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Galinga Europos 
Bendruomenė 

Jungiasi 19 tautų, 380 milijonų žmonių 

P a r y ž i u s . Spalio 23. — įsijungti j naująją organizaciją. 
P rancūzų žinių agentūra Suomija pažadėjo irgi netrukus 
p r anešė , jog europiečiai įsijungti. Laukiama Šveicarijos, 
nusprendė žengti didelį žingsnį Norvegijos, Islandijos ir Liech-
link Europos sujungimo, nutar- tensteino įsijungimo. Europos 
darni sukurti pasaulio didžiau- Bendruomenės prezidentas Jac-
sią prekybos bloką. Jame bus ques Delors šia proga kalbėjo. 
380 milijonų Vakarų Europos jog šis susitarimas tarnaus dar 
žmonių nuo Arktikos centro iki kaip svarbus išbandymas tiems 
Viduržemio jūros krantų. kraštams, kur ie dar tikisi 

12 kraštų Europos Bendruo- įsijungti ir tuo pačiu prisidėti 
menė, ku r i ir dabar y r a prie suorganizavimo „Didžiosios 
didžiausia verslo jungtis, ir 7 Europos". Bendruomenės na-
narių Europos prekybos sąjun- riais yra Prancūzija. Britanija. 
ga po dvejų metų sunkių Airija, Vokietija, Graikija, Por-
pasitarimų nusprendė Liuksem- tugalija, Ispanija, Olandija, 
burge sudaryti minėtą sąjungą, Belgija, Danija, Liuksemburgas 
kuri bus vadinama „Europos ir Italija. 
Ekonomine sritimi". Tuo būdu Pagal šią sutartį bus galima 
buvo paruoštas kelias keliems laisvai prekiauti be muitų, 
naujiems kraštams įsijungti pasikeisti ap ta rnav imais , 
pilnais nariais į Europos Bend- kapitalu bei žmonėmis tarp 19 
ruomenę, kuri sparčiai žengia į kraštų ir tai sudarys vieną 
bendrą socialinę, politinę ir 
ekonominę integraciją. 

Didžioji Bendruomenė 
„Dabar mes žengiame pilnu 

bendrą verslo regioną Eu
ropoje, kuris galutinai turi 
būti baigtas formuoti iki 1993 
metų sausio 1 d. 

Kaip minėta žinių agentūra 
tempu į bendruomenę'*, pasakė pastebi, tai bus didelė pasaulinė 
Švedijos naujasis ministeris pir- kompeticija Amerikai 
mininkas Carl Bildt. Švedija ir Japonijai. 
Austrija tuoj pareiškė norinčios 

ir 

Sovietų Valstybės Taryba 
pertvarko KGB agentūrą 

Maskva. AP žinios skelbia, 
jog Sovietų Valstybės taryba 
nutarė panaikinti KGB slaptąją 
tarybą, bet visiškai nepajėgė at
sisakyti senųjų tradicijų — 
sudarė naują pakaitalą. 

Valstybės taryba suformavo 
tr is naujas tarnybas-agentūras 
KGB pavyzdžiu: nepriklausomą 
centrinės žvalgybos agentūrą, 
tarprespublikinę kontražval-
gybos agentūrą ir valstybės 
sienų apsaugos tarnybą, kaip 
pranešė „Tasso" žinių agentūra 
Viena centrinės žvalgybos 
agentūros sekcija — užsienio 
žvalgyba buvo tuoj pat prez. 
Gorbačiovo įsteigta, kuriai 
vadovauti paskirtas jo bičiulis 
Eugeni jus Primakovas. Po 
rugpjūčio perversmo Valstybės 
taryba stengiasi KGB įstaigas ir 
jų veiklą išskaidyti. 

Nors ekonominė sąjunga 
Rusijos Respublikos prez. B. 

Lietuvos žmonių 
nuomonė 

Vilnius. (Elta) — Vilniaus 
universiteto sociologijos labo
ratorija atliko Lietuvos gyven
tojų apklausą. Šeši iš dešimteis 
apklaustų žmonių mano, kad 
apskritai reikalai Lietuvoje 
krypsta į gerąją pusę. 61 procen
tas teigia, kad šiuo metu svar
biausios — ekonominės proble
mos, ypač spartesnė ūkio refor
ma ir privatizavimas. Svarbiau
sias politinio gyvenimo klausi
mas — demokratijos plėtojimas. 
Didžiausia asmeninė ar šeimos 
problema — trūksta pinigų. 

Apklausos duomenimis. 
Lietuvos žmones labiausiai 
pasitiki Bažnyčia ir Vyriausybe, 
mažiausiai — teismais. 

Populiariausi politiniai veikė
jai: Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, Ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius ir Lietu
vos Respublikos Vyriausybės 
nuolatinis atstovas Maskvoje 
Egidijus Bičkauskas. 

Jelcinas, sugrįžęs po 17 dienų 
atostogų, tuoj įsijungė į 
Valstybės tarybos posėdžius ir 
jau kritikavo kai kuriuos eko
nominės sutarties punktus. 
Todėl buvo nukeltas jos pasi
rašymas. Šiam jo argumentui 
švelniai priešinosi prez. M. 
Gorbačiovas, aiškindamas, jog 
žmonių kantrybė baigias ir 
laukia, kad Valstybės taryba 
darytų sprendimus, tad ir sutar
tis tu rė tų būt i tuoj pat 
pasirašyta, kad ji išgelbėtų 
bent ekonominę sąjungą. 

Valstybės taryba, kuri laiki
nai daro nutarimus po pervers
mo, yra sudaryta iš 12 res
publikų vadų ir ministrų pirmi
ninkų, bet Gruzija ir Moldova 
nedalyvauja pasitarimuose. 
Valstybės tarybai pirmininkau
ja pats prez. M. Gorbačiovas. 

Kai Vokietijos Užsienio reikalų ministeris Hans-Dietrich Genscher, kairėje, vizitavo Lietuvos 
Respublikos prezidentą Vytautą Landsbergį, įvyk', spaudos konferencija, kurioje dalyvavo ir 
Lietuvos Užsienio reikalų ministeris Algirdas Saudargas, dešinėje. Svečias iš Vokietijos pažadėjo 
paramą atsisteigiančiai Lietuvos Respublikai. Zade;<. atsiųsti ir ekspertų bei specialistų padėti 
suorganizuoti gerą administracinio valdymo sistema 

V. Kapočiaus nuotrauka 

Keliamas ir Ukrainoje 
reabilitacijos klausimas 

Kijevas. Spalio 24 d. — 
Simono Wiesenthalio centro 
vadovybė iškėlė investigacijos 
reikalą, kai sužinojo, kad Ukrai
nos vyriausybė reabilitavo dau
giau kaip 50,000 žmonių. Parū
po ir ten, ar nėra reabilituotų 
žmonių tarpe tokių, kurie yra 
karo metu nusikaltę prieš žy
dus. 

„Sentinel" laikraštis tuo klau
simu informuodamas, rašo, jog 
spalio 1 d. Kijeve pasitarimo 
metu Wiesenthalio centro 
Europos direktorius Slmoh 
Samuels sužinojo iš Ukrainos 
Generalinio prokuroro Viktoro 
Šuškino, kad yra maždaug 
50.000 prašymų reabilitacijai 
pravesta ir daugiau kaip 90<£ iš 
jų patvirtinta. 

Ukra inos procedūra 
Toliau laikraštis rašo. jog 

turint galvoje Lietuvos Antrojo 
Pasaulinio karo nacių koiabo-
ratorių reabilitavimus, minė
tasis Samuels spaudė pasakyti 
Ukrainos procedūros detales. 
Bet dar jis neturįs tų sąrašų, 
kurie buvo reabilituoti, todėl 

tai. ką jis sužinojęs, nesąs 
tikras, kad panas' problema 
nesanti ir Ukrainoj kaip ir 
Lietuvoje). Samuel- sužinojęs, 
jog vietiniai reabilitacijos ko
mitetai esa sudary'i iš miestų 
merų, dviejų proi*c :>rų ir KGB 
pareigūnų, kūne pasiūlo reabi
litacijas, kurios jau atliktos ir 
Kijeve. 

Šis direktorius. Samuels. pa
reiškęs protestą prieš esamų 
paminklų ir lentelių laikymą, 
pagerbiant ukrainiečius SS. ku
rie pastatyti Kvov, Tarnopol ir 
Ivaną Frankovska miestuose. Jis 
taip pat pranešė, jog, kai prie 
Babi Yar daubos buvo rugsėjo 
29 paminėti masiniai žudymai, 
tai tūkstantis ukrainiečių de
monstravę netoli televizijos 
pastato ir protestavę prieš 
žydus. 

Pasirašyta geros 
kaimynystės 
deklaracija 

Vilnius. Spali' 24 d. (Elta) -
Šiandien į Lietuva su oficialiu 
atsakomuoju vizitu atvyko Gu
dijos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Sta
nislovas Šuškevkas. Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko Vy
tauto Landsbergį' vadovaujama 
Lietuvos delega< ija šios Sovietų 
Sąjungos respublikos sostinėje 
lankėsi prieš dv̂  nenas. Abiejų 
vizitų metu buvr suderinta de
klaracija del Lu'.ivos Respub
likos ir Gudiį' - Respublikos 
geros kaimyny-'es santykiu 
principų. Šiandien Vilniuje šj 
dokumentą pasirašė abiejų 
respublikų vadovai — Vytautas 
Landsbergis ir Stanislavas Šuš-
kevičius. 

Kristina. Stanislovas ir Vilhelmas Čepinskiai. 
Vilhelmas pradėjo muzikos meno studijas Julliard prestižinėje mokykloje New 
Yorke po konkursinių egzaminų. Vienuolikos metų jis jau grojo Paganinio 
kūrinius Tada ir pirmas jo pasirodymas su simfoniniu orkestru 
Čekoslovakijoje laimėjo jaunųjų smuikininku konkursą, vėliau Norvegijoje 
po koncerto su simfoniniu orkestru, norvegų spaudoje buvo rašyta: Jo gro
jimas tikra sensacija.. Šilti, žaižaruojantys tonai, nepaprasta, virtuoziška 
technika Jaunasis smuikininkas yra tikras savo tautos ambasadorius...". 
Norvegai pažadėjo Vilhelmui padovanoti gera smuiką. 

— Žemės Ūkio departamento 
sekretorius Edvvard Madigan 
rekomendavo prezidentui Bu 
shui suteikti Sovietams vieno 
bilijono papii<i"™3 paskolą 
maistu. 

— Jugoslavijos karo vado
vybė, kaip pranešė Reuteris, 
atmetė Europos Bendruomenės 
taikosplaną. p; kšdama. kad 
su t r iušk ins i ts iskyrimo 
norinčią Kroatija Jie paskelbė 
ir naują jaunu .mobilizaciją. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— A r m ė n i j o s prezidentas 
Levon Ter-Petrosyan nominavo 
Amerikos pilietį būt i Užsienio 
reikalų ministru, praneša AP 
žinių agentūra. Raffi K. Hovan-
nisian yra 32 metų advokatas ir 
čia vadovavo pagalbos vajui, kai 
Armėnijoje įvyko žemės drebė
jimas. Šią žinią patvir t ino ir 
,.Tasso" agentūra. 

— Sofijoje vėl prasidėjo 
buvusio Bulgarijos komunistų 
vado Tado Živkovo teismas po 5 
mėnesiu pertraukos, nes jis 
sirgo. 

— Jungt inių Tau tų Saugumo 
Taryba priėmė planą sunaikin
ti visus fabrikus ir jų įrengimus, 
kurie surišti su branduolinių, 
cheminių ir biologinių ginklų 
gaminimu Irake. 

— Sovietų prez. M. Gorba
čiovas, kaip jau buvo pranešta, 
deryboms su Lietuva paskyrė 
vadovauti buvusį užsienio rei
kalų ministrą Eduardą Severd-
nadzę. o deryboms su Latvija 
buvusį Gorbačiovo patarėją A. 
Jakovlevą, o su Estija V. Sob-
čaką. L e n i n g r a d o mies to 
tarybos viršininką. Jie turi 
sudaryti savo delegacijas ir 
paruošti derybų programą. 

— Londone , buvusi preziden
to John F. Kennedy draugė 
Judith Exner paskelbė Times 
laikraštyje, jog ji perduodavusi 
p in igus ir s l a p t a s ž in ias , 
ta rp in inkaudama t a rp prez. 
Kennedy ir Chicagos gengsterio 
Sam Giancana „mažiausiai 20 
kartų". Ji tuo metu buvo 20 m. 
amžiaus. 

— Paryžiuje būdamas JAV 
Valstybės sekretorius James 
Baker III pasakė, jog Amerika bus 
pasiruošusi pradėti pasitarimus 
su Hanoi vyriausybe atnaujin
ti d ip lomat in iams ryšiams. 
P r i e š 18 metų Amer ikos 
daliniai negarbingai pasitraukė 
iš Vietnamo 

— W a s h i n g t o n e te isėjas 
Clarence Thomas tapo Ameri
kos 106-asis Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas, pr i imdamas 
priesaiką praėjusį trečiadienį. 
Vyriausias teisėjas William 
Rehnųuist pr iėmėjo priesaika. 
Šioje iškilmėje dalyvavo jo žmona 
Virginija, kuri laikė Šventąjį 
Raštą, senatorius John Dan-
forth ir naujojo teisėjo draugas 
Robb Jonės. 

