t abejonės, k a d
ler Hilton viešbutyje, visai Šventovėje įvykstančias cere Vaišės sutiko paruošti šeštadie pietums. Gi iš ::esų ten sutin
tautiečių, drauge matant kelis ir nepriklausomybę. Kiekvieno visi norime juos greitu laiku
monijas tvarkys kun. dr. J. ninės lituanistinės mokyklos tė kame, tuos pac ius veidus, kurie
netoli Baltųjų rūmų.
ir ankstyvesnių išeivių veidus. mintyse, neabejoju, skraidė aplankyti.
Šarauskas.
Amerikos Lietuvių R. kata
dar vis užpilde beveik kiekvieną
vų komitet::
Po dainų ir tradicinio dovanų
mintys, kuo mes dar labiau
ne įvyks
Ta proga Washii
likų federacijos
kongrese
Spalio 25 d. 7:30 vai. vak. Šv.
traukimo,
visi skirstėmės namo
galėtume
prisidėti
prie
šių
deracijos
maloniai nustebinti lektorių
rugsėjo 3 d. pagrindinę paskaitą ir Lietuvių katalik
Kazimiero parapijos bažnyčioje
SEMINARAS
pakilia
nuotaika.
pradinių
atstatymo
dienų
pa
betarpiškumu bendravime, ak
..Amerikos lietuvių likiminės suvažiavimas.
religinės muzikos koncertas,
RKV
I
Atkelta
iš
3
psl.)
tyviai įsitraukė j paskaitas, lengvinimo. Kiekvienas, spaus
problemos" skaitė k u n . V.
kurį atliks vargonų virtuozas
SUGRĮŽO NAMOLIA Į
Bagdanavičius, MIC. Praneši
Christopher Preikšaitis.
reikšti savo nuomonę, kelti gyvai domėjosi nauja metodo
JEI NORITE NUDŽIUGINTI ARTIMUOSIUS LIETUVOJE,
NEW
PHILADELPHIJOS
mus padarė K. Kleiva, L.
Spalio 27 d. 10:30 v. ryto iš aktualius klausimus, dalintis logija. Sj seminarą iš viso
praturtinkite jų Šventini stalą!
KALxNELĮ
išklausė 520 Lietuvos švietimo
Šimutis ir dr. A. Darnusis. Tą
Dovanas pristatome bet kur Lietuvoje 10 darbo dienų laikotarpyje.
kilmingos Mišios Šv. Kazimiero patirtimi.
1. Švsntlnls siuntinys — $99
pačią dieną įvykusiam Kunigų
parap. bažnyčioje, koncelebruoPo vakriene> buvo demons specialistų. Iš apklausos anke
Raudoni ikrai 5 oz (1 dėt.)
Kai
1972
m.
pirmą
kartą
tų,
kurios
buvo
pateiktos
kursų
vienybes seime pagrindinius
jamos vysk. Pauliaus Baltakio, truojami A.P P L.E. a t v e ž t i
šampanas — 2 buteliai
Olandiškas kumpis 2 sv. (2 dėž.)
pranešimus pateikė vysk. P. lankėm Pennsylvanijos anglia O.F.M. Po pamaldų parapijos video filmai, vyko instituto klausytojams, galima aiškiai
Jautiena 1 sv. (1 dėž.)
Brazys, vysk. V. Brizgys, prel. kasių Lietuvą, pirmosios JAV salėje, kaip pranešė J. Pupius, suorganizuotas p r o g r a m o s , spręsti, k a d klasytojai įvertino
Šprotai/sardines 2 sv (4 dėž.)
V. Balčiūnas ir kiti. Vakare lietuvių sostinės Shenandoah bus banketas su garbės svečių
Juodi pipirai 7 oz, (2 dėž.)
linksmavaka-iai. Savaitgaliais tą galimybe plačiau susipažinti
Pupelių kava 3 sv
viešbučio salėje įvyko muzikos apylinkėse radom nedidelį New stalu. Bus kalbos ir sveikinimai. buvo puikiai suruoštos išvykos su užsienyje taikomais mokymo
indiška arbata 10 oz
ir literatūros vakaras. Progra Philadelphijos miestelį, vietinių Pagrindinis žodis — gen. garbės po istorines vietas. K u r s ų m e t o d a i s , pajuto nuoširdų
Vokiškos uogienės 1 sv. (2 birt.)
mą atliko New Yorko lietuvių lietuvių v a d i n a m ą tiesiog konsulo V. Čekanausko. Bus lektoriai ir klausytojai dalyvavo paskaitininkų norą perduoti
Džiovinti bananai 20 oz (3 pak.)
Mango sultys 1 qt.
vyrų choras, vadovaujamas Niupile, kurio apie 60 procentų pagerbtas šios parapijos kūrėjas Medininkuose nužudytų jau kuo daugiau Lietuvos švietimui
Šokoladas 1 sv (5 plyt.)
gyventojų
sudarė
lietuvių
ang
muz. VI. Baltrušaičio, pianistas
prel. J. Kučingis. Meninę prog nuolių laidotu ese, lankėsi po reikalingos medžiagos. Štai tik
2 Masos siuntinys — $89
Serveladas. palendvica. skilandis, lietuviškos dešros,
A. Mrozinskas, deklamatoriai liakasių vaikai ir vaikaičiai. I to ramos dalį atliks Vilniaus liklinikoje, Kurioje d a r vis viena citata iš begalės panašių
šoninė — 22 sv
atsiliepimų:
„Rugsėjį,
grįžus
į
R. Petrutienė, Br. Balčiūnas, V. miestelio aukštai kalne esan a k a d e m i n i o
">tro solistė gydomi sužeistieji sausio 13 d.
Papildomai galima užsakyti 10 pak Marlboro cigarečių — $22
Žukauskas, solistai A. Pavasa čias kapines iškeliavo ir rug Gražina Apariant* vičiūtė, sopra
Atlanta lmport-Export, 2719 W. 71 St. Chlcago. IL 60629,
Profesinis bendrumas, pastan savo klases, teks dirbti pasirai
Tsi.312-434-2121.
pjūčio
27
d.
miręs
Baltimorės
ris, R. Mastienė, Pr. Bičkienė,
nas. Porgramos vedėja V. Ged
gos vieni kitu= suprasti, bend tojus rankoves, pritaikant kur
lietuvių Šv. Alfonso parapijos gaudienė. Po to bus vaišės.
J. Vaznelis.
r a s visų neras p a t o b u l i n t i suose įgautas labai vertingas
klebonas
kun.
Antanas
Drangi
Sekmadienį, rugsėjo 4 d., 2
Lietuvos švietimo sistemą jungė žinias. Labai būčiau laiminga,
Pagal ižd. A. Rr>
o pra
nis,
Nevv
Philadelphijos,
anglia
vai. p.p., dalyvaujant dešimt
ir l a b a i s u a r t i n o
v i s u s jei kitąmet vėl galėčiau lankyti
nešimą, ižde šiuo metu yra arti
kasių
sūnus.
Tikėdamas,
kad
tūkstantinei miniai, įvyko iškil
kursų d a l y iš. J a u po pirmos tokius kursus. Nuoširdus ačiū
4,000 dol.
apie
velionį
plačiau
parašys
jį
mingos Mišios ir koplyčios
NEW LOWEST PRICES
seminaro savaitės d a u g u m a už Jūsų didžiulį norą mums pa
Sukaktuvinis leidinys, reda
geriau
pažinę
baltimoriškiai,
dėti,
už
Jūsų
pasiaukojimą".
DOOR
TO DOOR DELIVERY
šventinimas. Giedojo ^Daina
lektorių
pareiškė
norą
ir
kitais
guojamas I. Medžiuko, talki
kaip
C.
Surdokas,
A.
Kadžius
ar
Apie
šiuos
kursus
plačiai
buvo
vos" ansamblis, A. Stephens an
metais atvykti su savo paskai
nant techniškam redaktoriui. V.
P» PARCELS PACKED BY CUSTOMER (New and Used Clothing,
samblio 15 dainininkių ir Chi- J. Gaila, čia noriu iškelti tik Varnui, jau par uc štas ir atiduo
tomis į tokį seminarą. Bran rašoma Lietuvos spaudoje: Tė
(min. 5kg/I2Lbs., no max. įimti)
cagos Vyčių choro 21 dalyvis. vieną kitą atvejį iš susitikimų
giausia visiems paskaitinin vynės Šviesoje, Lietuvos Ryte,
•
STANDARD FOOD PARCELS (regular deiivery)
Vargonais solo grojo V. Vasyliū- su kaimynynės Baltimorės kle
kams buvo tai, kad jie pajuto, Gimtajame Krašte ir kt.
Kad
lietuviški
reikalai
jam
• EXPRESS FOOD PARCELS (14 days deiivery)
Lietuvos Kultūros ir švietimo
nas, jungtiniam chorui dirigavo bonu per 13 Washingtone išgy rūpėjo, liudija ir tai, kad kle jog dirba čia Lietuvai reikalingą
• MONEY (hand to hand deiivery)
ventų
metų.
P. Armonas. Po bažnytinių iš
darbą. Juos stebino ir įkvėpė ministerija labai teigiamai
bono
dėka
Baltimorės
šeštadie
• regular (4 weeks)
Pirmą kartą susitikom bene
įvertino šiuos kursus ir pakvietė
kilmių Katalikų universiteto
ninė lit. mokykla galėjo laisvai Lietuvos žmonių ryžtas, stipri A.P.P.L.E. bendriją ir kitais
apress (7 business days)
prie
baro
(gerąja
to
žodžio
sporto salėje įvyko iškilmingas
Nepriklausomybės dvasia. Visi
naudotis parapinės mokyklos
prasme)
Baltimorės
Lietuvių
metais
atvežti
Lietuvos
mokyto
•
DELIVERY
OF DRLGS AVALIABLE WITH DOCTOR'S
posėdis, kurį atidarė prel. J.
buvo sujaudinti nuoširdžiu
patalpomis.
jams tokį vasaros seminarą.
PRESCRD7TION
Balkūnas. Jungtiniam chorui namuose derliaus šventės pro
Vartydamas knygą „Pennsyl priėmimu, svetingumu, šiluma. „Turiningos paskaitos, gyvos
• MEDICAL INSURANCE FOR VTSITORS (Canada only)
sugiedojus Maldą už tėvynę, ga. Mane stebino to buvusio
Seminaro
lektorius
J
a
m
e
s
W.
vanijos angliakasių, Lietuva",
diskusijos praplėtė mūsų moky
• rNVTTATIONS FOR VTSITORS
vysk. P. Brazys skaitė paskaitą amerikiečių kario-marino gan
užtinku skyrių ir apie Nevv Lane štai kaip prisimena šį tojų akiratį. Kursuose įgyta pe
padorus
lietuvių
kalbos
mokė
• SALE OF RUSSIAN C ARS Lowesr prices - 3 weešs deib-er;
tema ,.Mūsų pareigos persekio
Philadelphiją. Ten rašoma, jog seminarą: ..Lietuva. Tu pakeitei dagoginė patirtis padės gaivinti
jimas.
Antras
susitikimas
įvyko
(Wolga, Lada, Samara, Mosb.ich, Tauria, Niva).
jamai Lietuvai". Po to vėl sekė
seniau vietos parapija buvo mane ne lietuvį, padarei geres ir n a u j a i s b ū d a i s t u r t i n t i
jungtinio choro, kurio pagrindą jau Šv. Alfonso bažnyčioje bene
niu.
Čia
būdamas
aš
patyriau
COMTNG SOON
"AIR CARGO"
tokia lietuviška, kad į II pa
Lietuvos mokyklų gyvenimą",
sudarė „Dainavos" ansamblis iš 1979 m. birželio vidury, kai
daug
naujo
Stiprus
Nepriklau
saulinį karą išėję vyrai nemo
CALLTOLLFREE 1 - 8 0 0 - 6 6 1 - 0 2 1 0
Chicagos, atliktos dainos ir JAV metinio Baltimorės lietuvių
somybės siekimas buvo apčiuo yra rašoma Lietuvos Kultūros
kėjo
angliškai
atlikti
išpažintį,
festivalio proga jis lietuvišką
bei Lietuvos himnai.
U-S-Apiama realybė, kurią aš ban ir švietimo ministerijos padė
C A N A D A
nes seselių buvo paruošti ją
UTHUANIA
sumą,
kaip
ir
kiekvįeneriais
koje A.P.P.L.E. organizacijai.
dysiu
aiškirti
savo
mokiniams
Kongresas užbaigtas Statler
H e a d
Office
Head
Office
atlikti tik lietuviškai. Toks
LATVIA
Kursų lektoriai buvo su
2136 Wcst Chicago Ave..
63 Gakxy BlvcL, Unit #7,
Hilton viešbutyje įvykusiu ban metais, aukojo už Sibiro trem buvo ir JAV karo veteranas- Amerikoje Aš verkiau k a r t u
ESTONIA
Uricago. I1L 60622
Rocdale, Omario M9"vV* 5PI
su lietuviais per uždarymą, kai jaudinti tokiu šiltųjų priėmimu
ketu, programą atliekant „Dai tinius, pasakydamas giliai pa marinas A. Dranginis, kunigu
Teb
(312) 278-5258
Tri:
(416)
798-3320
UKRAINE
navos" ansambliui su talkinin triotišką pamokslą lietuvių ir įšventintas 1956 m. ir vėliau ta atėjo laikas išsiskirti. Labai Lietuvoje. Jie taip pat daug ko
Fax:(312)278-0875
Fax:(416)798-3321
BYEIORUSSIA
kais, solistams A. Pavasariui, R. anglų kalbomis. Nors lietuviško pęs visų Marylando valstijos lauksiu kitų metų, kada vėl išmoko stebėdami Lietuvą ir jos
B r a n c h
Branch
MOLDAV1A
žmones. Praturtėjo draugais, pa
Mastienei, J. Vazneliui Pr. Bič- pamokslo turinys buvo atsilikęs JAV karo veteranų katalikų ka sugrįšiu i Lietuvą".
TORVIL PARCE1-S
R&R
INTERPOSTMIK C0.
ARMENIA
gal 30-čia metų, tačiau vistiek
juto vieni kitus ir dar kartą
1055 Broariwav
40* RoDCcsvailcs Ave..
Seminaro
klausytojai
buvo
kienei bei jų kvartetui.
pelionu.
CEORCIA
BofTzio. R T . 14212
Toronto. Oaario M6R 2M9
įsitikino, kad bendras jų visų
Tuo tarpu sidabrinio Šiluvos sentimentalesniems žmonėms
Tel / Fnx:(716) 894-9880
Tefc
'416)
534-3860
LENINCRAD
tikslas yra Lietuva ir jos ateitis
A C C E P T PARCELS BY U P S
F2x-(4l6)53S-i910
Marijos koplyčios jubiliejaus pamokslas spaudė ašarą.
MOSCOW
— vaikai.
Kai
retkarčiais
nuvažiuoda
programa bus kiek kuklesnė, ta
L I ET UV O S AIDA I
čiau Lietuvai tapus nepriklau vom į Baltimorės lietuvių ruo
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE
soma, iš ten laukiama atvyks šiamus Vasario 16 minėjimus,
Kandien nuo pirmadienio iki penktadienio.
tant aukšto rango dvasininkų. kun. Dranginio invokacijose at
8:30 - JfcOO v. vakaro.
Šeštadienį, spalio 12 d., 1 vai. skambėdavo panašus birželi
Visos laidos iš WCEV stotiet
1450 AM banga.
p.p. šalia šventovės esančio Ka niams įvykiams turinys. Ir
talikų universiteto Gowan salė 3akyčiau, kad tai vyko ne iš
Savings
S a v i n a s and
a n d Loan
I n a n Association
Associatinn
Adresas: 511 S o . Nolton Ave.
je įvyks akademija tema „XX- blogos valios. Labiausiai stebino
Willow Springs, IL. 60480.
ojo amžiaus kankinių reikšmė tai, kad kun. A. Dranginis kurį
Tel.: (708^ 839-2511. Tel-FAX 0870
krikščionybei". Pagrindiniai laiką dainavo Baltimorės lietu
prelegentai: apie dešimtį metų vių chore „Daina" Panašiai,
sovietų kalėjimuose praleidęs kaip kiek anksčiau miręs kun.
dabp-tinis Kauno vyskupas pa- K. Balčys. vienam kitam kon
Indėliai iki $100,000.00
gelbininkas Sigitas Tamkevi- certe atlikęs solo partijas.
Ar neverta nors paskutinį kartą tėvelių, seselių kapus pama
Apdrausti Federalinės valdžios
1989 m. birželio 17 d. kun. A.
čius ir istorikas dr. Saulius
tyti? Nesvarbu, kuriame Lietuvos kampelyje jūsų artimieji
Sužiedėlis. Įėjimas nemokamas. Dranginis po Mišių ir pamokslo.
palaidoti — Vėlinių dieną turėsite automobilį ir vairuotoją
7 vai. vak. koncertas Ark. skirto lietuviams jūreiviams,
BRIGHTON PARK
kapams aplankyti, jei pasirinksite mūsų keitonę į Lietuvą i . m .
MAROUETTE PARK
Carroll vardo aukšt. mokyklos Baltimorės uoste palaimino ir
28 - tapkrttlo 7 d.
4040 ARCHER AVENUE
2567 WEST 69th STREET
auditorijoje, 430 Harewood Rd., pašventino į Lietuvą grįžtančius
(1-312) 254-4470
( kelionės kalną Įeina: viešbutis — puiki vila Vilniuje —
(1-312) 925-7400
„Lietuvą" ir
netoli šventovės. Jį atliks iš Chi b u r l a i v i u s
nakvynė Kaune, lėktuvo bilietas, aplenkiant Maskvą ir
BRIDGEVIEVV
cagos atvykęs „Dainavos" an „Audrą". Po kurio laiko ir pats
Petrapilį
(buv.
Leningradą)
ir
kartu
skrendantis
vadovas.
samblis, vad. muz. D. Polikaičio, aplankė savo tėvų žemę Lietu
8929 S HARLEM AVE
NumaMi pusryčiai kas rytą.
ir garsus Lietuvos pianistas P. vą. Grįižęs su pasididžiavimu pa
(708) 598-9400
Stravinskas. Salė turi tik 750 sakodavo, kaip gražiai ir šiltai
Kaina: $1,299. Iš kitų miestų { Čikagą atskrendantys
vietų. Todėl norintys koncerte buvo sutiktas Lietuvoje, kaip
keleiviai gaus 8% nuolaidą vietiniam skrydžiui.
dalyvauti bilietus turėtų iš vyskupai jį nusivežė į atlaidus
Atlanta |mport-Export, 2719 W. 71 St., Chtcago, IL
anksto užsisakyti. Bilieto kaina Krekenavoje, kokie pamaldūs
LEN0ER
•0629, tai. 312-434-2121.
žmonės ten.
lOdol.
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„SALONAS 7" VILNIUJE