Sudaryta palestiniečių 
delegacija Taikos 

konferencijai 
J e r u z a l e . Spalio 23 d. — Pa

lestiniečių vadai, kaip praneša 
AP agentūra, sudarė 14 asmenų 
delegaciją, kuri dalyvaus Vidu
rio Rytų Taikos konferencijoje 
Madride. Delegacijos pavardės 
buvo laikomos kurį laiką pa
slaptyje. 

Izraelio vyriausybė pareiškė, 
kad, jei bent vienas asmuo toje 
delegacijoje bus iš PLO organi
zacijos, tai Izraelio delegacija 
nesės kartu prie pasitarimų 
stalo. Taip pat Izraelis nesi
kalbės su tais palestiniečiais, jei 
jie bus iš rytinės Jeruzalės 
srities, prijungtos po 1967 metų 
karo. Ir Jungtinių Amerikos 
valstybių Valstybės depar
t amento sekretorius James 
Baker užtikrino Izraelio min. 
pirm Shamirą, kad palestinie
čių delegacijoje nebus jiems 
nepageidaujamų dalyvių. Jasser 
Arafatas, PLO vadas, kalbėda
mas Eg ;pte, pasakė, jog PLO 
pareigūnai dirbs glaudžiai si. 
palestiniečių delegacija Taikos 
konferencijos metu, nors jiems 
ir uždrausta dalyvauti pačioje 
konferenicjoje. Tad yra sudary
tas 7 asmenų patariamasis ko
mitetas, kuriame yra palesti
niečiai iš Izraelio užimtų žemių 
ir iš rytinės Jeruzalės. 

Pa t a r ė jų komisija 
Vienas patariamojo komiteto 

narys yra Chicagos universiteto 
prof. Rasid Khalidi. Tad Vals
tybes departamento kalbėtojas 
R. Boucher pareiškė, jog 
Valstybės departamento nuo
mone, ta delegacija gali kon
sultuotis su bet kuo ,,Bet koks 

patarė jas nėra delegacijos 
narys. Jie nebus akredituoti ir 
jie nedalyvaus konferencijoje". 
Patariamajam komitetui vado
vaus Faisaal Husseini, kuris 
nėra delegacijoje, kadangi jis 
yra iš rytinės Jeruzalės. Jis yra 
tas palestinietis, kuris tarėsi su 
Bakeriu ir sudarė planą konfe
rencijai. 

Profesionalų delegacija 
Iš tų, kurie sudaro delegaciją 

ar patariamąją grupę, 9 buvo 
Izraelio kalinti u i veiklą prieš 
žydų valstybę. Kai kurie buvo 
namų arešte, jiems neleista 
išvykti kitur. Delegaciją suda
ro daktarai, advokatai, profeso
riai, Izraelio pašalintasis meras. 
4 yra iš Gazos srities ir 10 iš 
Vakarų kranto teritorijos. 9 
nariai palaiko PLO, 3 yra komu
nistai, 1 demokratas ir 1 nepri
klausomas asmuo. Delegacijos 
vadas bus Haidar Abdul-Shafi, 
71 m. amžiaus gydytojas iš 
Gazos srities. Jis yra studijavęs 
Amerikoje ir kalintas Izraelyje. 

Trys iš patarėjų komisijos yra 
palestiniečiai, kurių Rashid 
Khalidi iš Chicagos universi
teto. Kammel Manou . rašyto
jas, iš Paryžiaus ir Anis al-
Qassem, advokatas, iš Londono. 
Taip pat bus komisijoje Sąri 
Nusseibeh, filosofijos pro
fesorius. Zuha i r a Kamai , 
moterų komiteto vadovė Izraelio 
užimtose žemėse ir Hanan 
Ashravvi. kuris nuolatos tar
davosi su sekr. Bakeriu Wa-
shmgtone ir Jeruzalėje per tuos 
aštuonis pasiruošimo mėnesius 
šiai Taikos konferencijai. 

Žalgirio Pergalės parkas 
T r a k a i . — Rytoj spalio 27-oji 

— Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Vytauto mirties 561-ųjų 
metinių diena. Tad senuosiuose 
Trakuose, jo gimtinėje, bus 
atnašaujamos šv. Mišios 9 vai. 
ryto. o Trakuose 1:00 vai. po 
pietų. Pamaldose dalyvauja Vil
niaus vyskupas Juozas Tunai
tis. 
,.Vorutos" laikraštis iš Kauno 
praneša, jog steigiamas memo
rialinis Žalgirio pergalės par
kas, kurio darbai pradėti pra
ėjusį pavasarį. Parko vieta — 
ties automagistralės Kaunas — 
Klaipėda^Cinkiškės sankryža. 
Jo plotas 10 ha. Pradžia jau 

Kariuomenės 
organizavimo 

projektas 
Vilnius. Spalio 24 d. <Elta) -

Šiandien įvykusiame posėdyje 
Lie tuvos minis t ra i , kiti 
Vyriausybės nariai tarėsi, kaip 
pagerinti Lietuvos gyventojų 
aprūpinimą maisto produktais. 
Mėsos, kai kurių kitų produktų 
trūksta Lietuvos parduotuvėse. 

Vyriausybė pritarė Lietuvos 
kariuomenės kūrimo projektui, 
pagal kurį joje būtų greito 
reagavimo, pasienio, pakrančių 
ir oro erdvės apsaugos, karo 
aviacijos daliniai bei karininkus 
ruošianti aukštoji mokykla. Pa
tvirtinta pirmąkart vyksiančio 
naujokų šaukimo į tikrąja 
krašto apsaugos ir alternatyvią 
(darbo* tarnybą tvarka. 

Lietuvos Vyriausybės nariai 
tarėsi, kaip paspartinti privati
zaciją, kitais svarbiais klausi
mais. 

padaryta, išsodinant ąžuolais 
žodį „Žalgiris". Žodžio pradžioje 
ir pabaigoje beržų — po 25 — 
giraites 1940-1990 m. žuvu
siems partizanams atminti. Už 
metus po vieną medį. Prie 
giraičių partizanų pasiauko
jimui atminti pastatomi du 
koplytstulpiai, o toliau — Nepri
klausomybės kovų alėja. Į kairę 
ir į dešinę nuo disko kraštinių 
auga po 25 paprastus ąžuolus ir 
25 liepas. Tai visos tautos kovų 
kelias į nepriklausomybę 1940-
1990 metų laikotarpiu ir sąryšis 
tarp praeities ir dabarties. 

Diskas išsodinamas iš gelto
nos, žalios ir raudonos spalvos 
krūmų — tautinės vėliavos sim
bolika. Nuo disko einantys ilgie
ji spindul ia i užsodinami 
radonlapiu ąžuolu. Tai duokle 
laikui ir Žalgirio mūšio perga
lei. Ąžuolų 580 — tiek metų mus 
skiria nuo pergalės laiko. Trum 
pi spinduliai iš eglių. 

KALENDORIUS 

Spal io 26 d.: Evaristas. 
Liaudginas. Mingintė. 

Spa l io 27 d.: Ramojus. 
Sabina. Florencijus. Tautmilė. 

Spalio 28 d.: Simonas. Tadas 
Judas. Almane. Gaudrimas. 
Anastazija. 

Spalio 29 d.: Maksimilijonas. 
Gelgaudas. Violeta. Barutis. 
Narcizas. Tolvyde 

ORAS CHICACOJE 

Saule teka 7:14. leidžiasi 5:55. 
Temperatūra šeštadienį 61 I., 

sekmadienį 69 L. pirmadienį 73 
L, antradienj 70 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. spalio mėn. 26 d. 
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REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708424-4150 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VALDYBOS POSĖDIS 

Ateitininkų federacijos val
dyba rugsėjo 20 d. posėdžiavo 
Ateitininkų namuose. Buvo pra
nešta apie Ateitininkų tarybos 
posėdžius, vykusius Dainavoje 
Darbo dienos savaitgalį. Naujoji 
Tarybos narė dr. Ona Gustai
nienė, vietoj pasitraukusios 
Aldonos Prapuolenytės. Valdy
ba patvir t ino Jaunųjų atei
t i n i n k ų sąjungos valdybą: 
Birutė Bublienė — pirm.: narės 
stovyklų rengimui — Vakarė 
Valaitienė ir Lidija Ringienė: 
sekr. — Elenutė Razgaitytė, Da
nutė Petrulytė — vicepirminin
kė; sekretorė — Raminta Lap-
šienė. 

Dr. Algis Norvilas dalyviams 
p r a n e š ė apie „ A t e i t i e s " 
leidyklos reikalus. Ses. Mar
garita Bareikaitė įdomiai pasa
kojo apie savo viešnagę ir darbą 
Lietuvos atei t ininkų vsaros 
stovyklose. Posėdyje dalyvavo ir 
kun. Rimas Gudelis iš Lietuvos, 
kurie žodis įžvalgiai nušvietė 
Lietuvos nuotaikas ir apibūdino 
tenykščių ateitininkų veiklą. 

Ateitininkų fedracijos valdyba 
ir taryba šiuo metu rūpinasi 
kaip padėti Lietuvos ateitinin
kams. Dalinai .žinoma, pagalba 
ne vien medžiaginė — spauda ir 
pan. Lietuvos ateitininkai do
misi svetur veikiančių ateiti
ninkų veiklos metodais —jiems 
įdomu susilaukti vadovų, glo
bėjų, paskaitininkų vasaros 
stovyklose. Jie labai pagei
dautų, kad atvyktų užsireko
mendavusių asmenų, kurie iš 
anksto per Federacijos tarybą 
pateikia prašymą ar pareiškia 
norą vykti į Lietuvą. į vasaros 
stovyklas. Lietuvoje laukiama 
kvalifikuotų ir entuziastiškų 
vadovų, pasiruošusių dirbti. 

Sunku pramatyti kokia Lietu
vos ir išeivijos ateitininkų 
veiklos ateitis. Reikia rūpintis 
būsima ateitininkijos struktūra 
ir išlaikyti krikščionišką dvasią 
Lietuvoje ir svetur. Teks daug 
kur tą svarstyti, tuo rūpintis ir 
tam darbuotis. 

Ramunė Kubiliūtė 

SUŽINOJOM APIE NAŠLAIČIUS 
LIETUVOJE 

Prez. A. Stulginskio mokslei
vių kuopos antras šių mokslo 
metų susirinkimas buvo pas 
kopirmininke Aide Užgirytę. 
Aidė gyvena š i a u r i n i a m e 
Chicagos pr iemiestyje , t a i 
daugelis vėlavo, nes klaidžiojo 
po nepažįstamas apylinkes. 

Susirinkimą pradėjom malda. 
Aidė pranešė apie kalakursus 
Dainavoje ir čiuožimo iškylą 
lapkričio 8 dieną. Ypatingas 
susir inkimas bus pas Dalią 
Anysienę lapkričio 15 dieną, 
ku r kuopai sutiko pakalbėti 
Bernard Sahlins. Tarptautinio 
teatro festivalio rengėjas. 

Šiais metais kuopa nutarė 
telkti lėšas savo iždo papildy
mui — ateinantį mėnesi par
davinėjant saldainius. 

Buvo paskirtas pusvalandis 
rašymui kuopos laikraštėliui. 
Laikraštėlio redaktorė Ingrida 
Mart inkutė prižiūrėjo, kad visi 
pa ra šy tų po eilėraštėlį, ar 
r a š i n ė l į . Nebaigę ra šy t i , 
prašomi savo rašinėlius įteikti 
ateinančiame susirinkime. 

Aidė Užgirytė pristatė kuopai 
Reginą Kučienę, LB Švietimo 
tarybos pirmininkę, kuri šią va
sarą lankėsi Lietuvoje ir turėjo 
progą su inspektorium aplan
kyti kelis našlaitynus. Matėsi, 
kad ši kelionė ją labai paveikė. 
Patys našlaičiai labai malonūs 
ir buvo jai labai mieli. Vaikai 
labai norėjo šilumos. Vaikučių 
jie buvo vadinami ..teta" arba 
„dėdė". Daugelis tų vaikų buvo 
nekrikštyti . Turintieji krikšto 
tėvus buvo dažniau lankomi. 
Našlaitynai buvo gražūs, pasta
tai sutvarkyti. Nors komunistai 
pastatydavo gražius namus, 
niekas nesistengė juos įrengti 
arba padaryti vaikams malonią 
aplinką. Seniau vaikai kas dve
ji metai buvo keliami iš vieno 
pastato į kitą. Dabar vaikai pa
liekami tame pačiame name, 
kad nereikėtų vaikams vis nau
jai kurtis. Kai kurie vaikai 
lanko t ikras mokyklas Vilnių 
je vaikuose ugdoma savigarba. 
Stengiamasi padaryti, kad jie 
nesiskirtu nuo kitų vaikų. Jie 
mokomi, kad užaugę žinotų 
kaip elgtis. Buvo vaikų fondas. 

kuris stengėsi vaikams rasti 
tinkamus namus. Kai kurios 
šeimos priima net 3 arba 4 vai
kus. Šiai organizacijai valdžia 
duoda pinigų. Lėšoms telkti yra 
leidžiamas vaikų darbelių laik
raš tė l i s , kur iam ieškoma 
prenumeratorių. Visi ieško 
naujų būdų jiems padėti. Regina 
Kučienė parodė vaizdajuostę, 
kurioje galėjome pamatyti kaip 
tie našlaitynai ir našlaičiai 
tikrai atrodo ir elgiasi. Prez. A. 
Stulginskio kuopa labai 
dėkinga R. Kučienei už jos 
pastangas ir informatyvų pa
šnekesį. 

Po pašnekesio sustojome ratu 
ir Lora Krumplytė sukalbėjo 
maldą. Sugiedoję „Kaip grįž
tančius namo paukščius" bai
gėme oficialią susirinkimo dalį. 
Visi buvo pakviesti pasilikti 
pažiūrėti filmo „To Kili a 
Priest", apie lenkų sąjūdžio sun
kumus. 

Visi gimnazistai kviečiami 
įsijungti į mūsų kuopą. Informa
cijai kreiptis į Kastytį Šoliūną 
(708 257-6739) arba Aide Užgi
rytę (708-433-5608.. 

Nida Tijūnėlytė 

Chicagos Prez. A. Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopa iškyloje j „Great America' 

KUN. STASIO YLOS 
KUOPOJE 

Los Angeles Kunigo Stasio 
Ylos ateitininkų kuopa rugsėjo 
8 dieną pradėjo naujus darbo ir 
poilsio metus. Susir inkimo 
metu susipažinome. Susipa
žinimui Vytas Žemaitaitis buvo 
paruošęs du žaidimus. Žaidžiant 
pirmą žaidimą mums priklijavo 
ant nugaros lapelius, kuriuose 
buvo užrašyti įvairūs pavadi
nimai. Mums reikėjo sužinoti, 
kas ant tų lapelių užrašyta, 
klausiant klausimus, į kuriuos 
atsakymas turi būt „taip" arba 
„ne". Prasidėjus antram žai
dimui, Vytas išdalino virveles 
su mazgais. Kiekvienas mazgas 
— sakinys apie save. Pasibaigus 
žaidimams išrinkome valdybą: 
pirmininkai — Aras Matis ir 
Viktoras Prišmantas, sekretorė 
— Daina Žemaitaitytė, laik
raštėlio pirmininkas — Andrius 
Pupius , korespondentė — 
Amanda Ragauskai tė , iždi
ninkė — Dana Jasiukonytė. 
Nutarė, ką šiais metais dirb
sime, išsiskirstėme. Susirinki
mus šauksime k a r t ą per 
mėnesį. 

Amanda R a g a u s k a i t ė 

LEMONTO J A U N U Č I A I 

Partizano Daumanto jaunučių 
ateitininkų kuopos Lemonte 
1991-92 m. veikla prasidėjo 
registracija ir laužu rugsėjo 25 
d. Ateitininkų namuose. Prie 
laužo Aras Norvilas ir Kastytis 
Šol iūnas suvaidino keletą 
juokingu montažų ir pravedė 
smagų tėvų ir vaikų dainavimą. 

Pirmas susirinkimas įvyko 
sekmadienį, spalio 6 d. Nariai, 
išklausę Mišias Palaiminto 
Jurgio Matulaičio koplyčioje, 
susirinko Ateitininkų namuose. 
Dalyvavo 45 vaikai. Susirin
kimas prasidėjo žvakės užde
gimu ir malda, kurią pravedė 
ses. Margarita Bareikaitė. Savo 
maldoje vaikai išvardino visus 
dalykus, už kuriuos jie buvo dė
kingi, neužnr :i ir Lietuvos 
intencijos. 

Susirinkimas buvo trijų dalių: 

lietuviškų giesmių repeticija, 
pokalbis apie šeimą ir bažnyčią 
su ses. Margarita ir užsiėmimai. 
Giedojimo ir pokalbio metu jau
nesnieji (1-5 sk ' buvo atskirti 
nuo vyresniųjų 6-8 sk.) ir daly
vavo susirinkimo punktuose 
pamainomis. 

Užsiėmimus me.gaitėms pra
vedė dr. Pranute Domanskienė, 
Genė Mikienė ir dr. Lina Tharp. 
Jaunesnės mergaitės iš giliukų 
gamino rudas pelytes, kurios 
užbaigtos atrodė lyg gyvos. 
Vyresnės mergaitės iš įvairių 
medžiagos gabalėlių klijavo ir 
karpė miniatiūrinius tautinių 
drabužių projektus. Kiekvienos 
projektas buvo ne tik skonin
gas, bet ir skirtingas. 

Berniukų programa, kurią 
suplanavo ir pravedė Aras Nor
vilas ir Kastytis Šoliūnas, susi
dėjo iš lobio ieškojimo 'treasure 
hunt). Jaunesni ir vyresni, 
pagal turimus nurodymus^uko 
galvas, kur ir kaip greičiau 
surasti paslėptus daiktus. Ir 
viduj ir lauke buvo matyti, kaip 
šaunieji detektyvai tarėsi stra
teginiais klausimais. 

Kuopos dvasios vadas yra 
kun. Leonas Zaremba, SJ. Kuo
pos globėjos yra Dana Gylienė 
ir Lidija Ringienė. Būrelius 
tvarko: Aras Norvilas (ber
n iukus 6-8 sk.), Kastyt is 
Šoliūnas su padėjėju Marium 
Pauliku berniukus 4-5 sk.), 
Eglė Pauiikienė (mergaites 6-8 
sk.), dr. Pranutė Domanskienė 
ir dr. Lina Tharp su padėjėjomis 
Lora Krumplys ir Nida Tijū

nėlytė (mergaites 4-5 sk.), Genė 
Mikienė su padėjėjomis Monika 
Gylyte ir Daina Kazlauskaite 
(vaikus 1-3 sk.). Religinius 
pokalbius praveda ses. Marga
rita Bareikaitė. Tėvų komitetą 
sudaro: Audronė Norušienė 
(ižd.), dr. Birutė Dailidienė (už
kandžių ruoša), d r . Roma 
Kuprienė ir Sniegą Masiulienė 
(koresp.). 

Vaikai priimami nuo 6-13 
metų amžiaus. Visi , kurie 
domisi katalikiškais reikalais, 
yra kviečiami įsijungti. 

rok. 

DR. ARVYDAS J . DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flalds, III. 
ttš. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. PulMkl Rd„ Chicago. IL 

Raz. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312)582-0221 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 VVaat BurNngton. tai. (708) 512-0084 
Weetfiiontf IL 

Valandos pagal susitarimą 
I- " *^L " 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgiia 
Holy Croaa, 2701 W 68 St Chicago 

Tef (312)471-5573 
9830 S Ridgeland. Chicago Ridge IL 

Tai. (706) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Pubhahed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday observan.ee of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Luhuaman Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago. IL and additional maihng offices. 
Subscription Rates: 80.00 Foreign countries $90.00 
Poetmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St.. 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO pranumarata mokama i i anksto 

metams -2 metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
USA dol ) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien * Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotu straips 
nuo 8:30 iki 12:00. m u nesa"g° J u o s grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo a n k s t o susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimų tunru neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312)735-5556 

507 S. Gllbert, LaGrange. IL. 
Tai. (708) 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Puiaaki Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12-6: penkt 10-12; 1-6 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valančios pagal Susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
irecd uždarytaa ketvd i - 3 v p p penkto 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Hamiltono, Kanadoje, Prez. A. Stulginskio kuopos jaunučiai Ieil — Simukas 
Trumpickas. Petras Vaičiūnas ir Jus t inas Trumpickas. II eil. — Austė 
Vaičiūnaitė. Vanessa Trumpickaite. Domas Gudinskas. Lukas Gudinskas. 
Trūksta Snieguolės Liaukutes. 

HAMILTONO 
PREZ. ALEKSANDRO 

STULGINSKIO KUOPA 

Hamiltono Prez. A. Stulgin
skio kuopos jaunučiai 1991-92 
veiklos metus pradėjo rugsėjo 17 
dieną su pirmu susirinkimu. 
Šiemet susirinkimai vyks kas 
antrą savaite antradieniais 
vieną valandą. Dalyvavo 
aštuoni nariai: Lukas Gudins
kas, Snieguolė Liaukutė, Austė 
Vaičiūnaitė, Vanessa Trumpic
kaite, Domas Gudinskas, Petras 
Vaičiūnas. Just inas Trum
pickas ir Simukas Trumpickas. 

Šiais metais mūsų tema yra 
principas ..Visuomeniškumas". 
Mes žinom, kad šis principas 
yra sunkiausias atsiminti iš 
visų penkių principų, todėl 
nutarėm į jį gerai įsigilinti. 
Supažindinsim vaikus su 
kitomis organizacijomis, su 
lietuviška spauda ir lietuvišku 
radiju. Planuojam pavasarį pra
vesti skaitymo konkursą, rinkti 
maistą neturtėliams ir prisi
jungti prie lietuviškos spaudos 
su rašinėliais. 

Nors mūsų būrelis nedidelis, 
bet labai energingi ir darbštūs 
visi vaikučiai. Linksmi at
važiuoja ir mielai dalyvauja 
kiekviename susirinkime ir 
jungiasi į visus darbus. Visi jie 
prašo ilgesnių ir dažnesnių susi
rinkimų. Tai ir mes, globėjos, 
bandysim tęsti mūsų darbus su 
tuo pačiu noru ir energija, kaip 
mūsų vaikai mums rodo! 

Garbe Kristui! 
fK-dt 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai. (1-312)735-7709 

217 E i27st St 
Lemont IL 60439 

Tal.(70«) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarts Road 
Hlckory Hllls 

Tai. (708)590-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamMy M<K»cal Cftntc 
217 E 127 St — Lamom. IL 60439 
P'ikiajso Palos Cofn*nui>ty Hosp'tal >r 

S'ivc C'oss Hosp'tai 
valandos pagal susitarmą 

Tat. (706) 257 2265 

DR. L. D. PCTREJKtS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• 0 6 6 S. Robarts Rd., Htcfcory HM*. IL 
1 mylia į vakarus nuo Herlem Ava. 

Tai. (700) tm — Į 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)707-7575 
5780 Arehar Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312)778-6069 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puiaaki Road. 
Tat. (1-312) 565-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm antr. penkt 12-3V p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ava.. Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory HilK IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai . kablnato ir buto: (700)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

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

Palos Vlalon Centar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (7081 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sulta 324 ir 

5035 S. Puiaaki Rd.. Chicago, IL 
81 St. ir Kaan Ava.. Justice. IL 

Tat. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tai. 708-636-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

Sherman ligonine, Elgin IL 
TęĮ. 700 800 0076 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmologas/Akių Chirurgas 

2040 W. 7184 t * . 
312 401 1608 

4140 W. 03rd St. 
312-736-7700 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 at Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penki 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie AustinĮ 

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

DR. "OMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott h Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ave., Ortand Park 
700-340-8100 

10 W. Martin. Naparvlila 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 700-857-8383 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310. 

Maparvllla IL 60563 
Tai. 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te i ro-312) 506-3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We*t 63rd Street 
Vai pirm antr ketv >r penkt 3-6. 
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Asmens laisvė 

PAGARBA ARTIMUI 
KADA SOVIETAI IŠVES SAVO 

KARINIUS DALINIUS IŠ LIETUVOS 

Rimties valandėlei 

Apie laisvę šiuo metu daugiau 
kalbame, negu ji yra supranta
ma ir panaudojama geram. 
Tikroji laisvė yra priešinga 
vergystei, priešinga visokiam 
paniekinimui ir išnaudojimui. 
Asmens laisvė yra šventa, jei ja 
šventai naudojasi pats asmuo ir 
šventai naudojasi kiti asmenys. 
Kova už žmogaus laisvą išsi
reiškimą, laisvą tvarkymąsi, 
laisvą gyvenimą savo šeimoje 
yra tokia pat sena kaip žmonija 
ir kaip žmonija tą laisvę sau ir 
kitam supranta. Bet niekas taip 
plačiai ir įžūliai neišnaudojama 
laisvė, kuri reikalauja pa
garbos kitam žmogui, tole
rancijos skirtingai manančiam, 
tikro laisvės supratimo. 

Už tautos laisvę kovojama 
visais būdais — slaptai ir viešai, 
su įnirtimu ir gerbiant kitus, 
net laužančius laisvės supra
timą ir panaudojimą. Prancūzų 
filosofas ir valstybininkas Jac-
ques Maritain dažnai kalba apie 
laisvę, imdamas ją krikščio
niškai ir civiliškai. Jis pabrėžia, 
kad „laisvė turi būti asmens 
autonomija ir ji remiasi tik dva
siniu tobulumu". Ar žmonės 
visuomet yra dvasiškai tobuli, 
ar jie savo gyvenimuose visuo
met reiškiasi pilnais žmonėmis, 
ta i klausimas. Tokį klausimą 
kelia valstybė, Bažnyčia, tautos 
ir pavieniai žmonės. Jie nori 
laisvę turėti sau, bet dažnai jos 
negali pripažinti kitam — savo 
artimui. 

Tas pats autorius primena 
šventuosius Albertą Didįjį ir 
Tomą Akvinietį, kurie priminė 
pirmųjų krikščionybės amžių 
šventuosius, apaštalus, kan
kinius. Jie kentėjo laisvai, bet 
nevartojo laisvei prievartos, 
nors dėl to tapo kankiniais, atsi
skyrėliais, šventaisiais. 

Laisvė nepripažįsta prievartos 
nei asmeniškos, nei valstybinės, 
nei juo labiau žmonių, kurie 
nori kitus priversti laisvę pa
vesti bent dalinai paprastam 
žmogui — darbdaviui. Tokia 
laisvė neturi tų pagrindinių ele
mentų, kurių reikia laisvei, ir 
yra nelaisvė arba tik susiau
rinta laisvė. 