6507 TBOY ST-, CHICAGO, DLL. 60629. TELEF

(312; 925-5988
Balzeko Lietuv:
Daina Vižinait*
gar supažindin

praleidusi daug laiko Lietuvoje
savo misijos idėjoms skleisti. Be
jos, 1989 m. lankėsi M. Kucinienė, Liuda Germanienė
paruošė „ K a s d i e n o s d a r b ų
albumą" lietuviškai.

MONTESSORI JUDĖJIMAS
LIETUVOJE

Judrioje, romantišku pava
dinimu Pamėnkalnio Vilniaus
gatvėje įsikūrė pirmasis madų
salonas. J i s gyvuoja nuo 1988
metų birželio 20 dienos, jam
vadovauja dailininkės Snaigė
B a u t r ė n i e n ė ir R a i m o n d a
Šeikienė. Šis įvykis nė trupu
tėlio nesujaudintų Paryžiaus ar
Niujorko gyventojų, tačiau kam
teko pabuvoti gimtojoje Lietu
voje, apsilankyti parduotuvėse,
liūros muziejuje vaikų muziejaus direktorė Pat Bakūnas. tai greitai suvoks, kad tai džiu
ra Mikužytė Illinois gubernatoriaus žmoną Brenda Ed
gus įvykis. Pagaliau ėmė reikš
lietuviško kaimo trobesių modeliais.
tis entuziazmo, fantazijos, suge