* * * 

Laisve reikia mokėti nau
dotis, kitaip iš laisvės pasidaro 
anarchija, diktatūra, kartais 
net totalitarizmai. Kada laisvės 
vardu žmogus yra suniekintas, 
sumindžiotas, suniokotas viešu
moje, kad į j} kiti nepažiūrėtų ir 
juo nepasitikėtų, tokia laisvė 
jau nėra savo vardo verta. Ji yra 
paprastas ginčas, paprastas 
netikęs atsiskaitymas su kitaip 
manančiu ir noras kitą tik 
suniekinti, kad juo niekas 
netikėtų. Taip būna dažnai 
rinkimuose, taip būna neretai 
parlamentuose ar seimuose, 
taip būna ir paprastuose sambū
riuose. Vieni iškeliami į pa
danges, nors jie to nėra verti, 
kiti sumaišomi su žemėmis, 
nors šie žemės nėra verti. 

Laisvės išnaudojimas aiškiai 
matomas diktatūriniuose kraš
tuose, kur valdžia yra vienose ar 
išrinktųjų ir privilegijuotų 
rankose. Jie mėgina laisvės ir 
demokratijos vardu įtikinti skir
tingai manančius ir klaidas bei 
žalą suprantančius. Jei tas ne
vyksta, jie griebiasi melo ir 
klastos ar žiauresnių priemo
nių. Tai buvo galima aiškiai 

matyti komunistų ar anksčiau 

nacių valdomuose kraštuose, 
kur kitaip manantieji buvo stai
giai išskiriami iš gyvųjų tarpo 
arba padedami į tokią padėtį, 
kad jie niekada negali savo pro 
tingos minties pareikšti ir savo 
asmenine laisve pasinaudoti. 

Tai girdime, kad ir Lietuvos 
Respublikos naujoji Aukščiau 
šioji taryba ne visuomet ir ne 
visi laisve moka naudotis, ypač 
savo artimo ir tokio pat valsty
bei atstovaujančio atžvilgiu. 
Lengvai pasiteisinama, kad 
daugelis gavę klaidingus auk
lėjimo pagrindus, kad daugelis 
nuo pat jaunystės kovojo prieš 
vergiją ir už laisvę. 

Tačiau net savieji pastebi, kad 
jų tik dalis yra idealistai, tik 
dalis moka laisve, už kurią 
kovojo ir kovoja, naudotis ir ją 
laikyti savo asmenine privi
legija. Jie turi laisvės ribas su
prasti, savo artimą pagerbti, jo 
pozicijas, mintis ir idėjas supras
ti, bet nebūtinai turi jas priim
ti ir jomis vadovautis. Norint 
laisvės, reikia būtinai pagerbti 
ir kito laisvę. 

Šiuo metu sovietai įvairių 
ginklų rūšių aktyvioje tarnyboje 
sumobi l izavę l a iko a r t i 4 
milijonų kareivių. Tai sudaro 
sunkią naštą valstybės biu
džetui, ypač kai krašto ekonomi
ja negaluoja. Atsižvelgiant į tai, 
sovietai p lanuoja k a r i n e s 
pajėgas reformuoti, sumažinant 
maždaug 25 procentais. Refor
ma paliestų apie 30 procentų 
sovietų generolų, kurie būtų at
leisti į atsargą; jų daugumas 
buvo nepalankūs bet kokioms 
reformoms. 

P r a š o išvesti ka r in ius 
da l in ius 

Kardinolas Manning, garsus 
anglų dvasininkas, kadaise yra 
pasakęs apie anglus, kad ,,mes 
tu r ime ir savo pr iešams 
pripažinti tokią pat laisvę, kaip 
mes patys, ka ip mažuma, 
naudojamės". Visi tu r i įsi
tikinti, kad laisvė šventa yra tik 
tada, kai ji naudojama šventai, 
kai ja remiamasi pagal įsi
tikinimus. Kito laisvė pager
biama, jeigu juo ir netikima. 
Kadaise popiežiai Grigalius 
XVI ir Pijus IX viešai pasakė, 
kad laisvė turi turėti ribas ir jas 
turi tiek minties pareiškimuose, 
tiek spaudoje, tiek gyvenime. 
Taigi laisvė krikščioniui ir pil
nutiniam žmogui yra pagal J. 
Maritaina autentiška dorybė, o 
ne doktrina, vedanti i li
beralizmą ar anarchiją. 

Už savo tautos laisvę kovo
jame jau daugelį metų ir 
daugelį kartų mokome tą kovą 
tęsti. Tauta turi būti laisva, 
nepriklausoma, savistovi, pati 
savo reikalus sprendžianti ir 
tvarkanti. Tokia laisvė tėra 
gal ima tik t a u t a i įgijus 
nepriklausomybę nuo kitų 
tautų, nuo pavergėjų, kurie var
toja tik prievartą ir šlykštų 
ateizmą, kurie žaloja jaunimo 
sielas ir tautos prigimtį. 

Toks buvo Lietuvoje komu
nizmas, kuris per pusšimtį metų 
išaugino sužalotų jaunuolių 
dalį, suniokotą ir nualinta 
tautą. Išeivija negali skelbtis, 
kad tik ji viena vedė žūtbūtinę 
kovą. kad tik ji viena teisingai 
suprato laisvės sąvoką, kad ir 
dabar tauta ir jos išrinkti dele
gatai turi į ją atsižvelgti ir jos 
klausyti. Išeivija gali pagelbėti, 
bet negali savo laisvės supra
timo parodyti, kai gyveno lais
vėje ir laisve naudojosi visais 
būdais. 

Maritaino žodžiais tariant, 
tauta, kuri laisvės nori. turi 
laisvę gerai suprasti, ją pa
gerbti, ją laikyti šventu ir 
nepakeičiamu dalyku. Tikroji 
laisvė ir jos tikras supratimas 
gali padėti tautai atsikratyti 
blogo auklėjimo, žmonių, no
rinčių tautai pakenkti, ir tokių, 
kurie nepripažįsta laisvės savo 
artimui, norinčiam prisikėlusiai 
tautai tikros nepriklausomybes 
ir tikro gyvenimo. 

Pr . Gr. 

Kiek šiuo metu yra Lietuvoje 
sovietų kariuomenės — sunku 
t iks l iau n u s t a t y t i . Bet jų 
buvimas Lietuvos teritorijoje 
sudaro didelių nepatogumų. To
dėl Lietuvos AT pirmininkas V. 
Landsbergis kreipėsi į karinę 
vadovybę, prašydamas, kad jau 
prieš 1992 m. pradėtų išvesti iš 
Lietuvos karinius dalinius. V. 
Landsbergis, paskutinį kartą 
lankydamasis Washingtone, 
prezidentą G. Bushą prašė, kad 
j is paveiktų sovietus kaip 
galima greičiau savo kariuo
menę iš Lietuvos teritorijos iš
vežti. Prezidentas G. Bushas pa
žadėjo šį teisėtą reikalavimą 
paremti. Bet sovietai teisinasi, 
kad išvedę iš Lietuvos neturi 
kur patalpinti karinių dalinių. 
Tai gali užtrukti net iki 1994 
m., kai paskutiniai daliniai bus 
išvesti iš Rytų Vokietijos. 

Bet Vokietijos padėtis yra 
visiškai kitokia. Vokietija buvo 
nukariautas kraštas, o Lietuva, 
Latvija ir Estija buvo neutralios 
valstybės, kurios prievarta buvo 
įjungtos į Sovietų Sąjungos 
sudėtį. Sovietų kariuomenė iš 
Čekoslovakijos ir Vengrijos jau 
šiemet buvo išvesta. Tų kraštų 
gyventojai su dideliu džiaugsmu 
išlydėjo paskutinius sovietų 
karinius dalinius. Tai buvo 
didelė šventė, kai šios tautos po 
daugelio metų pajuto, kad jos 
pačios yra savo krašte šeiminin
kai. Kada gi Lietuvos gyvento
jai galės džiaugtis palydėję 
paskutinius išvykstančius sve
timos kariuomenės dalinius? 
Manoma, kad tai priklausys 
nuo JAV ir kitų Vakarų vals
tybių politinio bei ekonominio 
spaudimo Sovietų Sąjungai. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

korespondento klausimą, oro 
desanto dalinio vadas, gen. Įeit. 
J. Podholzinas aiškino, kad Lie
tuvoje yra įsikūrę du stambūs 
desant ininku garnizonai — 
Kaune ir Jonavoje. Čia yra 2 
tūkstančiai kariškių šeimų, tiek 
p a t pensininkų. Lietuvoje 
desantininkams priklauso 107 
gyvenamieji namai, 260 vietų 
viešbutis, du bendrabučiai po 
150 vietų, dešimtmetė mokykla, 
du vaikų darželiai po 250 vietų, 
t rys specialios parduotuvės ir 
inžinerinės infrastruktūros 
objektai, tr>rs šaudyklos, keturi 
parašiutiniai desantiniai komp
leksai 274 mil. rublių vertės, 
mokomasis poligonas Kazlų 
Rūdos miškuose, įvertintas 180 
milijonų rublių. Vien pastatyti 
kariškių šeimoms namus ir 
įrengti butus kainuotų daugiau 
ka ip milijardą rublių. įtaisyti 
visus kitus įrengimus, kaštuotų 
dar milijardus rublių ir truktų 
5-7 metus. Tad desantininkai 
planuoja išvažiuoti ne anksčiau 
kaip 1994 m., nebent būtų 
pavartotas reikalingas spau
dimas. O kur visi kiti daliniai, 
išdėstyti prie Vilniaus (Siaurės 
miestelis), Šiaulių ir kitose 
vietose. 

Taigi atrodo, kad sovietų ka
riuomenė dar negreit žada iš 
Lietuvos žemės išvykti ir laiko 
užėmusi daugybę pastatų, kurie 
reikalingi neseniai atgavusiai 
t au ta i tvarkyti ekonominį ir 
politinį gyvenimą. Dėl toli
mesnio buvimo Lietuvoje sovie
tų kariuomenės vadovai sako, 
jog jie yra pasiruošę sudaryti 
sutartis su Lietuvos respublikos 
vadovais ir nežada kištis į 
vidaus reikalus, bet gerbti visus 
nepriklausomos valstybės reika
lavimus. Žinoma, šitoks pareiš
kimas Lietuvos žmonėms bent 
artimiausiu laiku yra menka 
paguoda. 

Pašlijusi d rausmė 

Sovietų d e s a n t i n i n k a i 
Lietuvoje 

Sovietų armijos drausmė yra 
visiškai pašlijusi. Dėl jų elgesio 
labai nukenčia Lietuvos gyven
tojai . Kare iv ia i pasižymi 
kriminaliniais nusikaltimais. 
Tai rodo armijos moralinį nuo
smukį. Miestuose, kur yra dislo
kuoti kariniai daliniai, žmonės 
jaučia nuolatinę baimę, kad 
kiekvieną dieną gali būti už
pulti , sumušti ir apiplėšti. 

Kareiviai nuolat gatvėje sulaiko 
žmones, grasindami ginklu, 
atima pinigus. Kareiviai įsi
laužia į butus ir krautuves ir 
pasisavina, kas jiems reika
linga. Būdami neblaivūs, ka
reiviai švaistosi gatvėse ir 
reikalauja pinigų. Klaipėdoje 
prie a l aus baro k a r e i v i a i 
užpuolė Maskvos s r i t i e s 
gyventoją J. Jakomovą ir atėmė 
iš jo pinigus ir laikrodį. Birželio 
18 d. rytą prie savo namų vartų 
buvo nušauti du Klaipėdos ra
jono gyventojai Aivaras ir Daiva 
Mumai. Paaiškėjo, kad nusikal
timą įvykdė sovietų pasienio ar
mijos kareivis Aleksiejus Tol-
kočiovas. Esanti Lietuvoje so
vietų armija yra panaši į gink
luotų nusikaltėlių organizaciją. 
Sovietų karinė prokura tūra 
mažai kreipia į tai dėmesio. 

Kokia Lietuvai reikalinga 
krašto apsauga? 

Tokiai padėčiai esant, reika
linga Lietuvos krašto apsauga. 
Šiuo metu jau yra suorgani
zuota Lietuvos sienų apsauga iš 
2500 vyrų. Tas skaičius bus 
padidintas, jei pasirodys, kad 
re ika l inga daug iau vy rų . 
Tačiau yra manančių, kad Lie
tuvai iš viso nėra reikalinga 
reguliari kariuomenė. Galėtų 
būti Šveicarijos pavyzdžiu 
įvestas karinis apmokymas visų 
vyrų nuo 20 iki 60 metų, kur ie 
gali būti pašaukti, reikalui iš
kilus. Ten ginkluotas pajėgas 
sudaro ne nuolatinė kariuome
nė, bet tik kariškai apmokyta 
milicija. 

Kiti mano, kad nuolatinė 
krašto apsauga Lietuvai būtinai 
reikal inga. Ji tu rė tų b ū t i 
apginkluota lengvesnio tipo šar
vuočiais, s r a i g t a s p a r n i a i s , 
žvalgybos lėktuvais, artilerijos 
pabūklais, lengvaisiais ginklais, 
pasienio apsaugos kateriais. 
Reikėtų orientuotis į greito rea
gavimo dalinius. C;,-,UTT>O suda
ryti komisiją iš Nepriklausomos 
Lietuvos ir sovietų aukštąsias 
karo mokyklas baigusių mūsų 
krašto karininkų ir nustatyti 
Lietuvos kariuomenės koncep
ciją ir ginkluotę. Girdėti, kad 
Estijos kar in inkų sąjungos 
atkūrimo susirinkime buvo 
sutarta, kad Estijai re ik ia 
sausumos, jūrų ir oro ginkluotų 
pajėgų. 

Būtų t iks l ing iaus ia , jei 
Lietuva, nustatydama savo 
krašto apsaugos s t ruk tūrą , 
derintų ją su bendro likimo 
kaimynais latviais ir estais. 

MOKYTOJAU, 
KAD REGĖČIAU 

Jėzus vaikščiojo su apaštalais 
ir miniomis sausoje Palestinos 
žemėje. Kai jis su minia ėjo pro 
elgetaujantį aklą, tas šaukė: 
„Jėzau, Dovido Sūnau, pasigai
lėk manęs? Daugelis draudė jį, 
kad tylėtų. Bet jis dar daug 
labiau šaukė: Dovido Sūnau, 
pasigailėk manęs (Mk. 10,46-48). 
Ir Jėzus, sudraudęs savo moki
nius, pasigaolėjo jo. Kai jis atėjo 
pas Jėzų, jis jam tarė: ,,Ko nori, 
kad t au padaryčiau? Aklasis 
jam atsakė: Mokytojau, kad 
regėčiau. Jėzus gi jam tarė: Eik, 
tavo tikėjimas išgelbėjo tave" 
(Mk. 10,31-32). 

Jėzus nepasakė, kad jis regi, 
kad jis gali sekti jį, bet tik „tavo 
tikėjimas išgelbėjo tave". Tai jis 
parodė savo apaštalams ir jį 
sekančiai miniai, kad stebuklo 
darymui re ik ia tikėjimo, o 
stebuklas yra jo dieviškumo įro
dymas. 

Kai žydai jį persekiojo, kad jis 
net subatoje daro stebuklus, tai 
jis jiems tarė: „Iš tikrųjų, iš 
tikrųjų, sakau jums, Sūnus 
negali nieko daryti iš savęs, 
kaip tik tai, ką mato darant 
Tėvą: nes ką t a s daro, tai taip 
pat daro ir Sūnus... Nes kaip 
Tėvas prikelia numirusius ir 
atgaivina, ta ip ir Sūnus atgai
vina, ką nori... Kas negerbia 
Sūnaus, tas negerbia Tėvo, ku
ris yra jį siuntęs" (Jn.5,19-23). 

Viešpats Jėzus neveikė savo 
vardu, kaip žmogus, bet Tėvo 
vardu, kaip jo siųstasis Dievo 
Sūnus. Jis darė stebuklus, jis 
prikėlė iš mirusiųjų, išgydė 
ligonius, bet visą darė kaip 
Dievas, Dievo antrasis Asmuo. 
Šv. Tomas Akvinietis sako, kad 
„pasirodo ka i kurie dalykai, 
kuriuos tik Dievas gali daryti, 
kad tikėtų į dievišką žodį, kurį 
sakė Jėzus Kristus". J i s pasakė 
apie tikėjimą savo sekėjams: 
„Jūs esate iš žemybės, aš esu iš 
aukštybės. Jū s esate iš šio 
pasaulio, o aš neesu iš šio 
pasaulio" (Jn.8,23). Ir jis jiems 
kalbėjo, kaip turįs autoritetą, 
kaip siųstas iš dangaus, kaip 
tur įs specialią pasiuntinybę, 
kurios dabar net jo mokiniai 
nesuprato, bet supras tik tada, 
kai žmogaus Sūnus bus pakel
tas aukštyn ant kryžiaus. 

Šv. Paulius kalba savo laiške 
žydams apie vyriausią kunigą, 
kurį turėjo išrinktoji *auta. J i s 
ne pats save pasiskyrė, bet buvo 
paskirtas Dievo. „Nes kiekvie

nas vyriausias kunigas, paimtas 
iš žmonių, yra įstatomas žmo
nėms, tuose dalykuose, kurie 
liečia Dievą, kad aukotų dova
nas ir aukas už nuodėmes, kaip 
t a s , k u r s gali pas iga i l ė t i 
nežinančių ir klystančių, nes ir 
j i s p a t s yra a p s i a u s t a s 
silpnybės; ir todėl jis turi kaip 
už žmones, taip ir pats už save 
aukoti aukas už nuodėmes... 
Taip ir Kristus ne pats sau 
pasisavino vyriausiojo kunigo 
garbę, bet tasai , kurs j am 
pasakė: Tu mano sūnus; šian
dien pagimdžiau tave" (Žd. 
5,1-5). 

Bet Jėzus ka lba ir daro 
stebuklus ne tik savo mokinių 
ir sekėjų akyse. Jis rūpinasi 
savo steigiama Bažnyčia, kurio
je t u rė s tilpti visi, ne t ir 
pagonys. Jie negarbino vieno 
Dievo, o turėjo daug dievų ir 
garbino gamtos jėgas, kuriose 
tik apsireiškė Dievas. Dėlto 
Jėzus ir sako savo apaštalams: 
„Aš tur iu ir kitų avių, kurios ne 
iš šitos avidės; man reikia ir jas 
atvesti; jos klausys mano balso, 
ir bus viena avidė ir vienas 
ganytojas. Todėl Tėvas mane 
myli, kad aš guldau savo gyvy
bę, k a d vėl ją i m č i a u " 
(Jn.10,16-17). Tai ir parodo, kad 
Jėzus visuomet iš savo mokinių 
ir iš tų, kuriems darė stebuklus, 
reikalavo tikėjimo jo dievyste, jo 
pasiuntinybe, jo guldymu gyvy
bės už žmones išrinktuosius ir 
kitas avis, tai yra, pagonis. 

Viešpats Jėzus atrišo akis, kai 
tas aklasis parodė tikėjimą. Jis 
pradėjo regėti ir sekė su kitais 
mokiniais Jėzų. Jis rūpinosi ir 
kitais, nes matė, kad „Pjūtis, 
tiesa, didelė, bet darbininkų 
maža" (Mt.9,37). Taip pa t jis 
savo žemiško gyvenimo pabai
goje apaštalams įsakė: „Eikite 
tat ir mokykite visas tautas, 
krikštydami juos vardan Tėvo ir 
Sūnaus ir šventosios Dvasios ir 
mokydami juos laikyti visa, ką 
tik esu jums sakęs (Mt.28,19-
20). Taigi padaryti, kad regėtų 
nevienas aklas, bet regėtų visos 
tautos ir visi ž m ^ ė s . 

- PJV. 

Geriausia priemonė gerai pra
dėti kiekvieną dieną yra nu
budus mąstyt i , ar nebūtų 
galima šiandien nors vienam 
žmogui džiaugsmo atnešti . 

Fr. Nietzsche 

DVIEJŲ TĖVŲ DUKRA 
Novelė 

VLADAS VAILIONIS 

atvykę į Vanagėnų ūkį, bet laukuose ar miške jų 
neieškojo. 

Norėdama atsidėkoti Dievui už ta i , Vanagėnienė 
ir eidavo viduryje savaitės į bažnyčią rytinėms 
Mišioms. 

Tą atmintiną dieną ji, išėjusi iš bažnyčios ir ne
kreipdama dėmesio į miestelio moteris, sustojusias žo
džiu persimesti, apsigaubė skepeta ir skubėjo namo. 

• Juk ūkyje ir lietingą dieną yra marios darbų. O Vana-
, gėnienė buvo darbšti moteris. Vos išėjusi į didžiąją 

Buvo lietinga ir apsiniaukusi 1941 metų rugpjūčio gatvę, ji pamatė baisų vaizdą: visa gatvė buvo užtvinusi 
diena. Atrodė, jog dangus dėl ko tai liūdėjo, todėl jo varganais, verkiančiais ir dejuojančiais žmonėmis. Iš-
debesys ir ašarojo. Laikas nuo laiko vėjelis nušluos- gąstis liuobtelėjo jos kūnu, o širdis pradėjo krūtinėje 
tydavo debesėlių akis, bet po kurio laiko ir vėl jų daužytis, lyg ji būtų norėjusi iš ten iššokti. Suprato 
ašarėlių smulkūs lašeliai pasiekdavo žemę. Vanagėnienė, kas įvyko. Ne be reikalo žmonės kalbėjo, 

Vanagėnienė, nors ir buvo tikinti moteris, nepralei- kad jau prieš savaitę, vokiečių suvaryti apylinkės 

vieną Dievą. 
kas tik yra, 
absoliutą. . . 

Mes tikime į 
sukūrusį viską. 
Gyvąją mintį . 
Dievas gyvena mūsų sąžinėse, 
žmonijos sąžinėje ir visatoje, 
kuri mus supa. 

G. Mazinm 

Tik Kristuje yra tiesa, kuri 
sustiprina širdi ir pakelia 
dvasią. Kas turi tiesą, tas turi 
Kristų, kas turi Kristų, tas turi 
Dievą, ir kas turi Dievą, tas 
turi viską 

Fr Schiller 

dusi galbūt be priežasties nei vieno sekmadienio Mišių, 
bet, būdama ūkininkė, neturėjo laiko darbadieniais 
lankyti bažnyčios. Užėmus vokiečiams Lietuvą, ir ji 
nors kartą savaitėje nueidavo rytinėms Mišioms. Juk 
Užgirio miestelis buvo netoli — vos trejetas kilometrų 
iki bažnyčios. O ji turėjo už ką Dievui dėkoti. Jos vyras, 
nors ir buvo labai ramus ir santūrus žmogus, bet 
bolševikmečiu ir jis neprilaikė savo liežuvio, kaip ji 
sakė. Miestelio aktyvistams jis tiesiai į akis yra 
pasakęs, jog susėdus valdžioje visokiems valkatoms, 
nieko gero nereikia tikėtis. Todėl, vos t ik pradėjus 
okupantams Lietuvoje žmonių trėmimus, visa Vana
gėnų šeima pasitraukė į gretimą mišką. Tik abu jų 
sūnūs, pasiėmę šautuvus ir pilnomis kišenėmis šovinių, 
laikėsi netoli ūkio. Tėvams, metus priekaištą dėl jų 
ginklų, vyresnysis atsakė, jog mirti j * galį ir savo 
tėviškėje. Į Sibirą rusk i ai jų nei vieno neišveš. 

1939 metais nuginkluojant lenkų internuotus 
karius, abu Vanagėniukai apsirūpino tada ginklais ir 
šoviniais. Jie spėjo, kad gali ateiti :a'kas, kad šių 
ginklu prireiksią savo pačių gyvybe: _vlbėti. 

Du kartus rusai su vietiniais aktyvistais buvo 

kaimų vyrai kasė didelius griovius Jūniškės miško 
pakraštyje. Štai, kam jie juos kasė — šiems vargšams 
žydams. 

— O, Dieve, Dieve, — sudejavo Vanagėnienė. — Iš
gelbėk šiuos nelaimingus žmones nuo šios baisios mir
ties. Ašaros liejosi jos veidu, ir j i stovėjo, lyg 
suakmenėjusi, bijodama ir pajudėti. 

Žydai, nešdamiesi ir mažulėlius vaikus, prieauglius 
laikydami už rankų, pamažu slinko pirmyn, leisdami 
kažkokį murmesį. Ar jie meldėsi, keikėsi ar tik dejavo. 
Vanagėnienė nesuprato. 

Ji, stebėdama tą baisų vaizdą, stovėjo toje pačioje 
vietoje, o ašaros riedėjo jai nesulaikomai. 

Priartėjus prie jos būriui moterų su vaikais, ji, 

šį miestelį, sudegindami visą miestelio centrą. Šie griu
vėsiai dabar davė apsaugą bėgančiai Vanagėnienei su 
mergaite, išplėšta jos iš art imų nagų. 

Išbėgusi iš miestelio, ji nepasuko plento l ink, bet 
laukais žingsniavo namo. Mergaitę ji stipriai laikė 
rankoje, lyg ir bijodama, kad ši nepabėgtų. Eidama vis 
ja i kartojo: „Nebijok, mergaite, nuo šiandien aš būsiu 
tavo motina Pats Dievas mane atsiuntė į miesteli tavęs 
pasiimti". 

Dujos pasiekė Vanagėnų namus, mergaitė nepra
t a rė nei vieno žodžio. Ji neklausė nei apie savo tėvus 
ir jų likimą, nei k u r ši moteris ją vedėsi. Ji ėjo įbedusi 
savo akis į žemę, lyg ji vis dar būtų toje mirties 
kolonoje. 

Vanagėnienė, įėjusi į savo namus, nerado ten 
namiškių. Matyt, visi buvo išskubėję prie darbų. Tas 
ja i kaip t ik ir tiko, nes gi nereikės tuoj pat aiškinti, 
iš kur ji šią mergaitę parsivedė. Nors Vanagėnienė 
buvo darbšti moteris ir poilsiui ji skyrė labai mažai 
laiko, bet virtuvėje ji turėjo savo suolelį. Tai buvo iš 
karklų išpintas su atrama suolelis, į kurį galėjo sutilpti 
t rys suaugę žmonės. Stovėjo jis už virtuvės krosnelės, 
k u r ji žiemos vakarais, pasisodinusi savo vaikelius prie 

' savęs, pasakodavo jiems pasakas, o vėliau jau ir 
pirmuosius žodžius juos skaityti ten išmokė. Ten ji pri
sėdo ir su šia mergaite. 