radingumąru - uit medžiagas, sakome „nesusitupėjęs". AtsaDžiugu girdt
-aH vėliausiu kymas: „pas mus tokių vaikų
laiku
Montes
medžiagas
jau nėra, tokiems vaikams yra spe
STASĖ VAIŠVILIENĖ
galima užsisakyti pas Lietuvos cialios mokyklos". Tik uždangai
meistrus.
nukritus, paaiškėjo kiek daug
D. Petrulytė, šešerius mėne Lietuvoje yra tokių „nesusi
sius viešėdama Lietuvoje tupėjusių" vaikų, ir kaip dauge
1990-91
metais,
s u d a r ė liu atvejų jie buvo nurašyti į
galimybę dviem darželių auklė atsilikusių vaikų mokyklas.
Apie tą patį darželį rašo Ber
tojoms atvykt! Chicagon
n
a
rdas Šaknys laikraštyje
vieneriems metams ir imti pilną
Montessori kursą Vida Gasper „Mokykla, šeima ir m e s " ,
kaitė, Vilniaus aklųjų mokyklos straipsnyje „Dirbame Mon
auklėtoja ir Dalia Tilindienė, tessori metodu". Jis aprašo
K a u n o „Drobės" darželio klasę, kur kiekvienas vaikas
vedėja, čia metu? Saiko lankė užsiėmęs darbu: skalbia, šluoja,
Montessori kursus Praktiką naudoja tikrus peilius, lygin
atliko Seton ir Beverly mokyk tuvus. Vaikai įvairaus amžiaus;
lose. Prieš joms g r į ž t a n t auklėtojos tik padeda, pataria
Lietuvon, Mokytojų pasi reikalui esant.
B. Šaknys klausia savęs ir
tobulinimo instituto joms buvo
suplanuotas darbas — pravesti auklėtojų ar Montessori me
dviejų savaičių kursus Vilniuje todas pasieks šeimas. Auklė
ir K a u n e . Atrodo, pirmą tojos Palevičiūtės atsakymas,
egzaminą abi išlaikė. Dalia pasak jo, giliai įstrigo į jo širdį:
Tilindienė dirba ..Drobės*' „ N e p a m i r š k i m e , kad kiek
darželyje, kur 1989 m. buvo vienas vaikas, tai ne silpna
suorganizuota Montessori klasė. būtybė, reikalaujanti globos, bet
Lietuvės Montessori auklėtojos. Iš k.: I eil. — J. Juknevičienė, O. Gasperkienė — Lietuvos
o
Vidai pavesta suorganizuoti visų pirma laisva asmenybė,
Montessori draugijos pirmininkė, S. Vaišvilienė, D. Petrutytė, M. Kucinienė. II eil. — M. Utz,
antrą
Montessori klasę 103 kurios sieloje kilni kūrybos
V. Gasperkaitė — studentė iš Lietuvos, L. Germanienė ir D. Tilindienė — studentė iš Lietuvos.
darželyje Vilniuje. Ji pakviesta užuomazga".
„Atgręžti tėvų, mokytojų ir Vaišvilienės susitikimai Kaune
Lietuvoje atsikūrusios Mon
Kad nereiktų remtis vien Vilniaus Pedagoginio instituto
visų suaugusių širdis ir protus ir Vilniuje su grupėmis švietimo užsienio montesorininkėmis, skaityti seriją paskaitų apie tessori draugijos pirmininkė yra
į vaikus", tokiu šūkiu D. Petru darbuotojų ir darželių auklėtojų
Ona Gasparkienė, Lietuvos
Lietuvai reikalingi žmonės Montessori.
tytė išvyko trim mėnesiam buvo suplanuoti Pedagogų geriau susipažinę su Montessori
Prie šių studenčių išlaikymo Kūno Kultūros instituto ana
Lietuvon, kviesdama darban draugijos Vilniuje, o Kaune ra ir galintieji kitus ruošti. Tai d a u g i a u s i a
prisidėjo
M. tomijos ir sporto medicinos
visus, k a m rūpi tautos ateitis, jono
inspektorės,
tarpi idėjai įgyvendinti 1989-90 Kucinienė, D. Petrutytė, N. docentė, kandidatė moksliniam
ją kuriant per naujo žmogaus ninkaujant „Tėviškės" drau metais D. Petrutytė parsikvie Cijūnėlienė. V. Mačiulienė (jos laipsniui. 1991 metų pavasarį
ugdymą nuo gimimo. Ji savo gijai. Tai buvo, turbūt, vienas iš tė G. Navickienę, S. Vaišvilienę, klasėje Vida atliko praktiką), S buvo atvykusi Chicagon, susi
darbą pavadino misija, kuri pirmųjų tiesioginis ryšys su B. Musneckienę, dirbančią Vaišvilienė ir kitos lietuvė* pažino su Montessori mokyk
Lietuvoje rado jau gerai papu užsienio auklėtojomis iki Šiaulių logopediniuose namuo auklėtojos. F i n a n s i š k a i ja^ 'omis ir lietuvėmis auklė
rentą dirvą, stipriai įsižiebusią mokyklinio auklėjimo srityje.
se (našlaityne), kad jas plačiau parėmė Fondai — Lietuvių, Vy r.ojomis. Ji įteikė medalius pir
Montessori idėjų ugnelę besi
Nežinojom kurios temos ir giliau supažindinti, ne tik su dūno, Amerikos Montessori fon mosioms, Lietuvą lankiusioms
plečiančią didele liepsna. D. domins kvietėjus, nes tai buvo teorija, bet ir praktika Montes das ir Amerikos lietuvių Mou su Moatessori idėjomis, auklė
Petrutytė
radusi
didelį dar kieto komunizmo laikai, sori klasėse. Birutė Musneckie- tessori draugija. Labai džiugu tojoms M. Kucinienei, D. Petsusidomėjimą, ne tik ikimo nors Lietuva visais galimais bū
rutytei ir S. Vaišvilienei. Ori
kyklinio amžiaus vaikų auk dais jau veržėsi iš jo pančių.
ginalus medalis buvo padarytas
lėtojų tarpe, bet ir tėvų, švie Prašymas kalbėti apie Montes
minint 120 metų M. Montessori
timo darbuotojų, dvasiškijos.
sori ir lituanistines mokyklas
gimimo sukaktį.
Montessori liepsnelė pradėjo išeivijoje, mums buvo tikras
Kaip populiarios Montessori
žybčioti maždaug nuo 1985 „šokas". Taip įsižiebė liepsnelė,
idėjos Lietuvoje, rodo eilė kur
metų, kai dr. O. Keturkienė puoselėjama Lietuvoje daugybės
sų ir paskaitų, įvykusių 1991
atsigabeno
iš
Amerikos auklėtojų, norinčių atsipalai
metais: Vidos ir Dalios vesti
Montessori medžiagą, skirtą Pe duoti nuo komandinio auklė
kursai grįžus iš Amerikos. D.
dagoginiam muziejui Kaune. jimo, pasižarstė po Lietuvą taip
Dirvonienės, „Žiburėlio" ve
Ten ji buvo eksponuota neįpras plačiai, kad, dabar, jau sunku
dėjos L e m o n t e , p a s k a i t o s
tai ilgai, nes mokytojai iš visos jos pėdas atsekti. Daugybė
birželio mėnesį su kitų sričių
Lietuvos nesustojo važiavę ją straipsnių laikraščiuose, žurna
mokytojomis iš Amerikos.
apžiūrėti, paklausyti aiškinimų luose; k u r s a i , paskaitos,
Vėliau APPLE suorganizuota
apie Montessori metodą ir jo pri verčiamos Montessori knygos,
net 30 pedagogų kursai Vilniu
ruošiami minėjimai, studijų bū
taikymą mokyklose.
je, jų tarpe ir Montessori dviejų
Nepriklausomybės laikais a.a. reliai. Mokytojų profesinio pasi
savaičių mokytojų kvalifikacijos
M. Varnienė Kaune turėjo teisę tobulinimo kursuose pristatoma
kėlimo Institute ir dar dabar D
ruošti auklėtojas ir turėjo Montessori teorija, o praktika
Petrutytės vykdoma misija po
darželį bei pradžios mokyklą, atliekama jau egzistuojančiose
visą Lietuvą. Mažeikiuose, trijų
k u r ir D. Petrutytė dirbo. Montessori klasėse.
savaičių
seminaro
laike
Komunistiniai laikai viską
suplanuota
padaryti
dokumen
Prie šio judėjimo daugiausia
užmigdė.
tinį filmą apie Montessori sąjūdį
prisidėjo D. Petrutytė. nuo 1987
Lietuvoje.
1987 m. D. Petrutytės ir S. metų jau k e t u r i s k a r t u s
Šiaulių logopediniuose namuose mergaitė mokosi sk iuoti su karoliukais,
Atsivertusi 1988 metų „Gim
padarytais iš slyvų kauliukų.
Nuotr Musnecko
tąjį kraštą", rugsėjo 15-21
dienos laidoje vėl skaitau tada
nė labai kūrybingai įrengė Mon- girdėti, kad V ilniuje 103 čiame pasakytus Alberto Zalatoriaus
tessori klasę logopediniuose darželyje, kuria anksčiau buvo žodžius Filologuos fakulteto
vaikų namuose, tampriai dirba pavyzdinis v -oms auklėtojoms, studentų inauguracijos metu:
„Žvelgiu
su pavydu
ir
su Šiaulių pedagoginiu in- steigiamos Montessori klasės,
nerimu"... Su nerimu ir baime
stitutu, skaito paskaitas, ruošia Mano asmer^ka patirtis tame
ir mes išeivijoj skaitėm jo
grupes auklėtojų lankančių darželyje 19^ metais taip skau
pasitobulinimo
k u r s u s , džiai parodė, koks b a i s u s pasakytus žodžius ir savęs
Praktiką auklėtojos atlieka jos komunizmo .->žys graužė visus, klausėme „ar tai laisvės pra
klasėje. Jos straipsnis „Šiaulių kad vedėja ar jos pavaduotoja. džia, ar gali jų, būsimų moky
9
Naujienose" — „Pedagogika praleidusi - e l i a s v a l a n d a s tojų, ir mūsų viltys išsipildyti ".
Išsipildė! Šiandien su džiaugs
gimusi varguolių įstaigoje", la- aprodydama v i s a s darželio
mu
ir viltimi žiūrime į išsvajo
bai tiksliai nusako Montessori klases,
šdrįso
manęs
tą
laisvę
ir tikime, kad laisvoje
klasę: „...tai yra unikali vaikų paklausti iš kur aš, kodėl aš
Lietuvoje
bus ugdomas, tikra
veiklos mokykla. Montessori domiuosi
priešmokykliniu
grupėje vaikams būdinga savi- auklėjime
ką aš dirbu prasme, laisvas žmogus, kad
d r a u s m ė , kuri p a s i e k i a m a Amerikoje Bandydama išjos iš- auklėjimo svarba nuo p a t
prasmingu darbu". Atsiųstos traukti atsakymą į klausimą, žmogaus gimimo ras atgarsį, ne
tik tėvų, bet ir švietimo dar
..Moku gerai pjaustyti daržoves, gal virėju būsiu"
montessori n i ai uisi- klasės nuotraukos rodo lie- kaip jos d<rba su vaiku, kuris
t u v i š k ą k ū r y b i n g u m ą , iš- nėra atsilikęs, bet kaip mes buotojų tarpe.
ėmimai Šiaulių logopediniuose namuose.
Nuotr Musneoko

Vilniaus „Salonas 7" sukurtas juodos
sukneles modelis iš kolekcijos „Itali
ja".

bėjimų kupini žmonės, siekian
tys tokiu sudėtingu Lietuvai
laiku kurti, puošti, praskaidrin
ti rūpesčių slegiamų moterų
nuotaiką.
Snaigė
Bautrėnienė
ir
R a i m o n d a Š e i k i e n ė baigė
Vilniaus dailės institute rūbų
modeliavimo specialybę devin
tojo dešimtmečio pradžioje, o
1987 m. jau dalyvavo pirma
jame madų konkurse Taline (Es
tija). Snaigė pelnė antrąją
premiją ir išvyko į kelionę po
Italiją. J i s buvo svarbus ne tik
prizais, bet čia kilo mintis įkur
ti saloną, kuriame pastoviai
galėtų realizuoti menines
Dar viena „maža juoda suknelė" iš
idėjas, kad jos neliktų uždarų
„Salonas 7" kolekcijos.
parodų erdvėse, o „išeitų i
gatves", taptų prieinamos mo salonu ir pasižiūrėti, kaip
t e r i m s , s i e k i a n č i o m s ele sektųsi amerikietėms Lietuvos
gancijos, originalios išvaizdos. sostinėje sunkiomis mūsų eko
Talino madų dienos tapo tra nomikos sąlygomis ir lietuvai
dicija, o Snaigė ir Raimonda tėms, akis veriančių audinių,
dalyvavo visuose konkursuose, apdailos, siūlų, dažų gausioje
buvo a p d o v a n o t o s antrąja pasiūloje. Apie r e z u l t a t u s
premija 1989 m., pirmąja ir galime tik spėlioti. O gal. kada
antrąja 1990 m., prisidėjo or nors. toks eksperimentas ir bus
ganizuojant rūbų modeliavimo atliktas?
J o l i t a Mieželaitienė
konkursą Vilniuje. Namuose įu

Dailininkės Snaigė Bautrėnienė ir Raimonda Šeikienė. vadovaujančios pir
mam madų salonui Vilniuje - Salonas 7"
Audroniaus Ulozevieiaus

1
i

taip pat laukė sėkmė — antroji
premija O tarp viešų pasi
rodymu ir prizų sekė kasdie
niškas, anaiptol nešventinis,
darbas „Salone 7". Dailininkų
siūlomi rūbai nėra komplikuo
tos ar sudėtingos konstrukcijos,
jų originalumas slypi įdomiai
sukomponuotose klostėse, iš
radingose detalėse, spalvų
deriniuose. Kita itin patraukli
salone siūlomų rūbų savybė —
rankomis atliktos detalės: nė
riniuotos apykaklės, žabo,
organinio stiklo sagos, apdaila
iš natūralios odos. Mėgstamiau
sios medžiagos: trikotažas,
šilkas, vilna; spalvos — juoda,
violetinė, smėlio, geltona.
„Salone" kiekvienas daiktas
parduodamas atskirai, tačiau
norint, čia galima įsigyti visa
ansamblį — palaidinę, švarką,
kelnes, sijoną Dailininkių su
kurti r ū b a i patogūs, ele
gantiški, vengiantys kraštu
tinių mados apraiškų: tuo įsi
tikins kiekvienas apsilankęs
jaukiame, nedideliame „Salone
7 " . o pažvelgę į svečių atsilie
pimu knygelę, perskaitysime
susižavėjusių moterų iš įvai
riausių kraštų, įrašus. Bet
vienas itin originalus — jį
pasiūlė jaunas amerikietis —
kuriam laikui
pasikeisti
vietomis su Amerikos panašiu

PHOENIXO LIETUVIS IR
INDĖNŲ MUZIKA

DRAUGAS, šeštadienis. 1991 m. rugsėjo mėn. 28 d.