Mergaitė, atrodė, galėjo būti 11-12 metų. Tamsia
plaukė, skaisčiu veideliu, apsivilkusi tik suknyte ir 
basomis kojomis įsispyrusi į batukus. Atrodė, jog ji pati 

nekreipdama dėmesio į vokiečių sargybinius, prišoko ir jos suknytė jau ilgą laiką nematė vandens 
prie kolonos, pasičiupo pirmą mergaitę už rankos ir no- — " * " * — ' " 
rėjo su ja bėgti į šalį, bet mergaitė, matyt , nesupras
dama jos užmačių, spyrėsi ir nebėgo. Tuo gi metu kita 
kolonos moteris, surikdama kažką žydiškai, pastūmė 
savo paauglę mergaitę Vanagėnienės link. Nors sargy
binis šaukė visa gerkle, bet ji spėjo pasprukti su šia 
mergaite griuvėsių link. 

Iš pradžių ji leido mergaitei apsiprasti su aplinka 
ir tik po to ji pradėjo ją klausinėti apie jos šeimą ir ją 
pačią. 

Mergaitė pasisakė esanti Haikė Levinaitė, 
gyvenusi prie pat miestelio sulinio. Prieš karą jos tė
vai turėjo drabužinių medžiagų krautuvę. 

(Bus daugiau) 
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Washingtono Kr. Donelaičio lit. mokykla neša Mišių aukas, minint 
Iš kairės: Laura Bailey. Ramune Rastonytė, Lina Dailydytė, Vincas 
ir Andrius Cižiūnas. 

Šiluvos koplyčios sukaktį. 
Cižiūnas, Rita Bureikaitė 

Nuotr. Broniaus Čikoto 

HORIZONTAI 
A N T R O J I I Š K I L M I Ų 

D I E N A 

K a i šviesų rudens vidurdienį. 
o ka lendor ia i žymėjo 1991 m. 
spalio 13d., nuvykau į Katal ikų 
universiteto ir įvairių vienuolijų 
supamą Amerikos ka ta l ikų tau
t i n ę N e k a l t o P r a s i d ė j i m o 
baziliką Washingtone, nors dar 
dvi valandos buvo l ikusios iki 
čia įrengtos Šiluvos koplyčios 25 
m. s u k a k t i e s i šk i lmių , j au 
matės i daug nematy tų žmonių, 
ypač vyresniosios kartos vyrų su 
t r ispalvėmis juos te lėmis an t 
šva rko at lapų, o mo te rų ir 
t au t in ia i s rūba i s pasipuošusių. 
Taip žmonės iš įvairių kampų 
r inkosi Amerikos ka ta l ikų tau-
t i n ė n šventovėn. P i rmiaus ia i 
sus i t ikau lietuvių angl iakas ių 
pa l ikuonis , special iais auto
busais atvykusius iš Scrantono, 
Pit tstono ir ki tų Pennsylvanijos 
angl iakas ių Lietuvos parapijų. 
J ie dejavo, kad pas juos jau 
beveik nebėra l ietuviškai kal
bančių kunigų. Ir t a r p savęs 
kalbėjosi angliškai . Bet kai 
užkalb inau l ietuviškai , beveik 
visi mane suprato ir stengėsi 
ka lbė t i savo protėvių kalbe . 
N e m a ž a dalis jų buvo a tvykę į 
Washingtoną 1966 m., ka i Šilu
vos koplyčia buvo švent inama. 

Ne t rukus pasirodė ekskurs i 
jos iš New Yorko. Bal t imorės , 
jau neka lbant apie tuos , kur ie 
a tvyko iš vakaro ir dalyvavo 
akademijoje bei koncerte . Tai 
ekskursanta i iš Toronto, Hamil
tono, Worcesterio, Hartfordo, 
Bostono, su B. Za la tor ienės 
vadovaujama ekskursi ja lėktu
vu a tskr idę iš Chicagos ir k i tų 
vietų. Floridos l ie tuviams čia 
a t s t o v a v o inž . M i k a i l a su 
žmona, dr. V. Tumasonis su 
žmona, iš Texas - dr. V. Vygan
tas . Tikiu, kad toje minioje buvo 
ir daugiau atstovų iš čia mano 
paminėtų ir nepaminėtų miestų 
bei valstijų. 

34 D V A S I N I N K Ų 
P R O C E S I J A 

K a i už didžiojo a l t o r i a u s 
sustojus Dainavos ansambl iu i 
su maždaug 50 choristų su diri
g e n t u D. Polikaičiu pr iešakyje 
p a s i g i r d o M. M o t e k a i č i o 
vargonų muzika ir p r i e pagrin
dinio al toriaus pamažu art inosi 
i lga procesija, 3,000 sėdimų 
v i e tų t u r i n t i baz i l ika buvo 
pilnutėlė. Chorui ir visiems gie
d a n t „Pulkim ant ke l ių" , pro
cesija, t rumpam sustojusi pr ie 
v i d u r i n ė j e navoje į r e n g t o s 
Ši luvos koplyčios, vėl ėjo pir
myn . Joje žygiavo t a u t i n i a i s 
drabužėl ia is pasipuošę Balti
morės ir Washingtono lit. mo
kyklėl ių mokiniai, Mišių lekto
riai — K. Cižiūnas, G. Pakš ty tė , 
D. Sužiedėlis, aukojimo proce
sijos dalyviai — R. Bureikai tė ir 

P. Mickus, l ie tuviškų organiza
cijų vadovai su naujai i š r i n k t u 
JAV L B p i rmin inku V. Maciū
nu priekyje, savo spa lv ingomis 
uniformomis aps i rengę Šv. Gri
gal iaus ordino k a v a l i e r i a i inž. 
A. R u d i s ir d r . J . S t u k a s , 
pap ras tus iše iginius d r a b u ž i u s 
vilkį Šv. Si lvers t ro o r d i n u ap
dovanoti dr. A. Darnus is ir J . 
Laučka. Po jų ėjo Mišių konce-
lebran ta i — 2 9 p r e l a t a i bei 
kuniga i , vyskupa i S. T a m k e -
vičius, A. Deksnys , P. B a l t a k i s , 
a rk ivyskupas C. S a l a t k a i r vy
r i a u s i a s Mi š ių c e l e b r a n t a s , 
W a s h i n g t o n o k a r d i n o l a s J . 
Hickey. Šventovėje v isą la iką 
švytėjo a š t u o n i ų t e l e v i z i j o s 
operator ių k a m e r o s , n e s iškil
mės b u v o rodomos visoje Ameri
koje p e r k a t a l i k ų r e l i g i n e s 
laidas t rans l iuo janč ią W E T N 
kabel inės televizijos s to t į . 

Prieš p radedan t aukot i Mišias 
kard inolas Hickey p a s v e i k i n o 
taip gaus i a i į šią š v e n t ę susi
r i nkus iu s l i e tuv ius ir p r a n e š ė 
apie g a u t ą l a i šką iš V a t i k a n o , 
k u r i a m e rašoma, kad popiež ius 
savo maldomis jungias i į sukak
ties minėj imą. 

svarbiausioji Miš ių dal is , o per 
komuni ją i lgoms e i lėms maldi
n i n k a m s p r i iman t Švenčiausią

jį , skambėjo „ J ė z a u pas mane 
a t e i k i " i r F . S t r o l i o s (jis 
asmeniška i iški lmėse dalyvavo) 
, , 0 didis Dieve Visaga l i . . . " 

P L O J I M A I V Y S K U P A M S 
B R I Z G I L T I R 

T A M K E V I Č I U I 

Marąue t t e P a r k o l i e t . kle
b o n u i k u n . J . K u z i n s k u i 
perskaič ius Evangel i ją a b i e m 
kalbom, pamoks lą a n g l ų k a l b a 
pasakė Oklahomos a r k i v y s k u 
pas C. Sala tka , dalyvavęs koply
čios š v e n t i n i m o i šk i lmėse pr ieš 
25 m. Ark ivyskupas pastebėjęs , 
kad p e r k e t v i r t į š i m t m e č i o 
k o p l y č i ą p a m a t ė m i l i j o n a i 
žmonių, pa re i škė p a g a r b ą ir 
padėką lietuvių koplyčios idėjos 
į gyvend in to ju i v y s k u p u i V. 
Brizgiui, dėl l igos negalė jus iam 
čia a tvyk t i . Vis i p a m a l d ų daly
viai, p a m o k s l i n i n k u i paska 
t inus , page rbdami už šį žygį 
vyskupą Brizgį, garsiai paplojo. 
Taipgi plojimais, pamoks l in in 
kui paminė jus pavardę , pagerb
tas Lie tuvos v y s k u p a s S. Tam-
kevičius. S u s u m u o d a m a s pa
mokslo turinį, arkiv. C. Sa l a tka 
pasakė : „Lie tuvia i y r a i š r ink t i 
stoti ap l ink Viešpa t i e s s ta lą ir 
paauko t i ger iaus ią , k ą j ie tu r i 
bet k u r i u o l a i ku , a r t a i bū tų 
Šiluvos Marijos koplyčioje, a r 
ka tedrose , a r Sibiro lager iuo
se. . ." 

Da inava i g i edan t F . St rol ios 
„ L y d ė k m ū s ž i n g s n į p r i e 
a l t o r i aus" , aukoj imo procesijoj 
kardinolui buvo į te iktas g in taro 
gaba las . L K B K r o n i k o s t o m a s , 
Sibiro t r emt in ių m a l d a k n y g ė ir 
sovietiniame kalėj ime iš duonos 
p a d a r y t a s rožanč ius . Cho ru i 
pagiedojus Lietuvoje kompozito
r iaus kun . G. Šukio s u k u r t ų 
Mišių dalį — „ S a n c t u s " , vyko 

I S K A S E D U O B E P A R T I J A I 
I R I M P E R I J A I 

K a d a n g i Šiluvos koplyčios 25 
m . sukak t i e s i šk i lmės oficialiai 
buvo sujungtos s u padėka Dievo 
Mot ina i už nesen ia i a tgau tą 
L ie tuvos nepr ik lausomybę , po 
k o m u n i j o s a n t r ą p a m o k s l ą 
l ie tuvių kalba pa sakė Kauno 
v y s k u p a s augz i l ia ras S. Tam
k e vičius . Pradžioje perdavęs 
k a r d i n o l o V. S l a d k e v i č i a u s 
sve ik in imus , v y s k u p a s sustojo 
t ies Ši luvos Mar i j a „ tapusia 
vėliava, po k u r i a mes gynėm ne 
t ik savo t ikėjimą, bet ir tautos 
teisę į laisvę i r nepriklauso
mybę. T ik r i aus i a i , s a k ė vys
kupas , dėl šitos pr iežas t ies so
vietinė valdžia draudė žmonėms 
lankyt i Šiluvą, organizavo kiau
lių m a r o spek tak l ius , t a r d ė ir 
ne t t e i s ė už e i senų organiza
vimą į Šiluvą. . ." 

Toliau svečias iš Kauno paste
bėjo, k a d mūsų t ikėjimas ir pasi
t i kė j imas Mari ja nebuvo ap
vi l tas . ,,Ar ne s t ebuk las , kad 
per 5 0 pr iespaudos m e t ų iš
l a ikėme iš t ik imybę Dievui ir 
Tėvyne i? Iš t ikrųjų, t a i buvo 
Lie tuva i be galo sunkus bandy
mas. V a k a r ų žmonės klausdavo: 
ka ip sup ras t i , kad už vaikų 
katekizaciją žmonės y r a perse
kiojami ir t u o pačiu kasmet 
deš imtys tūks t anč ių va ikų ruo

šiasi ir pr i ima pirmąją komu
niją?" 

Pasak vyskupo, tai buvo pir
m a s i s s tebuklą? A n t r a s i s 
Stebuklas įvyki 1988 m., kai 
komunistų partra pradėjo pe-
restroiką. „Atėjo Sąjūdis, sakė 
vyskupas, kurif t ikslas buvo 
senon struktūror. įlieti naujo 
k rau jo . B e t . :#kas įvyko 
priešingai: Sąjūdis part i jai ir 
imperijai iškast duobę..." 

Trečią stebuklą Lietuva matė 
šių metų rugpjūčio mėnesį. 
„P ik t i žmonės planavo šalį 
paskandinti kraujuje ir ašarose. 
O mes pe r tri? dienas pasi 
jutome k i tame pasaulyje. Galu
t ina i subyrėjo sovietinė imperi
ja , kompartija, c Lietuva atgavo 
laisvę ir nepriklausomybę (šiuos 
vyskupo žodžius šventovėje 
palydėjo ilgi plojimai). Visa 
Rusija yra neatpažįstamai kita, 
tvirtino vysk. Sigitas Tamke-
vičius. Reikia dar ke tv i r to 
stebuklo — pakelti Lietuvą iš 
ekonominės ir dvasinės bedug
nės. . ." 

Savo aktualų. į netolimą Lie
tuvos istoriją ir dabartį atremtą 
pamokslą baigė šiais žodžiais: 
„Šiandien sus imkę į šią gražią 
šventę mes ne tik dėkojame už 
viską Marijai, bet k a r t u ir 
prašome: Dievo Motina, išmelsk 
l a i svę a tgavus ia i L i e t u v a i 
dvasinio prisikėlimo dovaną". 

Mišioms pasibaigus trys tūks
tančiai į švente susirinkusių 
lietuvių, vyskupui P. Baltakiui 
vadovaujant, kartojo Lietuvoje 
sukurtą malda, pasiaukojant 
Nekaltai Marijos Širdžiai. 

I r galop po greitai prabėgusių 
nepilnų dviejų valandų, bažny
čioje aidint Dainavos ansamblio 
ir visų maldininkų giedamai 
„Mar i j a Mar i j a " g ie smei , 
iškilmės buvo baigtos. 

Po to da r ilgokai ant plačiųjų 
laiptų, turinčių apie 50 pakopų, 
ir aplinkui juos būriais stovinia
vo žmonės, susitiko daugelis 
pažįstamų, vyk( pokalbiai, foto-
grafavimasis, o iški lmių kai 
kuriuos vaizdus foto apara te 
įamžino oficialus fotografas K. 
Čikotas. Nuotraukas pamatysi
me spaudoje. 

Ir kai po valandos rengimo 
komiteto nariai su garbės pirm. 
vysk. P. Baltakiu ir pirm. A. 
Pakštiene ėjome į Katal ikų 
universiteto patalpas pasida
linti įspūdžiais, visi žmonės nuo 
šventovės dar nebuvo išsiskirs
tę . Viską susumavus, prisimena 
šie privačiai vysk. P. Baltakio 
tar t i žodžiai: ..Visos iškilmės per 
dvi dienas prabėgo tvarkingai ir 
įspūdingai. Labai t iko choras, 
neištęstos buvo Mišios, o žmonių 
gausumas tiesiog stebinantis. . ." 

Gaila, kad ištikus labai rim
ta i ligai savo pareigų iki galo 
negalėjo eiti pradžioje išr inkta 
sis rengimo komiteto pirminin
k a s Jonas Vaitkus. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
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"TORVIL" LTD. 
POSMEKLT i t ! CUSlBU.NJXSOreAX E U , WP. CO. 

NEW L0WEST PRICES 
I DOOR TO DOOR DEUVERY 

pARCEL 
SERVICE' =1 ?tHVICE V i 

• PARCELS PACKED BY CUSTOMER (Ne* and Used Clotfung; 
(rrdn. 5kg/I2Lbs.. no max. limh) 

• STANDARD FOOD PARCELS (regidar deliverj) 
• EXPRESS FOOD PARCELS { 14 days Miveryi 
• MONEY (hand to hand delivay) 

- reguiar (4 weeks) 
- ezpress (7 busint:,\ days) 

• DEUVERY OF DRUGS AVALIABI.E WTTH DOCTOR'S 
PRESCRTPTION 

• MEDICAL INSURANCE FOR VISITORS (CaŽšu onl~;, 
• EVVTTATIONS FOR VISITORS 
• SALE OF RUSSIAN CARS Lovvesiprices - 3 *. .»& *ffwry 

lWolga, Lada. Samara, Mosh.ich, Tavria, Niva). 

COMTNG SOON "Affi CARWr 
CALLTOLLFREE 1 - 8 P O - 6 6 1 - 0 2 1 O 
C 7 / V I N f ^ V D / V 

H « a d O f f i c e 
63 Galaxy Blvci, Unit #7, 
Rocdalc Onario M9W 5I> I 
TcL (Al 6)79^-3320 
Fax:(416)798-3321 
B r a n c h 
TORVTL PARCEI.S 
*0-i Roncesvailes Ave.. 
Toronto. Onano M6R 2M9 
T c i ^ i Ą 534-3860 
Far ^416)533^910 

UTHUANIA 
L\ IVIA 

ESTONIA 
UKKAINE 

BYFIORUSSIA 
IMOLDAVIA 
ARMENIA 
CFORCIA 

l^NINCRAD 
MOSCOW 

u.s./v^ 
H e a d O f f i c e 
2136 Wen Chicajo Ave.. 
Uurago, m. 60622 
TeL '312) 278-5258 
Fa* 312) 278-0875 

B r a n c h 
R&RfNTERPOSTMIRCO. 
1055 Broadway 
BorTiIo. M.Y. 14212 
Tcl/Fw. (116) 894-9880 

ACCKIT PARCELS BY UFS 

LOS A N G E L E S B A L F O 
G Y V A V E I K L A 

Lietuvai a t g a v u s nepriklau
somybe, pak i to daugelio mūsų 
organizacijų gyvenimas. Vienos 
jų likviduojasi, kitos keičia savo 
veikimo krypt į , be t vienintelė 
šalpos organizacija Balfas buvo. 
y ra ir b u s r e i k a l i n g a tęsti dar
bą energ inga i ir ryžt ingai . 

Lietuviai tėvynėje ir už jos 
ribų visą laiką bus reikalingi 
Balfo pa r amos . Pr i s imink ime, 
kaip džiaugėsi m ū s ų taut iečiai , 
grįžusieji iš Sibiro į Lietuvą, kai 
Balfas atėjo j iems su pinigine ir 
mater ia l ine paga lba . 

Ši paga lba dar labiau reika
linga a t s i k u r i a n č i a i Lietuvai. 
Todėl Balfo še lp imo t iks la i 
nemažėja, bet didėja. 

Pagalba s u t e i k i a m a visiems 
jos re ika l ingiems, inval idams, 
l igoniams, sene l i ams , va ikams 

ir k i t iems jos reikal ingiems, kur 
jie bebūtų . 

Š ių tikslų vedama lietuviškoji 
v i suomenė t u r ė t ų Balfą dar 
s t ip r i au pa remt i . S iekdami šio 
k i l n a u s t iks lo įgyvendinimo, 
losangeliečiai skelbia Balfo pini-
g i n į vajų, k u r i s p r a s i d ė s 
lapkričio 1 dieną ir t ęs i s iki 
lapkričio 30 dienos. 

Šio te lkinio gyventojai , pra
ei tyje vadovaujant vel ioniui 
V ladu i Paž iūra i , sur inkdavo 
r e k o r d i n e s p i n i g i n e s a u k ų 
s u m a s . Dabar , Balfui vado
vau jan t j a u n e s n ė s ka r to s ener
g i n g a m R i m t a u t u i Dabšiui ir 
d a r b š č i a i v a l d y b a i , šios 
o r g a n i z a c i j o s v e i k l a nesu
mažėjo. 

Los Angeles Balfo skyr ius 
vykdo metinį piniginį vajų ir 
prašo aukų, ku r i a s galite įteikti 
Balfo p i rmin inku i ir k i t iems 
valdybos n a r i a m s kiekvieną 
sekmadienį , parapijos k ieme ar

ba pas iunčiant paštu aukų rin
kėjams. 

Balfo cent ro valdybos pirmi
ninkė Mari ja Rudienė lapkričio 
9 dieną per Los Angeles lietuvių 
radijo p r a n e š apie Balfo veiklą 
ir jo t iks lus . 

Piniginio vajaus šventė bus 
a p v a i n i k u o t a Balfo met in iu 
renginiu Šv. Kazimiero parapi
jos salėje lapkričio 17 d. Pro
gramą a t l i k s Los Angeles Dra
mos sambūr i s , suva id indamas 
vieno veiksmo komediją ,,Prie 
dangaus var tų" . Vėl iau bus 
karšt i p ie tūs ir pabendravimas. 
Dalyvavimo auka 15 dol. Auko
jus iems 100 dol.. duodami du 
garbės bi l ie tai . S ta la i rezer
vuojami p a s iždininką Albiną 
Mitkevičių, tel. (213) 662-6413. 
Visi malonia i kviečiami daly
vaut i . 

Tautiečiai Lietuvoje ir k i tur 
laukia j i ems reikalingos Balfo 
paramos. 

Padėk ime jiems išt iesdami 
a r t imo mei lės ranką. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
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Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirm. Vytautas Landsbergį.- Californijos lietuvių tarpe. 
Nuotr. Steven Kafcsak 

# * 
INTERNATIONAL 

TRAVEL CONSULTANTS 

9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457—2259 U.S.A. 

1991/1992 KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Nr. 9911-N 01 lapkričio - 17 lapkričio, 1991. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 
Nr. 9912-D 26 gruodžio - 12 sausio, 1992. 14 naktų Vilnius, 2 naktys Kopenhaga 
Nr. 9913-J 10 sausio - 26 sausio, 1992. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 
Nr. 9914-F 07 vasario - 23 vasario. 1992. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 
Nr. 9915 -MR 06 kovo - 22 kovo, 1992. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 
Nr. 9916-A 06 balandžio - 25 balandžio. 1992 17 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga. 
Nr. 9917 -MA 07 gegužės - 27 gegužės, 1992. 18 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS! 

VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS. DĖL TOLIMENES INFORMACIJOS PRAŠOME 
KREIPTIS G. T. INTERNATIONAL, INC., 9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, 
ILLINOIS 60457, TELEFONAS: (708) 430-7272 . 

fcfl midlcind fizckzrcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

n-312) 254-4470 

ESEK 
LEN0ER 



PAŽINKIME VAIKĄ 
D. PETRUTYTĖ 

AR MAŽV VAIKŲ YDINGUMAS - BLOGAS 

POLINKIS? 

Jei vaikas rodo blogus polinkius, kurie 
mums nepatinka, tai klaidų reikia ieško
ti netikusiame auklėjime, o ne bloguose 
taiko instinktuose. 

J. Morgan, Ph. D. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. spalio mėn. 26 d. 

A.A. BIRUTININKĖS 
V. GENIENĖS ŠVIESUS 

ATMINIMAS 

EBDACtUOJA ST. SEK£NIEX£, 6507 TBOY ST., CHICAGO. ILL. S0«9. TELEF. (312; 925-5988 

A.P.P.L.E. APTARIA 
SAVO DARBUS 

RAIMONDA RUKSIENE 

Rugsėjo 22 d. Washingtone dr. 
Kather ine ir John Baker na
muose įvyko A.P.P.L.E. susi
r i n k i m a s . K. B a k e r y ra 
psichologijos mokslų daktarė, 
rašiusį straipsnius j „Lituanus" 
apie Lietuvos Sibiro tremtinius, 
yra lankiusis Lietuvoje. John 
Baker 34 metus yra dirbęs vals
tybės departamente, o pasta
ruoju metu d i rba švietimo 
srityje. 

A.P.P.L.E. direktorės J. Kro-
kytė-Stirbienė ir V. Vėbrai-
tė-Gustienė papasakojo apie 
Mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
kursus Lietuvoje. Buvo demon
struojamos skaidrės apie semi
naro eigą paskaitų, susirinkimų 
metu, smagaus laisvalaikio aki
mirkos, talentų vakaro, uždary
mo ceremonijos jaudinančius 
momentus. Buvo dalinamasi 
įspūdžiais ir keliamos naujos 
idėjos a t e i t i e s d a r b a m s . 
Glaustai aptarėme ateinančią 
vasarą planuojamą seminarą, 
numatydami, kad, šalia tų pačių 
temų paskaitų, kurios buvo 
skaitomos šiemet, bus vežamos 
paskaitos apie muzikos moky
mą vidurinėse mokyklose, apie 
muz ik in į v a i k ų auklė j imą 
muzikos mokyklose, pritaikant 
naujus mokymo planus, naujus 
mokymo metodus. Taip pat 
numaty ta , kad ateinančiais 
metais bus plačiau pristatomas 
Šv ie t imo vadybos da lykas , 
sk i r iamas didesnis dėmesys 
mokyklų kompiuterizavimo pro
blemai, ikimokyklinio vaiku 
amžiaus auklėjimo klausimams. 

Dr. K. Baker pranešė, kad 
spalio gale ji vyks į Lietuvą, 
lankysis Švietimo ministerijoje, 
susi t iks su vasaros seminaro 
dalyviais ir organizatoriais. Bus 
puiki proga aptart i ta i , kaip 
s e k a s i k l a sė se p r i t a i k y t i 
seminare girdėtą medžiagą, pa

nagrinėti iškilusias problemas, 
atsakyti į klausimus. 

Direktorė V. Vebraitė-Gus-
tienė pateikė pranešimą apie 
A.P.P.L.E bendrijos dabartinę 
struktūrą ir apie galimybes šią 
struktūrą truputį patobulinti. 
Šiuo metu A.P.P.L.E. bendrijai 
priklauso 120 narių, JAV ir 
Kanadoje. Kadangi bendrija vis 
auga, priimdama naujus narius, 
ta i a t s i r anda vis daug iau 
adminis t rac in io darbo, vis 
labiau plečiasi veiklos galimy
bės atskirose švietimo šakose. 
Dėlto numatyta, kad būtų nau
dinga ateityje turėti direktorius 
kiekvienai švietimo sr i t ies 
na r ių grupei . Tai padė tų 
efektyviau organizuoti darbą at
skirose šakose. 

Buvo aptartos knygų, vadovė
lių ir kitų mokymo priemonių 
įsigijimo gal imybės ir jų 
sandėliavimo bei siuntimo į 
Lietuvą būdai. 