SUNKI KNYGA
HENRIKAS K U D R E I K 1 S
vaikutį, n e s jis serga. Daktaras
atsakė, k a d jo darbo laikas pasi
Knygos viršeliuose pavaizduo baigė ir daugiau ligonių nepri
tas trėmimo ruožas: Vilnius ims. Tada aš atsiklaupusi mal
Smolenskas-Kuibysevas-Novo- davau: „Daktare, būkite mielasibirskas- Krasnojarskas- By kovo širdingas, apžiūrėkite sūnelį, jis
Ragas-Lenos upė - Laptevų s k u n d ž i a s i , k a d
gerklytę
jūra. Skaitydamas šią knygą, skauda, a š atsilyginsiu jums
žmogus jaučia sunkias skausmo k u o galėsiu, nes a š tik vienąjį
jūros bangas. Žiauriai nubausti t e t u r i u " . Vaikas manė, kad
mokytojai ir jaunos jų šeimos. meldžiuosi, tai jis atsiklaupė,
Už ką? Kai suvaryti į padėkos susiėmė maldai rankutes, saky
Stalinui už Lietuvos ..išlaisvi damas: „Daktarėli, aš sergu,
nimą" posėdį, visi mokytojai sergu". Daktaras liepė išeiti, bet
sustojo ir užgiedojo Lietuvos mudu klūpėjom ir maldavom.
himną. Tautos išdavikai Pa J i s pasikvietė sanitarę, piktai
leckis, Venclova, C v i r k a , paėmė m u d u už r a n k ų ir išme
Žilionis, Maskvos atstovas t ė iš ambulatorijos. Eidamas
Dekanozovas, na, Krėvė ir Čiur sūnelis prabilo: „Mamyte, ne
lionienė, iš karto keli atsistojo, geras šis d a k t a r a s " .
:>et išsigandę ruso, visi susėdo.
Į jurtą sugrįžome pavargę,
Č ia pateikti mokytojų kančios ašarodami. Sūnelis tuoj atsigulė
atsiminimai. Tai stalinizmas iš kartodamas: „Man nesveika,
arti. Tai paminklas tautos sergu". Atėjo naktis ir pagaliau
;;kimo. prikaltos prie kryžiaus apie 6 vai. ryto sūnelis pradėjo
kančioms. Tai pavaizduoja dail. blaškytis, ištarė: „Mamyte!" Tai
Mariaus Janučio viršelis. Dar buvo paskutinis žodis. I mane
\isai neseniai — 1988 metais j a u žiūrėjo lavonėlio sustingu
jaunesnio amžiaus žmonės sios akys".
suglumdavo, išgirdę trėmimus.
Didelės šeimos išgyveno
..Trėmimai buvo būtini. Tai bu sunkias dienas — badas! Bandė
vo humaniška akcija" <sic!), galė n o r s v i e n ą ž u v e l ę s l a p t a
davai išgirsti tokias iš VKRb) p a r s i n e š t i į n a m u s . S a r g a s
istorijos kurso. Aišku, taip pastebėjo ir įskundė. J e i ras
galvojančių buvo nedaug, bet jų davo po narais mažą žuvelę,
buvo.
žmones tremdavo į Stolbų mies
telio kalėjimą. Iš mūsų jurtos
P r a d ž i a Lietuvoje
Vaitulionis ir C. Pakštys iš
Mokytoja O. Sirutienė rašo:
kalėjimo negrįžo. Žiemą juos
..Paragino greičiau atnešti
varė į Tiksi miestelį, bet jie
vaiką. Atnešiau iš miego priža
buvo susilpę ir krito audroje.
dintą sūnelį Jonuką. Vaikutis
V a s a r a i atėjus j ų l a v o n u s
pamatęs naktinius „svečius", iš
nunešė į Lenos bangas. Pūgoje
tiesė abi rankutes sakydamas:
t a i p pat žuvo ir g e r a s žydų tau
..Daug ponų. Labas, labas!" Nė
tybės buhalteris Cvirskis.
vienas iš „svečių" nepaėmė ne
Mokytoja Sinkienė, sugrįžus
kalto vaikučio rankutės, nepa
Lietuvon, sužinojo iš k u n . Raiglostė galvelės. Verkdama pra
telaičio, kad, išvežus mus į Merdėjau prašyti: ,.Žmonės, būkite
galaukį, sugrūdus į vagonus, jis
mielaširdingi, sūneliui šiandien
organizavo patikimus žmones
ir šią valandą sueina tik du
nuvežti mums maisto: kibirą
metukai. Pasigailėkite". Jokio
lydytų taukų, kepalus duonos,
gailesčio neparodė. „Svečiai"
lašinių. Tačiau pakeliui kom
tarp savęs kalbėjo rusų kalba,
jaunuoliai,
vadovaujami
vienas iš jų su manimi lietu
Mizaro. juos sulaikė ir viską
viškai.
atėmė. O šis maistas galėjo iš
gelbėti gyvybę n e vienam ba
Kelionė n i r v a n o n
daujančiam vaikui. Komunistas
Mokytoja N. Krivickienė rašo: Mizaras pasiėmė ir daug mūsų
„Iš vagonų girdėjosi Lietuvos baldų, radijo aparatą „Telehimno žodžiai, Marija, Marija. funken" ir siuvimo mašiną,
Sudiev, mūsų brangi tėvynė pirktą kreditan.
Lietuva. Atsisveikinome! Kas
amžinai. Vagone neturėjome
Už t r e m t į b a i s e s n ė t a u t o s
kuo kvėpuoti, prasidėjo karš
tragedija
čiai, prakaitas žliaugte žliaugė.
Beskaitant žiaurią odisėją, ky
Vandens nedavė, vaikai pradėjo
la mintys, kas baisiau, negu
karščiuoti, viduriuoti. Tris
asmens ištrėmimas iš tėvynės?
paras per langelio plyšį šau
Tai m ū s ų tautos tragedija.
kiau vandens, šauksmas ty
Po keliasdešimt metų A. Pau
ruose. Labai slegiantį vaizdą
lavičius
su grupe vyrų, buvusių
darė vietiniai gyventojai: jų vei
sibiriokų,
sugrįžo Igarkon. Prie
dai išvargę, patys apiplyšę.
mažas
miestelis
Ištiesę r a n k a s mūsų prašė I g a r k o s
Kureika.
Vyrai
ieško,
ar čia
..duonos,
duonos"!
Sie
nėra
lietuvių.
Suranda
dzūkelį,
aprašymai beveik pasikartoja
visų 18 autorių straipsniuose. besivadinantį Piotr Sakalas. Jis
vedęs vietos komunistų partijos
Mokytojas P. Barkauskas rašo sekretorę Olgą Stepanovną, turi
apie lietuvį profesorių (pavardė sūnų Lionią, tarnaujantį raudo
neminima*. J i s šaukė karščiuo nojoje armijoje, bet jis n e Saka
damasis: „Lietuvos duobkasiai, las, užsirašęs motinos pavarde
išveš visus kaip Krymo totorius Michailov. Mes paėmėm akor
išvežė. Paminėsite mano žodį". deoną ir visi užtraukėm:
Užėjo k o s u l y s , u ž g n i a u ž ė
„Tiktai ne šiandien.
kvapą ir profesorius, susiėmęs
T i k t a i ne šičia —
už krūtinės, atsisėdo. Profeso
Pravirko
sakalėlis, bet ir
riaus akiniai nukrito žemėn,
pasilenkė pakelti, bet atsikelti mums graudu pasidarė, bet mes
neįstengė. Kraupu, šiurpu, kad nesiliovėm dainavę vieną dainą
negalėsime įvykdyti jo paskuti po kitos.
— Kodėl negrįžti į tėviškę,
nio prašymo. „Nuvežkite mano
kas
laiko čionai?" — paklausėm,
kaulus ant Dubysos kranto".
Kur rasti Lietuvos žemės nors beveik visi k a r t u .
— Žmona Olga Stepanovną
žiupsneli, jei Dubysa taip toli,
nenori.
Ji didelė viršininkė Ku
jei traukinys rieda j a u Sibiro
reikoje
— dar pridūrė. Išsipa
žeme... Kuogi tu nusikaltai
šakojo
viską,
k a s gulėjo ant šir
likimui, profesoriau, kad tave
be karsto užpylė žemėmis dies.
— K a s aš per žmogus. Silp
nepažįstami žmonės".
navalis, nieko nebeliko lie
tuviško. Palindau po žmonos
N e ž m o n i š k u m o pavyzdžiai padu. O ji: „Kas iš jūsų tos ban
Sibire
ditų kalbos, k a m ji reikalinga
O. Sirutienė toliau rašo: Greit visi tik rusiškai kalbės"
„Susirgo sūnelis. Kai visi li Ir mano sūnus pradėjo gėdytis
goniai išėjo, į laukiamąjį įėjo lietuviškos kilmės.
daktaras Maldavau apžiūrėti
Tai t i k vienas žiaurus pavyz
Mokytojai-tremtiniai

Tarp daugelio profesijų ir užsi
ėmimų Ray Boley-Bulevičius,
turbūt, yra vienintelis lietuvių
k i l m ė s a s m u o , k u r i o pa
grindinis darbas yra įrašyti į
plokšteles bei juostas Amerikos
indėnų muziką. Tas darbas y r a
atliekamas jo įsteigtų Canyon
Records Production. Inc., vardu
ir per 40 metų jau y r a išleista
450 albumų.
Boley y r a pirmosios kartos
l i e t u v i s , gimęs, augęs ir
mokslus ėjęs Pennsylvanijoj.
1948 metais kartu su savo
žmona Marija, iš Pittsburgo
k e l i a u d a m i į Californiją,
pakeliui sustojo Phoenixe, kur
ir pasiliko visam laikui. Nors
Phoenixe dirbo, kaip radijo
pranešėjas, jo dėmesys jau nuo
seno krypo į muzikos bei filmų
rekordavimą. Tarp kitų dalykų
pripuolamai įrašė ir keletą
indėnų melodijų, kurios j a m
paliko neišdildomą įspūdį. Jis
panoro arčiau susipažinti su

•

istorijos, ['ai vienas iš nedaugelio ialykų d a r iš jų
neatimta* {eikėjo gilaus supra
timo ir t? to, kad įsigytum jų
pasitikėji •4 Keliaujant karts
nuo kart iš vienos indėnų
rezervaci. ; į kitą, po ilgesnio
laiko Ra ir Marijai Boley
pavyko p- žengti tą skiriančią
sieną, ne jie suprato, kad
visai kaip ir kiti
indėnai v
žmonės, elgiantis mandagiai,
garbingai svarbiausia, visada
išlaikant iuotąjį žodį, galima
laimėti \; pasitikėjimą ir
bendradarbiavimą. Iš tikro jie
įsigijo ne '.'k pasitikėjmą, bet ir
draugystę f^ei pagarbą, nes nuo
to laiko uedu visada buvo
laukiami -večiai indėnų rezer
vacijose, ypač Pow-Wow (indėnų
piknikų bei festivalių) metu.
Taip per c'lar daugiau metų jie
apkeliavo 22 indėnų gentis,
gyvenančias
Amerikoje,
Kanadoje ir iš dalies Meksiko
je. Kiekviena gentis turi skirtin
gą kalbą, papročius ir, žinoma,
muziką, nors visur vyrauja
vokalinė. Šalia visiems žinomo
jų šokių ritmo, daina indėnams
išreiškia ne tik jų religiją,
papročius bei gamtos nuotaikas,
bet ja palydi ir įvairius dienos
įvykius, ypač laukų darbus, nes
tik tada viekas gerai auga ir
tarpsta. J u dainos dažnai yra
pritariamos b ū g n a i s , barš
kučiais ir kitokiais efektais.
Atskirą ir savitą rolę atlieka
indėnų fleita, dažniausia gro
jama solo

»

Ray Boley-Bulevičius
indėnų muzika, kuri iki 1951
m e t ų b u v o beveik
visai
nežinoma platesnėje visuo
m e n ė j e , gal t i k i š s k y r u s
antropologus.
Iš tikro ir nebuvo lengva tuo
reikalu sueiti į artimą kontaktą
su indėnais, nes jų muzika jiems
yra šventa ir dalis jų kilmės bei
dys. Nežinia, koks procentas lie
tuvaičių ištekėjusių už rusų.
Kai kurios ūžtų, kurie kankino
lietuvius. Net lietuvių ka
riuomenės generolo graži anūkė
ištekėjo už r u s o . Maždaug
išeina, k a d žydės, pasibaigus
karui, ištekėtų už SS smogikų...
Vyrai, atrodo, bent dalis, irgi
vedė svetimtautes.
Nors beveik visus KGB ban
dė užverbuoti, bet dauguma
kentėjo ir netarnavo okupantui.
Bet buvo ir išdavikų. Žinomos
komjaunuolės, išvežtos kartu su
tėvais, tuoj nuėjo t a r n a u t i
bolševikams, s k ų s d a m o s ar
šnipinėdamos savo tautiečius,
net ir gimines.
Žinoma, kad maža tik dalis,
bet sekė rusų pavyzdį, nors ir
vedę. tik pusiau paleidus lais
vėn, gyveno susidėję su rusėmis
a r kitų tautybių moterimis.
Grįžę Lietuvon, negavo butų,
darbų, kai kurie grįžo atgal į
Sibirą. Visus vietos komunistai
ir buvę stribai terorizavo, saky
dami, kad prasidėjus vėl karui,
mes visus jus sušaudysime!
Būtinai reiktų šią knygą iš
versti anglų kalbon. „Leiskit į
t ė v y n ę " . Autoriai — 18-ka
mokytojų, Kaunas „Šviesa",
1989

Pradžioj buvo gana sunku
rasti rinką indėnų muzikai,
nors šiek tiek jos buvo parduo
dama į rezervacijas, bibliotekas
ir universitetus. Reikalai
gerokai pasikeitė, kai 1984
metais Boley susipažino su R.
Carlos Nakai, indėnų fleitos
solistu ir kompozitorium, plačiai
pagarsėjusiu ne tik Amerikoj,
bet ir 'K;tuose kraštuose. Yač
Japonijoj ir Vokietijoj. Jo gro
jimas taip giliai paveikia
klausytoją, kad anot vienos
vokiečių kritikės „atpalaiduoja
protą ir sielą". Tai gamtos
giesmė.
Boley pradėjus rekorduoti
Nakai muziką, indėnų juostų
pareikalavimas žymiai pašoko,
ypač ne indėnų visuomenėj.
Dabar susidomėjimas Nakai
muzika yra toks didelis, kad
Phoenixo Simfoninis orkestras,
tam reikalui gavęs stambią
stipendiją, drauge su Heard An
tropologiniu indėnų meno ir
kultūros muziejum ruošiasi
Nakai kompozicijos koncertui,
kuris įvyks 1993 metais.
Čia reikėtų paminėti kad, šią
vasarą Kalifornijoje lankantis
Lietuvos prezidentui Vytautui
Landsbergiui, Boley padovano
jo jam indėnų darbo kedro
medžio fleitą, kokią indėnai
naudoja per šimtą metų. Kar
tu buvo pridėtas jo laiškas ir ke
liolika garso juostelių, fleita
įgrotų solisto Nakai. Visa tai
prezidentui Landsbergiui įteikė
ten iš Phoenixo nuvykus Ari
zonos lietuvių bendruomenės
pirmininkė Antonija Petru
lienė
Library of Congress 1989
metais parinko du Canyon
Records albumus, kaip toj srity
geriausius ir įtraukė juos į
Amerikos Folk Music and Folk

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Siūlo
A s m e n i š k a s keliones (pavieniui) j Nepriklausomą
Lietuvą bet kuriuo laiku už pigiausią k a l n ą !
Parūpiname
miestuose.

v i e š b u č i u s įvairiuose L i e t u v o s

S u d a r o m a g a l i m y b e s nupirkti giminėms bet kokį
nekilnojamą turtą, pvz butą, namą ir pn.
K r e i p k i t ė s Į m u s , mielai, greitai, sąžiningai
patarnausime:
9 4 3 9 S. K s d z l e , Evargraen Perk, I L 6 0 6 4 2 ,
T a i . 7 0 8 - 4 2 2 3000

lore sąrašą. Taip pat visa Boley
įrašyta indėnų muzika yra
laikoma Library of Congress
kartotekoj. Nors jau sulaukęs 75
metų ir prieš porą metų netekęs
savo mylimos žmonos, kuri ilgus
metus buvo jo artima bendra
darbė, B^ley ir toliau tęsia savo
pamėgtąjį darbą, užsitarnau
damas didelio įvertinimo ir
dėkingumo ypač iš indėnų. Jo
garbei 1984 metais Phoenix Indian Center buvo suruošęs
didelį pokylį, kurio metu Boley
buvo apdovanotas aukščiausiu
atsižymėjimo ženklu, kada nors
suteiktu ne indėnui, nes, anot
jų, „Boley savo darbu ir pasi
aukojimu ne tik daug prisidėjo
prie indėnų muzikos ir meno
išlaikymo, bet taip pat davė pro
gos
plačiai
visuomenei
susipažinti su indėnų kultūra".
Šiuo metu Boley padeda ruošti
indėnų muzikos koncertą, kuris
įvyks spalio 26 dieną Scottsdale
Center for the Arts. Šalia to,
Boley y r a didelis bendradarbis
ir nuolatinis rėmėjas Heard
muziejaus. Taip pat dalyvauja
Phoenixo visuomeniniame gy
venime, prie progos nepamirš
damas ir Lietuvos reikalų.
Vilt. Z a k a r i e n ė
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REAL ESTATE
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GREIT
PARDUODA

BELL BACE REALTORS
J . BACEVIČIUS
6529 S. Kedzls Avs.,
Chlcsgo, IL 60629

(312)778-2233

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patai navirnas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus.
• Apartntentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.

Gailuty,
2 |

R f A l M A R r , INC

v y b i u p i r k i m e b o i p a i d a v i m e , mies
ir p r i e m i e s č i u o s e . Suinteresuoti

skambinkite B U D R A I Č I U I
312-585-6100

LB

Qntur#

21

Bu*.
Ras.

"*

IS

Mt

DANUTE MAYER
284-1900
Jei n o n t e p a r d u o t i ar p i r k t i n a 
sąžiningai

ir

FIRST RATE REAL ESTATE
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ
PADALINO
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė
Patarnauja lietuvį, anęių ir
i-:panų kalbomis
' Nemokamas nam^
(vertinimas
' Perkame ir
parduodame namus

708-636-9400
708-423-0443

A S T A T. M I K U N A S
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavy! -ų pirkime
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose.

* Apartmentus i' iemę
* Pensininkams
nuolaida
* Greitas ir sąžiningas
patarnavimas
Malonėkite kreiptis šiuo telefonu
(312)767-2400
4545 W. 67th Stratt CMcago, IL 60629

MISCELLANEOUS

2346 W. 6 9 St.
Tel 776-1486

A

VILIMAS
MOVING

MID-AMERICA
MORTGAGE
CORPORATION
36l Fror.tag* Rcad. Burr R i g e , !inno*$ 60521

PERKRAUSTOME (Moving)
Sąžiningai, prieinama kaina!
Kreiptis į Vytą, tel. 312-471-2239

T e l . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6
10%—20°/o—30°.'o pgiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automofc'i'O
jas mus.
FRANK ZA>OLIS
3208Vz W e s t 95th Stret
Tel. — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4
(312) 5 8 1 - 8 6 5 4

MARO.UETTE
PHOTO SUPPLY

E L E K T R O S
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ.
r u n ų ( rvc igos m i e s t o leidimą, ' -Du >r
užmies'y L u b ų greitai, garantuotai ir sąii
nmgai
312-7?'*-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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 pirmad'enĮ ir
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad irtrečiad sus>ka!bėsit
lietuviškai

3314 West63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998

Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
9910 S. Putaefcl Rd.
Phene (312) 991-4111

"H" S' PuUski Rd

4365 S. Archer Ave.

asmeniškai patarnaus. Į k a i n a v i m a s

MIGLINAS TV

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

KMIECIK REAITORS

paoiestonaliai,

ACCENT REA'.TY, INC.
5265 W e s t 95th Street
Oak L a w n . lllino'S 6 0 4 5 3

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

'X.

5 9 5 3 S. K e d z l a A v a .
Tai. 4 3 6 - 7 8 7 8

velrui

VALOME
KILIMUS. BALDUS.
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-5168

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepimu
ir namuose gaminto maisto —
Catering
6216 S. Archar Ava.
Chlcago, IL 60638
Tai. 581-8500

Realtor Assoc.
Nuosavybių pardavimas. Income Ta*.

mus, k r e i p k i t ė s i D a n u t ę M a y e r . Ji

ręs. 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1

JEI KALBATE ANGLIŠKAI,
mano agentūra gan jums padėti
surast darbą prižiūrėti vaikus
arba senelius Kreipkitės: Rosalle, tel. 312-649-0822.

RACINE K E P Y K L A IR
DEUKATESAI

V i k t o r a s Š i m a m * , Realtor
I r e n a Bllnatrublenė,

4L|

A s m e : i i ? k . i i p a t a r n a u j a Įv.iiiių 'įuosa

Bus.

MLS

Qmui)£O I

MIS

„ B U D " BUDRAIIIS

te

U

Š I M A I T I S REALTY

ChKJgo, I I 60629
$12-767-0600

m.

Kūnas tai lyg debesis, kuris
pridengia genijų. Ateina mirtis,
t a begalinė šviesa, ir persunkia
tą žmogų savo aušra.
V. Hug,

•
•
•
•
•

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

M A S T E R PLUMBING
CO M PANY
Licensed. Bonded, Insuied
Nauji daibai ir pataisymai Virtuvės
ir voruos kabinetai. Keramikes ply
telės. Katšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius^
BEN SERAPINAS
708-636 2960

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys
T a i . 5 8 5 - 6 6 2 4 . N u o 8 ryto NtI S-r/v.'
Kalbėti lietuviJkai
'

nm

HOME MORTGAGES
SECOND MORTGAGES
REFINANCES
- ASK ABOUT OUR 48 HOUR
LOAN APPROVAL PROGRAM

THOMAS J. VIERAITIS
1-708-887-8200
II I . I M M S M . M I I I M U I . Vt(IHI(.A(.K I K INS» f

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

436-6937
Elektros ir namų apšildymo
sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

FOR SALE
a bt. namas Hlcfcory
Gerame stovyje. Sav. bt. 3 mieg..
įrengtas rūsys. Visi butai dideli Informaci
jai Skambinti:
• M
RESULTS
312

PARDUODAMAS 17 metų,
gausią klientūrą turintis ke
lionių Murs*. Metinė apyvarta
1,4-»- milijono. Kreipkitės: [
Lorle: tel. 312-239-9070.

IEŠKO DARBO

Lota for sale In beautfful Or.g? Moterie įeik o darbo prižiūrėti land Park.
vaikus, ligonius arba atlikti namu
Call: 709-349-2399
ruošą. Kalba angliškai. Skam
binti: tol. 312-777-1915.
FOR RE«T>
IEŠKO

Tvarkinga* nerūkantis lietuvis
laiko atskiro 1 kamb buto. Galiu
sumokėti iš anksto
Skambinti: 708 391-9279

Išnuomojamas 4 kamb. butas
vienam vyr. amžiaus lietuviui
Cicero. IL su šiluma, antrame
aukšte, $450 į men.
Tai. 709-425-1310

A.P.P.L.E. surengtų kursų mokytojų kvalifikacijai kelti dalyviai Lietuvoje.

LIETUVIAI FLORIDOJE
Sunny Hills, FL
IŠKILMINGAI PALAIDOTA
STASĖ ŠATIENĖ
A. a. Stasė Vitkauskaitė-Šatienė daugelį metų gyveno ir
1991 m. rugsėjo 10 d. mirė
Huntsville, AL. Kaip žinome,
šis Alabamos didmiestis yra
JAV erdvių tyrinėjimo ir įvairių
gynybos projektų vieta, kurioje
dirba a r dirbo ir šiek tiek
mokslininkų lietuvių. Vienas iš
jų — velionės sūnus Romas Ša
t a s (rašosi Shatas). Iki gilios
senatvės velionė buvo sūnaus ir
marčios globojama, bet, sveika
tai menkėjant, paskutinius
kelerius metus praleido Westside Health Center. Tuo tarpu
Romas su žmona įsikūt ė Sunny
Hills ir iki mirties motiną
lankydavo.
Stasė Vitkauskaitė gimė 1900
m. balandžio 2 d. Kriokialauky,
Alytaus aps. Studijavo Lietuvos
universitete Kaune. Studijas
baigė analitinės chemijos ma
gistrės laipsniu ir savo srityje
dirbo Lietuvos kariuomenės
laboratorijose K a u n e . Pasi
t r a u k u s i į Vokietiją, chemikės
darbą tęsė Tiubingeno universi
tete. I Ameriką emigravo 1949
m. Kurį laiką gyveno New Yorke bei Philadelphijoj ir galiau
siai, kaip minėta, Alabamoje.
1920 m. ištekėjusi už inžinie
r i a u s P e t r o Šato, išaugino
vienintelį sūnų Romą.
Velionės kūnas buvo pašarvo
tas Wachob Forest Lawn laido
jimo namuose. Chipley, FL.
Rugsėjo 13 d. vakare daugelis
Sunny Hills gyventojų, lietuvių,
lenkų bei kitų tautybių, ten
dalyvavo maldose už velionės
sielą. Rožinį kalbėjo S. Hills Šv.
Teresės parap. kleb. kun. Fran
eis Szczykutowicz ir k u n . Izi
dorius Gedvilą.
G e d u l i n g o s p a m a l d o s Šv.
Teresės bažnyčioje įvyko šešta
dienį, rugsėjo 14 d. Šv. Mišias
koncelebravo kunigai I. Ged
vilą, F. Szczykutowicz ir Pranas
J a r a š k a . Vargonais grojo muz.
Vincas Mamaitis, o jo vadovau
j a m a s Antros jaunystės choras
sugiedojo keletą giesmių.
Bažnytėlė buvo sklidinai pilna.
Velionės karstą lydint į S. Hills
k a t a l i k ų Kalvarijos kapines
(Calvary Cemetery), automo
bilių procesija išsitęsė apie my
lią (tarp bažnyčios ir kapinių —
k e t u r i ų mylių nuotolis). Tiems
p a t i e m s kunigams prie kapo
duobės atlikus paskutines
maldas, mūsų choras sugiedojo
„Viešpaties angelą", nors 95° F
k a r š t i s smaugė gerkles. Ka
dangi kai kurie giminės, tą patį
rytą iš toli atvykę, vakarykščiai
p a š a r v o t o s velionės nebuvo
m a t ę , kapinėse karstą kelioms
m i n u t ė m s atidengė.
Nors, kaip minėta, dalyvavo
visokių tautybių žmonės,
s ū n a u s Romo pageidavimu baž
nyčioje bei kapinėse pamaldos ir
maldos atlikta lietuviškai, tik
šalia trumpo k u n . I. Gedvilos
lietuviško pamokslėlio kitą tokį
a n g l i š k a i p a s a k ė klebonas,
k u r i s angliškai pakartojo ir
kelias svarbiausias maldas.
Šalia sūnaus Romo ir marčios
Gertrūdos velionės gedėti liko

dėstęs Georgia Technologijos
institute, Atlantoje, atvykęs į
Panama City trumpom atosto
penki vaikaičiai ir du pro gom, rugsėjo 6 d. aplankė S.
vaikaičiai.
, Hills lietuvius. Kadangi prof.
Pr. Zunde yra JAV LB tarybos
NUO KIAURO STOGO
narys, prieš artėjant nepapras
IKI VARPO
tai tarybos sesijai, k u r i o s
Kai 1986 m. spalio 3 d. į Sun
metu bus renkama trejų metų
ny Hills atsikraustėm, greit
kadencijai JAV LB valdyba,
buvome įrašyti į Šv. Teresės
norėjo pasitarti su S. Hills LB
katalikų parapiją. Berods t i k
valdybos nariais. Toks neofi
keliais mėnesiais anksčiau čia
cialus posėdis su vaišėmis įvyko
buvo atsiradęs ir naujas kle
pas LB apyl. v-bos sekretorę
bonas kun. Francis SzczykuOnę Adomaitienę. Šalia Onės
towicz. Bažnytėlę slėgė kelių
dalyvavo pirm. Vyt. Macys ir
dešimčių tūkstančių dolerių
narys Vyt. Gečas, kitų dviejų
ipoteka, o pastato gale prakiu
narių tą dieną neprisišaukus.
ręs stogas gadino sienas. Ener
M ū s i š k i a i svečiui p e r d a v ė
gingos klebono veiklos dėka ipo
keletą pasiūlymų, kad juos į
teką greitai ištirpdėm. „MorgiPhiladelphiją nuvežtų.
čius" viešai sudegintas. Stogą
Šia proga paskelbsiu gal dar
perdengiant nepasitenkinta tik
būtinu remontu, bet šiauriniam mažai kam žinomą faktą, kad
gale pristatytas ir jaukus vesti kaip t i k su mumis susitikimo
biulis. Jis labai naudingas p e r dieną, t.y. 1991 m. rugsėjo 6 d.,
vidurvasario karščius ir šaltais prof. dr. Pranas Zunde išėjo į
mėnesiais, nes, bažnytėlės duris pensiją ir tapo minėtos mokslo
varstant, dabar sutaupomos įstaigos profesorium emeritu.
vėsinimo ir šildymo išlaidos, o Dar palyginti jaunas, gimęs
lietaus atveju prieš pamaldas a r 1923 metų gale, pilnas energijos
po jų būtinais reikalais galima ir planų, prof. Zunde, tikime, ir
ir pasišnekučiuoti. Mažai niurz ateity daug pasitarnaus žmo
gėdami, ipotekos išmokėjimui nijai, ypač Lietuvai. Šia proga
bei remontui parapijiečiai linkiu jam geriausios sveikatos
ir sėkmės!
suklojo po kelias šimtines.
Alfonsas N a k a s
Antras žingsnis — salės staty
ba. Pradžioje buvo daug opo
Laiškas
zicijos, reikėjo įtikinėjimų jos
reikalingumu. Kai daugumos
PRALAUŽTA TYLA
parapijiečių pritarimas gautas,
imta rinkti šimtines. Jau metai,
Algimantas S. Gečys „Drau
kaip salę turime. J i remia pie
go" rugsėjo 24 d. laidoje rašo
tinę bažnytėlės sieną, už alto
apie JAV LB tarybos susi
riaus. Už bažnytėlę maždaug
rinkimą Philadelphijoje. Laiko
dvigubai talpesnė, laisvai sėdėti
ne daug beliko, o mirtina tyla
ir judėti gali maždaug 200
apie L B naujosios tarybos su
žmonių. Su parketo aikštele
važiavimą ir naujų organų iš
šokiams, su puikiai įrengta vir
rinkimą visiškai pasikeitu
tuve. Su liustrais palubėse.
siomis sąlygomis, L i e t u v ą
Mažai kas prieš jos pastatymą
pripažinus viso pasaulio valsty
beburnoja. Dauguma lietuvių ir
bėms, įskaitant JAV ir SSSR, A.
salei po vieną ar kelias šimtines
S. Gečio iškelti kai kurie klau
paklojo.
simai ir priekaištai dabartinei
Beje. tarp ipotekos deginimo vadovybei skatina ir toliau nuo
ir salės statybos įvykdytas tiesioginės LB veiklos sto
mažesnis p r o j e k t a s : t a r p vinčius pasisakyti.
bažnytėlės ir judraus Sunny
Kadangi A. S. Gečys yra
Hills bulvaro pastatyta Marijos
buvęs JAV LB krašto valdybos
statula, aplink ją gėlynas ir
pirmininkas ir aktyvus visuo
suoleliai. Ši statula, naktimis
meninės veiklos dalyvis, yra
apšviečiama, daro gilų įspūdį. Ji
gerai susipažinęs su Lietuvių
kainavo gal tik keletą tūks
Bendruomenės veikla, įstatais
tančių, kuriuos suaukojo paski
ir nutarimais, mane nustebino
ri mecenatai.
jo paskelbtas požiūris į atei
Ir štai — varpinė su varpu! siančios vadovybės uždavinius.
Apie projektą klebonas paskelbė Jis vis dar skatina LB vadovybę
šių metų ankstyvą pavasarį. lankyti Amerikos kongreso na
Mūsų tautiečių dauguma be rius, fondų valdytojus, gamyklų
veik visuotinai niurzgėjo „ n e , ir bendrovių vadovus ir kitus
ne, ne!". O k a i po dviejų įtakingus Amerikos asmenis,
mėnesių bastymosi į Sunny kurie galėtų padėti Lietuvai
Hills rudeniop grįžau, radau pereiti į demokratinį valdymą ir
varpinės bokštą aukštesnį už laisvą prekybą. Viskas būtų la
bažnytėlės stogą ir girdėjau var bai gerai, tik pamirštama, kad
po dūžius.
Lietuvos vyriausybė t u r i savo
Nuo kiauro stogo ir didelės atstovus — ambasadorių a r
ipotekos iki varpo varpinėje — įgaliotų ministerių titulais ir jie
mažiau negu penkeri metai! atstovauja Lietuvai. Reikia
Parapijos dydis? Apie 110 pamiršti tuos laikus, kai Lietu
šeimų, jų tarpe apie 50 lietu vai atstovavo jos okupantas,
viškų. Beveik visi pensininkai. kalbėjęs SSSR vardu. Tada išei
Statę bažnyčias, rėmę stovyklas vijos veiksnių balsas buvo rei
ir mokyklas Detroite, New Yor- kalingas, nes jie gynė Lietuvos
ke, Chicagoje. Sunkiai, bet vis interesus. Nėra abejonės, kad ir
dar priprašomi aukoti ir čia..., toliau išeivijos visokeriopa talka
nes klebonas — Francis Szczy- bus Lietuvai reikalinga, bet tik
kutowicz.
pagal susitarimą su Lietuvos
atstovais ar jų pavedimu. Jei
SUSITIKIMAS SU
anksčiau lietuvių išeivija Lietu
PROF. PR. ZUNDE
vos atstovą Washingtone dažnai
ignoravo ir su juo nesiskaitė, tai
Prof. d r . P r a n a s Zunde,
dabar tokios politikos reikės
daugelį metų sistemų inžineriją

atsisakyti ir glaudžiai bendra
darbiauti visais klausimais.
JAV LB vadovybe turi daugiau
sia dėmesio skirti išeivijos litu
anistikos mokykloms ir kultū
ros bei jaunimo veiklai. Manau,
kad lituanistinis švietimas ir
kultūros bei jaunimo veikla
turėtų būti pagrindinis LB
tikslas, o A. S. Gečys nė vienu
žodžiu apie tai neužsiminė.
Jeigu ir naujoji JAV LB krašto
vadovybė eis A S. Gečio
nurodyta kryptimi, tai tikrai
nieko naujo nepasieks.
Džiaugiamės jaunais lie
tuviais visuomenininkais, bet
kol kas mažai jų turime iš
tvermingų veikėjų gretose.
Lengviau yra politikuoti ir de
monstruoti, bet švietimo ir
kultūros veikla reikalauja iš
tvermės ir pasiaukojimo.
Dabar y r a geras m e t a s
jaunimą sudominti lietuvių
kalbos reikalingumu, nes su
stiprėję ryšjai su ievų ir senelių
tėvyne įprasmina geresni lietu
vių kalbos mokėjimą.
Reikia daugiau dėmesio litu
a n i s t i n i a m švietimui, tau
tiniams ansambliams ir kitiems
k u l t ū r o s reiškiniams bei
socialinei veikiai, mažiau
tokiems reikalams, kuriuos

atlieka Lietuvos vyriausybė ir DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 28 d.
jos atstovai.
Trečiadienio „Draugo" laido
je (IX.25) paskelbtame J. Kojelio
pasikalbėjime su kandidatu į
Aš Viešpaties būste gyvensiu
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkus Vytu Maciūnu taip pat
Per amžius ilgiausius..
nė žodeliu neužsimenama apie
Psl. 22
išeivijos lituanistinį švietimą ir
kultūrinę veiklą, lyg tai nebūtų
Pranešame, kad Mountain View, CA š.m. rugsėjo 23
pagrindinis LB-nės tikslas. Ir V.
d., 3 vai. p.p. Amžinybėn išėjo mūsų mylima Žmona, Dukra
Maciūnas ir A. S. Gečys gyvena
ir Sesuo,
Philadelphijos apylinkėse ir
Poetė, literatūros kritikė
nėra abejonės, kad palaiko
tarpusavio ryšius. Reikėtų
laukti ir kitų A. S. Gečio
minimų kandidatų pasisakymų
ir prisistatymų lietuvių vi
suomenei, o svarbiausia —
Donnelly
naujiesiems tarybos nariams.
Svečiai iš Lietuvos — Aukš
palikdama giliame skausme vyrą Wayne, tėvus Danutę ir
čiausiosios tarybos deputatas
Viktorą Bilaišius, seseris Viliją su šeima ir Dalią.
Romualdas Ozolas ir Sąjūdžio
seimo tarybos pirmininkas
Ilsėkis Viešpaties prieglobstyje!
Juozas Tumelis viešame prane
šime (1991.IX.24 d. Jaunimo
centre, Chicagoje) iš išeivijos
nieko daugiau nepageidavo, tik
atremti Amerikos spaudoje
A.tA.
skelbiamus šmeižtus apie Lietu
BRONIUI BLINSTRUBUI
vą. Gal ir perdėtai, ir per daug
liaupsinančiai dėkojo lietuvių
mirus, skausmo prislėgtiems, žmonai E U G E N I J A I ,
išeivijai už jos 50 metų talką
Lietuvos laisvinimo darbe.
sūnums RIMANTUI ir A R Ū N U I bei j ų šeimoms,
A. Juodvalkis
broliui TEODORUI su š e i m a ir k i t i e m s giminėms
reiškiame nuoširdžią užuojuotą.

A.tA.
JŪRA VASILIAUSKIENĖ

A.tA.
Živilė Bernadette Bilaišytė

IPSA INTERNATIONAL,

Ltd.

GELAŽIŪTĖ
Gyveno Glen Ellyn, IL.
Po ilgos sunkio? ligos mirė 1991 m. rugsėjo 27 d., 8:39 vai.
ryto, sulaukusi 53 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Žiežmariuose. Amerikoje išgyveno 41 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Edmundas, duktė
Lora, sūnūs: Erikas, Paulius ir Tomas: tėvas Bronius Gelažius,
brolis Audronis su šeima.
Priklausė Korp! Giedra.
Kūnas pašarvotas šeštadienį, rugsėjo 28 d. ir sekmadieni,
rugsėjo 29 d. nuo 5 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje,
2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 30 d. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių Katalikų Religinei
Šalpai.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę vyras, duktė, sūnūs, tėvas ir brolis.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus & Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345.

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 H e r m i t a g e 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

A.tA.
FEDERICKAS PALIOKAS
Gyveno St. Petersburg, FL. anksčiau Chicagoje,
Bridgeport apylinkėje.
Mirė 1991 m. rugsėjo 24 d., 11 vai. ryto, sulaukęs 78 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija, sūnus
Vilimas su šeima Lietuvoje; dukterėčios ir sūnėnai Lietuvoje
Priklausė St. Petersburgo lietuviu klubui. Lietuvių Bend
ruomenei. Pensininku draugijai.
Kūnas pašarvotas penktadienį, rugsėjo 27 d. nuo 2 iki 9
v.v. Petku3 Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštadieni, rugsėjo 28 d. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčia, kurioje įvyks 9:30 vai. ryto gedulingos pamaldos ui
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv Kazimiero
lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tarnus da'vvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę žmona, sūnus su šeima ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus & Donald M Petkus.
Tel. 312 476-2345.

6541 S. KEDZIE
Marquette Parke
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai:
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills
2424 W. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

PETKUS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Marquette Funeral Home
2333 VVest 71st Street
Chicago, Illinois 60629
l-(312)-476-2345

A.tA.
BRONIUI BLINSTRUBUI
mirus, žmonai E U G E N I J A I , sūnums RIMANTUI ir
ARŪNUI bei jų šeimoms, dukrai MILDAI, S.S.C.,
broliui TEODORUI, jo žmonai BARBARAI, duk
terėčiom- SEVERINAI ir DAIVAI bei jų šeimoms ir
kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą.
Dana ir Vilius Baziai
Irena ir Petras Kazlauskai
Bronė ir Albertas Kr emeriai
Roma ir Viktoras Masčiai
Marytė Miklienė
Elena ir Adolfas Švažai
Emilija ir Liudas
Valančiai

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palo-* HilK. Illinois 60465
708430-4455
Petkus Funeral Home
1410 South 30th Avenue
Cicero. Illinois 60650
708-863-2108
Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 30th Avenue
Cicero. Illinois hO650
708-652-1003

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti
s k a m b i n d a m i l-(312>-476-2345
DONALD M PFTKUS

ANTHONY B PFTKUS
DONALD A. PFTKUS

'

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 28 d.
x „ D r a u g o " k o n c e r t a s Marijos aukst. mokyklos salėje
bus ateinančių metų balandžio
4 d. Dainuos „Volungės choras
iš Kanados. Jani vadovauja
muz. Dalia Viskontienė.
x Kun. Antanas Saulaitis
kalbės Vyresniųjų Lietuvių cen
x Sol. Dana S t a n k a i t y t ė
tre Seklyčioje spalio 2 d., trečia
giedos per joniškiečių pamaldas
dienį. 2 vai. p.p. Jis perduos
spalio 6 d., sekmadieni, 11:15
įspūdžius iš kelionės Lietuvoje
vai. Jėzuitų koplyčioje. Ši
ir rodys skaidres. Po programos
žymioji solistė taip pat yra
bus pietūs. Kviečiami visi atsi
joniškiete.
lankyti.
x Margučio rengiamas ketu
x A.a. Antanas Montvydas,
riolikmečio smuikininko Vil
92
m. amžiaus mirė Matulaičio
helmo Čepinskio koncertas bus
slaugymo
namuose rugsėjo 23 d.
sekmadienį, rugsėjo 29 d., 3 vai.
Bus
laidojamas
prie savo miru
p.p. Jaunimo centre. Prie forte
sios
žmonos
a.a.
Ados Peldaipijono — Alvydas Vasaitis.
Bilietai gaunami Gifts Interna- tės-Montvydienės New Yorke.
tionai parduotuvėje ir Margučio Pamaldas Nekalto Prasidėjimo
raštinėje. Sekmadienį nuo 1 vai. seserų koplyčioje atlaikė kun.
p.p. bilietų bus galima įsigyti V. Palubinskas, kun. R. Kra
Jaunimo centro kasoje. Po sauskas ir kun. J. Steponaitis.
koncerto bus bendros vaišes Chicagoje gyvena jo giminė
Jaunimo centro kavinėje. Kon arch. Pelda.
certas prasidės punktualiai.
x Dail. Rita Bulovaitė turės
Prašoma nesivėluoti.
savo naujausių kūrinių parodą

x Regina Narušienė, JAV
LB tarybos narė, labai sėkmingai suorganizavo ir pravedė
„Darbas Lietuvai" seminarą
\Vashingtone. D . C , rugsėjo
20-22 dienomis. Seminare daly
vavo d a u g i a u kaip š i m t a s
asmenų iš 26 valstijų. Adv.
Regina Narušienė kandidatuoja
į JAV LB krašto valdybos pir
mininkes.

IS ARTI IR TOLI
KANADOJE
— Juodojo Kaspino diena
— minėjimas rugpjūčio 23 d.
vyko Hamiltono miesto rotu
šės aikštėje. Šį renginį ruošė
Hamiltono Lietuvių komitetas,
kuriam vadovavo Aida Grigai
t i e n ė . Renginio šūkis: „Iš
vykime raudonarmiečius iš
Rytų Europos".

x Birutė Šaulytė-Čečkienė
buvo atvykusi iš Detroito į
Chicagą ir apsistojusi pas B.
Prapuolenienę Oak Lawn, 111.
Ta proga aplankė savo mirusio
vyro a.a. Pauliaus Čečkaus
kapą ir savo d r a u g u s bei
gimines. Penktadienio vakare
l ė k t u v u ji išvyko a t g a l į
Detroitą.
x Septyni šaunūs vyrai ly
dės moteris modeliuotojas į
sceną ir patys rodys madingus
drabužius P u t n a m o seselių
rėmėjų rengiamoje madų pa
rodoje, spalio 13 d. 3 vai. p.p.
Jaunimo centre. Savo rūbus mo
deliuos Rimas Blinstrubas, Ken
Frey ir Jim Liautaud. Gingiss
Formai Wear, Evergreen Plaza,
Mal's Men's Shop, Oak Lawn ir
Oaktree. Ford City parduotuvių
rūbais rengsis Edvardas Damb
rauskas. Algis Kaunas, Tomas
Pocius ir Darius Tallat-Kelpša.
Ateikite ir pažiūrėkite.

— A.a. Rita Regina Šepe
tytė Jenkins, 44 metų amžiaus,
po sunkios ligos mirė liepos 13
d. Vancouvery, B.C. Mokytojavo
šiame mieste. Palaidota Capilano kapinėse Vancouvery.
N u l i ū d i m e liko š e i m a ir
giminės.

„Draugo" renginių komiteto dalis. Iš kairės: pirm. Marija Remienė, Birutė Jasaitienė, Juzė
Ivanauskiene banketo rengėja Stasė Semėnienė ir daugiausiai stalų išplatinusi Sofija Plenienė.
Nuotr. J. T a m u l a i č i o

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

skelbiamas, nes dar jį turės pa
tvirtinti Vliko taryba bei Vliko
seimas.
Vliko delegacija dar turėjo
progos aplankyti Vydžių pasie
nio punktą, apžiūrėjo KGB
rūmus, kur matė kameras, pa
ruoštas naujiems suėmimams
bei tardymų kankinimams. Aiš
ku, kad KGB ruošėsi naujam te
rorui Lietuvoje.
P. Narutis pabrėžė, kad Lie
tuvos vadovybėje dabar yra
jauni, gabūs žmonės, pasiryžę
kraštą išvesti į šviesesnį rytojų.
Vliko delegacija dalyvavo rug
sėjo 17 d. Vilniaus katedroje su
ruoštose buvusių t r e m t i n i ų
p a m a l d o s e . Taipgi t u r ė j o
malonų pasikalbėjimą su kard.
V. Sladkevičium.
Renginio pirm. J. J u r k ū n a s
padėkojo prelegentui. Leido iš
publikos pateikti jam klau
simus, kuriuos kėlė Z. Juš
kevičienė, T. Blinstrubas, dr. K.
Eringis, J. Žemaitis, A. Regis,
A. Paškonis, K. Burba ir kiti.
Atsakydamas P. Narutis pažy
mėjo, kad Lietuva jau turi savo
policiją, organizuoja karinius
d a l i n i u s , Vliko delegacija
jautėsi saugiai. Visiems svarbu
jungtis į Lietuvos atstatymo
darbą. Vliko delegacija Lietu
voje buvo susitikusi su so
cialdemokratų, demokratų ir
kitų sąjūdžių vadovybėmis. Lie
tuvoje yra ekonominių sun
kumų, yra ir elgetaujančių.
Jaučiamas Sovietų okupacijos
atneštas nuosmukis. Vliko pa
kviesti specialistai net paruošė
apskaičiavimus
nuostolių,
kuriuos okupantai komunistai
Lietuvai yra padarę. Tiesa, dar
yra Lietuvoje Sovietų įgulos, bet
jos yra Vokietijoje ir Lenkijoje,
o tie kraštai juk vis tiek yra ne
priklausomi.
Renginiui baigiantis Vliko
vicepirm. dr. L. Kriaučeliūnas
pranešė, kad Vliko seime Chi
cagoje dalyvaus ir min. pirm. G.
Vagnorius ir todėl seimo data
derinama su jo atvykimu j VVashingtoną. taigi seimas įvyks
lapkričio 1 - 3 dienomis. J.
J u r k ū n a s pakvietė šioje pat
salėje spalio 6 d. dalyvauti Tau
tos Fondo ruošiamame bankete.
Vakaronės dalyviai skirstėsi
susidomėję P. Naručio praneši
mu.
Juoz. Pr.

susitarimą pasirašiusioms vals Lietuvos rūpesčius ir viltis.
P. NARUTIS APIE
tybėms,
aiškindamas reikalą į Konferencijos metu vienas ko
PASITARIMUS MASKVOJ
šių valstybių grupę įjungti ir respondentas iškėlė klausimą,
IR VILNIUJ
nepriklausomybę atgavusias suminėtą ir dienrašty „N.Y.
Lietuvą,
Latviją ir Estiją. Times'" apie Lietuvoj įvykdytą
Vliko valdybos vicepirmi
Memorandumas
buvo motyvuo rehabilitaciją n u t e i s t ų už
ninkas ryšiams su Lietuva
tas
ir
gerai
paruoštas.
Drauge tariamą bendradarbiavimą su
Pilypas Narutis rugsėjo 26 d.
su šia Vliko delegacija vyko ir naciais. P. Narutis čia pareiškė,
x Vytautas J a s i n e v i č i u s , Tautiniuose namuose padarė
Altos atstovas dr. J. Genys.
kad jam teko kalėti nacių la
Downers Grove, 111., Lietuvių pranešimą apie lietuvių dele
geriuose, kad minėtuose oku
Šioje
Maskvos
konferencijoje,
Respublikonų lygos p i r m i  gacijos pasitarimus Maskvoje ir
pantų
bolševikų teismuose buvo
kuri
buvo
skirta
nagrinėti
kaip
x Zarasiškių klubas rengia ninkas, atsiuntė 25 dol. auką Vilniuje. Vakaronę atidarė
panaudojama
komunistų misinHelsinkio
susitarimą
pasirašiu
gegužinę spalio 6 d. Šaulių na lygos vardu ir padėkojo už jų Vliko tarybos pirm. inž. Gr. La
muose. Pradžia 12 vai. dienos. pikniko garsinimą ir duodant zauskas. Gražiam būriui susi sios valstybės pagerbia žmogaus formacija, siekiant daugiau lie
Gros Ramanausko orkestras. teisingą informaciją lietuvių rinkusių pabrėžė tų pasitarimų ir valstybių teises, užsienio tuvių sukompromituoti, kad
Seimininkės pavaišins lietuviš kalba. Už auką ir dėmesį svarbą ir pakvietė inž. J. reikalų ministeriai padarę savo tokiuose teismuose nacių ir so
vietiniuose buvo daug ne
x Rėmėjų s ą s k r y d i s Ne kais valgiais. Veiks baras ir bus
dienraščiui tariame nuoširdų Jurkūną pravesti šią vakaronę. posėdį nutarė, kad reikia į šių
teisybės
ir kad rehabilitaciją
kalto P r a s i d ė j i m o seserų Put- laimėjimai. Bus galima laimėti
P i r m i n i n k a u j a n t i J. Jur tautų būrį įjungti ir Lietuvą,
ačiū.
buvo
reikiamai
padaryta, o jei
name. Ct., bus lapkričio 2 d.. gerų dalykų, bet prašome atneš
kūnas priminė prelegento pa Estiją, Latviją, paskiau ben
rastųsi tikrai pagrįstas reikalas.
šeštadienį ir prasidės 11 vai. ti fantų.
x F r a n c e s R. P e t k u s , grindinius biografinius bruožus, drame posėdyje pranešė, kad
Lietuva
sutinka naujai atitin
Apie dalyvavimą prašoma pra
Knights of L i t h u a n i a P r e - ypač pabrėždamas P. Naručio toks nutarimas padarytas ir jis
x Vyresniųjų
Lietuvių
kamus
atvejus
ištirti.
nešti iki spalio 26 d. Taip pat
pastangas
dėl buvo visų priimtas.
sident, Dayton, Ohio, atsiuntė r y ž t i n g a s
religinio konkurso premijos centras rengia jau antrą ke
Grįžtančią iš Maskvos Vliko
Tautų posėdyje pasakė kalbą
„Draugui" 50 dol. auką tikė Lietuvos laisvės Prelegentas
laimėtojams bus paskelbtos per lionę į Dubuąue, Iowa. spalio
delegaciją
Vilniuje sutiko val
papasakojo,
kad
susisiekus
su
M.
Gorbačiovas,
tarp
kitų
daly
damasis, kad ir ateityje „Drau
rėmėjų sąskrydį lapkričio 2 d. 21-22 dienomis. Kelionė au
džios
atstovai
ir televizijos ko
Lietuvos
vyriau-ybe,
susekta,
kų
pažymėdamas,
kad
Sovietų
gas" garsins Lietuvos vyčių
tobusu, 5 vai. plaukimo „Casino
respondentai,
kurie padarė
kad
Vliko
atstovų
dalyvavimas
Sąjunga pripažino Lietuvą,
veiklą ir informuos Lietuvoje
x Brighton Parko Moterų
Belle" laivu Mississippi upe,
pasikalbėjimą
su
pirmininku.
esamą padėtį. Nuoširdus ačiū už Maskvos pasitarimuose bus Latviją, Estiją n e p r i k l a u 
klubo poatos^oginis narių susi
kur bus įdomi programa, pietūs
mielą p a r a m ą l i e t u v i š k a m naudingas, taigi ir vyko Vliko somomis ir kad rekomendavo Vilniuje Vliko delegacija turėjo
rinkimas bus ketvirtadienį,
ir kasino lošimai. Platesnes in
pirm. dr. K. Bobelis, Eltos jas priimti į Helsinkio valstybių pasitarimus su vyriausybės
žodžiui.
spalio 3 d., 1 vai. po pietų Koformacijas
galima
gauti
direktorius J. Bobelis, Alg. grupę. Toliau bus pasitarimai žmonėmis, su min. pirm. G.
jak salėje. 4500 S. Talman Ave.
Socialinių reikalų raštinėje
x Regina Modestas, Willow Budreckas ir P Narutis. Jau iš su Pabaltijo kraštais dėl eko Vagnorių, su prez. V. Landsber
Narės prašomos dalyvauti, nes
Seklyčioje.
Springs, 111., Ona Maciulevičius, anksto Vlikas pasiuntė memo nominių, finansinių ir kitokių giu. Buvo atkreiptas dėmesys,
yra svarbių reikalų aptarti. Po
Cleveland, Ohio, Ann Mockus, randumą visoms 35 Helsinkio reikalų.
kad Vlikas yra susilaukęs savo
susirinkimo bus vaišės.
x R e i k a l i n g a s p i a n i s t a s Chicago, 111., „Draugo" garbės
Nuvykusi į Maskvą lietuvių pagrindinio siekimo — Lietuvos
prenumeratoriai,
lietuviško
žo
sekmadienio
rytais
ir
vakarais.
delegacija
susirišo su JAV dele nepriklausomybės. Taipgi Vliko
x PUERTO VALLARTA x G. T. INTERNATIONAL, gacija, kuri parodė gražų palan didysis uždavinys atliktas. Pasi
džio
palaikytojai,
pratęsdami
Skambinti:
1-708-598-0071
arba
TIKTAI $569 7 naktys, „suite"
prenumeratą, pridėjo po 25 dol. INC. parūpina jūsų giminėms kumą lietuvių delegacijai ir čia rašytas susitarimas, kad Vlikas
prie jūros, lėktuvo keUonė (iš Či 1-708-599-0009.
bilietus iš Lietuvos į įvairius buvo palaikomi artimi ryšiai. perleidžia Lietuvos vyriausybei
(sk) aukų. Labai dėkojame.
kagos), visi mokfočiai! Vietų
Amerikos miestus, neskrendant Su Vliko delegacija palaikė ar savo Eltos tarnybas lietuvių,
skaičius labai ribotas. Regist
x Baltic Monuments, Inc.,
x Greit p a r d u o d u vienos u per Maskvą. Su jūsų giminėmis
racija UŽDAROMA spalio 3 2621 W. 71 Street. Chicago, IL. dviejų šeimų namus Chicagoje Lietuvoje ryši palaiko ir viso timus ryšius ir Armėnijos dele vokiečių, prancūzų ir kitomis
dieną. Kelionė — gruodžio 4 iki Tel. f312)476-2882. Visų rūšių ir apylinkėse. S k a m b i n k i t e keriopą informaciją perduoda gacija, kuri net pasikvietė kalbomis. Perduos savo archy
11. Skambinti G.T. INTERNA paminklai, žemiausios kainos, RE/MAX REALTORS, Rimas mūsų raštinės atstovė Vilniuje. lietuvius į savo suorganizuotą vus ir lėšas, tačiau iš Lietuvos
vaišių priėmimą. Lietuviai vyriausybės žmonių buvo
TIONAL tel. 708-430-7272.
geriausiomis sąlygomis.
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar Taip pat rašome vietinius bilie
taipgi buvo pakviesti į Gorbačio pasisakymų, kad Vlikas dar gali
fsk)
(sk.) ba (708) 425-7161.
tus, tvirtiname Aerofloto reisus vo vaišes ir j delegatams suruoš būti naudingas, atliekant kai
x Tik $1.75 už svarą iki 100
_ (sk) ,! ir parūpiname profesionalų tus Jelcino pietus.
x Optical Studio, 2620 W.
kuriuos uždavinius. Tuo tarpu
svarų ir $1.50 virš 100 svarų
pasitikimą New Yorke ir Wa71
St.,
Chicago,
IL
60629,
tel.
smulkiau šis susitarimas nex
Nuo
$769
savaitė
Puerta
Lietuviai
Maskvoje
suorgani
ir jūsų siųstas kalėdinis siun312-778-6766. Kreiptis į Aldoną Vallarta: kelionė lėktuvu, vieš ! shingtone. Prašome kreiptis: zavo spaudos konferenciją,
tnys bus pristatytas be muito
K a m i n s k i e n ę . Darbo vai.: butis („suite") su pilnu išlai 9525 S. 79th Ave., Hickory plačiau painformuodami apie
į bet kurį Lietuvos kampelį.
x Tautos Fondo pietūs
IL 60457.
Tel.
trečd -penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., k y m u , į s k a i t a n t v i e t i n i u s H i l l s ,
Nuolaida galioja iki lapkričio 10
ruošiami
spalio 6 d., sekma
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 gėrimus. Išvykstam gruodžio 4 708-430-7272.
d. Atlanta Import-Export,
dienį, 2:30 v. p.p. Liet. Tau
(sk)
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. d., grįžtam gruodžio 11 d. In
2719 W. 71 St., Chicago, IL
tiniuose namuose. Visi kviečia
x
„
Ž
A
I
B
A
S
"
NR.
6
uždaryta.
formacijai kreiptis: AMERI
x Parduodamas 5 butų na
60629, tel. 312-434-2121.
(sk) CAN TRAVEL SERVICE, mas gerame stovyje, Hickory MAISTO PRODUKTAI bus mi d a l y v a u t i . Vietas užsa
(sk)
kyti: 312-737-0928
arba
9439 S. Kedzie Ave., Ever Hills. Savininko butas 3 pristatyti Jūsų nurodytu adresu
708-424-2904.
x Pristatome Lietuvoje tik green Park, IL 60642, tel.
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų,
x NAMAMS PIRKTI PA
miegamųjų, įrengtas rūsys. Visi
(sk)
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz.
SKOLOS duodamos mažais naujus automobilius pigiau 708-422-3000.
butai dideli. Informacijai skam
n
e
g
u
V
i
l
n
i
a
u
s
dolerinėje
dėžė
persikų,
4
sv.
valg.
drus
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
x Ieškoma Stephanie Bra(sk) binti: Re/Max Results, Rimas
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. zionis, gyvenusi 3353 W. 59 St.,
einamais nuošimčiais. Kreipki 30-40%. Visoms 2 metų fabriko
Stankus, 312-586-5959.
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų,
x Ligos draudimas atvyku
tės į Mutual Federal Savings, garantija. Persiunčiame nau
(sk) 64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių Chicago, IL. Ieško dukterėčia
2212 VVest Cermak Road - Tel. dotus auto arba dolerius iš siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Advokatas
Daiva iš Šiaulių. Prašome at
Amerikos į Lietuvą ir prista Kreiptis pas A. Lauraitį, A &
(312) 847-7747.
x Kas norėtų važiuoti auto arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 siliepti, r a š a n t : J. Meš GINTARAS P. ČEPĖNAS
tome pagal adresą. Atsiskai L. Insurance Agency, 4651 S. mobiliu į Floridą apie spalio oz. kakavos. Pilna kaina —
kauskas, 4113 S. Campbell,
2649 VV. 63 St.. Chicago, IL 60629
x KARGO Į LIETUVĄ BE tome tik po patarnavimų. Fir Ashland Ave., Chicago, IL 8-15 d.? Turiu viską, ieškau $100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" Chicago, IL 60632, tel.
Tel. (1-312) 776-5162
MUITO! Siunčiame SAS oro m o s sav. ĄŽUOLAS (312) 60609. Tel. 1-312-523-9191.
partnerio/ės su vairavimo lei 9525 South 79th Ave., Hicko 312-254-8389.
14300 S. Bell Rd., Lockport, II 60441
linija i Rygą- Siuntinius atsi 434-8618.
(sk.) dimu. Skambinti: 708-687-8683. ry Hills, IL 60457. telefonas
Tel. (708) 301-4866
(sk)
(sk)
imti Rygos muitinėje. Minimu
Valandos pagal susitarimą
(sk) (708) 430-8090.
x Radijas — svarbiausia
x Į ALTos 50 metų veiklos
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina
(sk)
x DĖMESIO VIDEO APA komunikacijos priemonė! O
x
P
a
r
ū
p
i
n
a
m
e
bilietus
iškilmingą
minėjimą, rengiama
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
Advokatas Jonas Gibaitis
RATU SAVININKAI! Nore greičiausias bei patikimiausias jums ir jūsų giminėms iš
x
Lietuva
Parcel
Service
spalio
20
d.,
sekmadienį, 6 v.v.
bus, naujus ir dėvėtus, batus,
6247 S. Kedzie Avenue
medžiagas, maistą, bei nerecep darni tikrai kokybiškai išversti žinių iš Lietuvos kurjeris — Lietuvos į įvairius JAV miestus, siunčia siuntinius į Lietuvą BE Martiniąue pokylių salėje, vie
Chicago, IL 60629
e k s p r e s a s " ! neskrendant per Maskvą. Tvir MUITO. Specialus susitarimas: tas galima užsakyti dienos
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. video įrašus iš Lietuvoje naudo „ R y t m e č i o
Tel. (1-312) 776-8700
INTERNATIONAL, 9525 So. jamos PAL sistemos į amerikie- Klausykitės „Rytmečio ekspre tiname Aerofloto skrydžius, mūsų įstaiga palaiko tiesio metu 312-434-4645, vakare
tiškąją
NTSC
ir
atvirkščiai,
Darbo
vai nuo 9 tk.t 7 vai vak
Lietuvoje
parduodame
automo
so" nuo pirmad. iki penktad. per
ginius ryšius su muitinės depar 312-254-7553.
79th Ave., Hickory Hills, IL
Aestad
^ v r iki 1 vai d
kreipkitės
į
INTERVIDEO.
Su
bilius,
naujus
su
2
m.
garantija.
WPNA 1490 AM ruožu 11 v.
tamentu. Smulkią informaciją
(sk)
60457, tel. 708-430-7334.
moderniausia „digital'* apara r y t o . S k e l b i m ų
r e i k a l a i s Atsiskaitymas tik po paslaugų gausite iš J. Juodvalkienės.
(sk)
x L. F o n d a s skelbia pini
tūra, už prieinamą kainą mes kreipkitės adresu P.O. B o x suteikimo Skubiai fax'u per Skambinkite: 312-254-2817 ar
ADVOKATAS
gini
i<* naujų narių vajų. As
perrašome viso pasaulio video ir 3878, Oak Park, IL 60303 ar siunčiame dokumentus, laiškus b a 312-847-2614. Adresas:
ARAS ROOFING
Vytenis
Lietuvninkas
filmo formatus. Mūsų adresas: ba tel. (708) 524-9762. Laida gir į Lietuvą. Padedam sutvarkyti 4108 S. Archer, Chicago, IL menys paaukoję 100 dol. gauna
Arvydas K1«l«
2501 VV. 69th Sheet
INTERVIDEO, 3533 S. AR dima Illinois, Indiana bei Michi- dokumentus emigracijos reika 60632. Darbo vai.: 11 v.r.-5 v. vieną svečio bilietą j banketą,
Dengiant* Ir taisome
kuris
įvyks
lapkričio
16
d.
Chicago, IL 60629
CHER,
AVE.,
CHICAGO,
IL
lais.
Atlanta
Import-Export,
gan valstijose. Kartą išgirdę,
p.p. Prašome pasiskambinti
Vttą rūsių stogus
Aukas
siųsti:
L.F.
3001
W.
59
Tel.
(1-312) 778-0800
60609, TEL. 312-927-9091. Sav. tapsite nuolatiniais „Rytmečio 2719 W. 71 St„ Chicago, IL prieš atvykstant. Šeštd. ir
Tstf. 312 434-9656 arba
St.,
Chicago
IL
60629.
Petras Bernotas.
60629, tel. 312-434-2121.
Valandos pagal susitarimą
312-717-1717
ekspreso" klausytojais!
sekmd. nedirbame.
(sk)
(sk)
(sk)
(sk.)
(sk)

x Dr. Leonas Kriaučeliūnas, visuomenininkas ir nuola
tinis lietuviškos veiklos bei
spaudos rėmėjas, vienas iš
pirmųjų paėmė stalą iš 10
asmenų i Chicagos Amerikos
Lietuvių Tarybos 50 metų
veiklos sukakties minėjimo
banketą Banketas bus spalio 20
d., sekmadieni, Martiniąue
pokylių salėje. Banketo metu,
be akademinės dalies, bus
paminėtas ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas.

Balzeko Lietuvių k u l t ū r o s
muziejuje. Paroda bus atidaryta
spalio 18 d. R. Bulovaitė gimė
Kaune, nuo 1978 m. gyvena
Kanadoje. Ji turėjo asmeninių
ir bendrų parodų Lietuvoje ir
Kanadoje. Parodos atidaryme
dalyvaus ir dailininkė. Paroda
tęsis iki lapkričio 9 d.

I