J. Krokytė-Stirbienė apibū
dino tai . kas jau yra nuveikta, 
grįžus iš vasaros seminaro. 
Buvo apsilankyta Jospeh P. 
Kennedy,Jr., Fundacijoje, kur 
buvo aptarti reikalai dėl skirtos 
stipendijos atsilikusių vaikų 
specialistui pasitobulinti JAV 
universitetuose. Taip pat čia 
buvo pradėtos diskusijos dėl 
Specialių olimpinių žaidynių. 
Įvyko susi t ikiams su very 
Special Arts atstovais. Ši orga
nizacija padeda suruošti žmonių 
su negal iomis k u l t ū r i n i u s 
renginius, meno parodas, teatrą 
ir pan. Čia buvo gauta daug 
informacijos, kaip ši organizaci
ja galėtų padėti Lietuvai šioje 
srityje. Amerikos Mokytojų 
federacijos tarptautiniame sky
riuje buvo aptar t i vasaros 
seminaro darbo rezu l ta ta i , 
numatytas tolimesnis bendra
darbiavimas. Taikos korpuse 
(Peace Corps) buvo tariamasi 
dėl gal imybės į t r a u k t i ir 

švietimo klausimą į šios 
organizacijos siūlomą pagalbą 
Lietuvai . Taikos korpusas 
pareiškė sutinkantis įtraukti 
švietimą į šį pagalbos projektą. 
A.P.P.L.E. bendrija apsiėmė 
suteikti visą jiems reikiamą 
informaciją apie Lietuvos švie
timą. 

Vėliau buvo aptarta, kokias 
organizacijas ir fundacijas 
reikėtų kontaktuoti ateityje, 
ieškant finansų, specialistų bei 
kitokios paramos, padedant 
įgyvendinti Lietuvos švietimo 
reformą. Ypač geras patarėjas 
čia buvo J. Baker, kuris labai 
gerai įvertino A.P.P.L.E. darbą 
ir konkrečiai rekomendavo, į ką 
reikėtų kreiptis artimiausioje 
ateityje. 

Buvo sutarta, kad būsimas 
A.P.P.L.E. bendrijos Vidurinio 
Atlanto skyriaus susirinkimas 
įvyks lapkričio mėn. pabaigoje, 
kurio metu dr. K. Baker prista
tys savo parsivežtus įspūdžius iš 
Lietuvos ir apibūdins ten įvy
kusių susitikimų rezultatus. 

MŪSŲ VEIKLA 

JAV Krašto Lietuviu Ben s sesijoje Philadelphijoje susi 
tikusio? rūpimais reikalais švietimo darbuotojos. Iš k. Jūratė Krokytė 
Stirbien<\ Regina Kučienė ir Vaiva Vėbraitė Gust. Jūratė ir Vaiva šią va 
sąrą Lietuvoj? (A.P.P.L.E. sąjungos iniciatyva) pravedė mokytoju pasitobuli 
nimo kursus Regina Kučienė. baigusi trejų metu kadencija JAV LB Švie 
timo tarybos pirmininkes pareigose, naujos LB JAV Krašto valdybos pirm 
Vytauto Maciūno buvo pakviesta toms pačioms pareigoms ateinančių trejų 
metų terminui. 

Nuotr Ramunės Kubiliūtės 

* Chicagoje Lietuvių Mo
terų klubas ruošia madų pa
rodą — „Kuriančios moterys" 
spalio 27 d., sekmadienį, 
Chantilly banketų salėje, 5412 
So. La Grange Rd., Countryside, 
Illinois. Madų pavyzdžiai iš 
„That Giri Boutiąue", o kailiai 
iš Kazaris. Kokteiliai 11:30 v.r. 
Pietūs - 12:30, o paroda - 1:30 
v.p.p. Moterų klubas visą rengi
nio pelną skiria lietuvių orga
nizacijoms, spaudai, lietuvių 
šalpai ir organizacijoms Lietu
voje. Jos taipgi duoda stipendiją 
aukštąjį mokslą studijuojančiai 
jaunuolei. Rezervacijoms kreip
tis — Irena Norbutienė, tel. 
312-585-3727. 

* Chicagos skautininkių 
draugovės narės yra aktyviai 
įsijungusios į parašų rinkimą 
reiškiant padėką Illinois sena
toriams Dixon, Simon ir kong-
resmanui Durbin, už jų parody
tą palankumą ir nenuilstančias 
pastangas siekiant Lietuvai 
Nepriklausomybės. Parašai 
renkami nuo rugsėjo 14 d. Šeš
tadieniais ir sekmadieniais Jau
nimo centre Chicagoje, Lietuvių 
centre Lemonte ir prie bažnyčių 
prieš ir po Mišių. Šiokiadieniais 
Chicagoje padėkos lapus galima 
pasirašyti Midland Savings 
banke (69th St.), „Kasoje" ir 
Seklyčioje (71st St.). Iki šiol 
surinkta 1200 parašų. Parašai 
renkami iki spalio 31 d. Visi 
kviečiami užeiti j minėtas įstai
gas ir savo parašu pareikšti 
padėką mūsų pastangas parė
musiems senatoriams ir kon-
gresmanui. 

* Amerikos Lietuvių Mon-
tessori draugija trečiadienį, 
lapkričio 13 d., 7 vai. vak. 
Lemonte, Montessori mokyklė
lėje — „Žiburėlyje", ruošia vieno 
vakaro seminarą apie kūry
bingumą ir prasmingą vaikučių 
užsiėmimą namuose ir klasėje. 
Seminaras ruošiamas jauniems 
tėveliams ir visiems vaiko paži
nimu susidomėjusiems. Semina
ro vakarą su įvairiais kūrybiš
kais užsiėmimais praves meni
ninkė Regina Barnett, plačiai 
žinoma Montessori auklėjimo 
sritvie. 

Deja, iki šiol dėl nenusiseku
sio auklėjimo padarimų — kalti 
tik vaikai. Kažin, ar kada nors 
buvo taip daug kalbama apie 
auklėjimą, kaip tai daroma 
šiandien? O rezultatai vis blo
gėja ir blogėja. 

Kalbama apie auklėjimą (edu-
cation), o iš tikrųjų galvojama 
apie mokymą, apie vaiko forma
vimą pagal savo nuožiūrą. 

Auklėjimas nėra mokymas, 
nėra liepimas daryti ar nedaryti 
ko, nėra įsakinėjimas ir reikala
vimas, kad vaikas besąlyginiai 
paklustų suaugėlio valiai, jo 
norams bei direktyvoms, kurie 
dažniausiai yra neteisėti, nes 
dažniausiai elgiamasi prieš 
vaiko-žmogaus prigimtį. 

Pagal Montessori ..auklėti" 
reiškia vadovauti vaiko savi
auklai. Auklėti reiškia .sudaryti 
tinkamas sąlygas beatsisklei-
džiančiam dvasiniam gyveni
mui vaike. Auklėti, reiškia pa
žinti vaiką, jo dvasios poreikius 
ir žinoti, kokiame amžiuje ir 
kokia pagalba jam reikalinga. 

Vaikas yra žmogus, bet forma
vimosi stadijoje — auga fiziškai 
ir vystosi arba plėtojasi dva
siškai. Į vaiko kūno augimą 
šiandien niekas nesikiša tiesio
giniai. (Tačiau yra buvę laikai, 
kad kišosi ir buvo susilaukta la
bai skaudžių pasekmių). Šian
dien ta pati klaida vyksta su 
neapdairiu, tiesioginiu kišimosi 
į vaiko dvasios plėtra ir dėl to 
taip pat susilaukiame visokiau
sių dvasinio pobūdžio problemų. 

Šių dienų, galbūt didžiausioji 
problema — mažamečių vaikų 
piktumas, nervingumas. įžūlu
mas, nuolatinis ožiavimasis. 
Susirūpinę tėvai teiraujasi ką 
daryti? Kaip nugalėti t a s 
nelemtas vaiku ydas. kurios 
apkartina gyvenimą ir veda iš 
kantrybės. Patarimų ateina 
nemažai iš mokytojų, psicholo
gų, gydytojų ir pačių tėvų. 
Tačiau jie visi labai įvairūs ir 
vienas kitam prieštaringi. 

Vieni sako. kad su tokiais 
vaikais reikia eriežtai elgtis, 
reikia juos ir bausti. Girdi, kas 
matė, kad dviejų - trejų metų 
amž. „pipirai" neklausytų ir 
rodytų savo „ožius". Jie turi su
prasti, jog tėtės ar mamos reikia 
klausyti. Jei jau šitokio amžiaus 
vaikai neklausys, tai kuo toliau, 
tuo bus sunkiau susikalbėti. 

Kiti sako visai priešingai, kad 
piktiems ir nervingiems vai
kams reikia rodyti daug meilės 
ir nuolaidumo. (« riau jiems pa
taikauti, patenkinant jų norus. 

Tretieji siūlo laikytis „auksi
nio vidurio". Ne per daug žiau

rumo ir ne per daug švelnumo 
bei nuolaidumo. Tačiau esant 
reikalui — su saiku — labai iš
ganinga yra ir „beržinė košytė", 
nes yra tokių dalykų, kurių 
kitaip neišmokysi. 

Kas liečia vaikų mušimą, štai 
ką porina dviejų doktoratų savi
ninkas: „Nesąmonė sakyti, kad 
vaiko nereikia mušti, o jam 
reikia duoti laisvę! Pabanayk 
duoti laisvę bepročiui ir pažiū
rėk,kas atsitiks?" 

Šis t ikras, neišgalvotas pa
vyzdys rodo,kokia didelė tamsa 
t egaub ia mokytų žmonių A-a- Wilhelmina Genienė 
suratimą apie vaiką antrojo 
tūkstantmečio išvakarėse. Liūd- A.a. Vilhelminas Genienė 
niausią, kad taip galvojančių buvo ilgametė, nenuilstanti 
dar yra daugybė. LDK Birutės draugijos narė, 

Ketvirtieji prisipažįsta ir taip, daugelį metų valdybos parei-
ir anaip bandę, bet nė vienas gūnė. Pasižymėjo gilia tautine 
metodas nepadėjęs. Vaikas kaip sąmone ir krikščionišku nusi-
buvo. taip ir yra baisus: piktas, teikimu. Organizacinėje veiklo-
melagis. akiplėša. Kai užeina j e reiškėsi konstruktyviai ir 
. .pas iu t imas" , viską mėto, pozityviai. Vilhelmina buvo 
daužo, laužo. Todėl į jokius Nepriklausomos Lietuvos 
patarimus nebekreipiam dėme- kariuomenės pulkininko a.a. 
sio, o darom, kaip išmanom. Petro Genio žmona. Abu su vyru 

Šie pastarieji gal ir teisingiau- išaugino i." išmokslino tris 
si. Jeigu patarimai, nors ir spe- dukras: Liudą, Nijolę ir Eglę, jas 
cialistų, yra vieni kitiems prieš.: augino gilioje tautinėje dvasioje 
taringi, tai tikrai geriau neši- i r moralinėje disciplinoje, už ką 
vadovauti nei vienu. Kartais jai, kaip motinai auklėtojai, 
sveikas protas gaii-rasti geresnę priklauso ne tik dukrų padėka, 
išeitį. bet ir tautinė pagarba. Velionė 

Dabar pažiūrėkime, ką apie susilaukė devynių vaikaičių ir 
tai sako Montessori, mokslinio dvylikos provaikaičių. Ar i 
auklėjimo pradininkė, kurios 
auklėjimo metodas yra pagrįs
tas vaikų mokslišku stebėjimu 
paruoštoj aplinkoj. 

„Mūsų patyrimai", — rašo ji , 
— „šiuo atžvilgiu yra visuotino 
pobūdžio. Savo Vaikų name-

atžalynas Velionei teikė tautini 
džiaugsmo, sunku pasakyti, tik 
viena, kas yra žinoma, „kur 
paukštis lekia - ten ir plunks
nas meta..." 

Šio promemoria rašinio au
torei teko pažinti V. Genienę 

liuose stebėjome netvarkingus dar Nepriklausomoje Lietuvoje. 
vaikus, kurie viską daužė ir 
vartė. Stebėjome tinginius, iner
tiškus vaikus, kurie gynėsi bet 
kokio prasmingo užsiėmimo ir 
ne su t ikdavo net pa ly t ė t i 
auklėjimo priemonių. Stebėjome 
tokius priešginas vaikus, kurie 
a u t o m a t i š k a i į viską at
sakydavo .ne'. Stebėjome ir 
t okus fantastus-svajotojus. 
kuriuos sunku buvo palenkti 
tikrovei". 

..Ir veltui šeimose ar kitose 
mokyklose bandė juos pa
taisyti!" 

„Kiek motinų mėgino savo 
vaikus pataisyti griežtumu, o 
kitos — švelnumu ir kantrybe! 
Ir visoms nepasisekė, nes ne
buvo paliesta esminė priežastis. 
Griežta i elgiantis , va ikas 
stengėsi slapstytis, apgaudinėti, 
o švelniai — dažniausiai dar la
biau išpaikindavo". 

„Būta laikų, kai mūsų įstai
gos buvo pilnos nesukalbamų 
vaikų!" 

Kėdainiuose, kur jos vyras, 
pulk. Petras Genys buvo Vy-

Pat Bakūnas. Birutė Dailidienė, Illinois gubernatoriaus asistente Pat 
Michalski ir kazu- • ietė seselė Angelė (ČALM mokytoja* Balzeko muziejų 
ie klausosi gubem ' '"aus žmonos Brenda Edgar vaikučiams skaitomos 
pasakos. Nuotr I. T. 

• „Tačiau tikrai tai buvo nuo
stabus dalykas, kai patyrėme, 
jog pagijimas teįvykdavo tik 
vienu atveju, būtent: kai vaikas 
pasijusdavo realiame gyvenime 
ir pats — savo rankomis — pra
dėdavo veikti — ir veikti pras
mingai su atsidėjimu. Tada pra
dėdavo nykti visi trūkumai". 

Vaiko p ik tumas , nervin
gumas bei kitos ydos: melas tin
ginystė, baimė, atitrūkimas nuo 
tikrovės ir kitokie nenor
malumai yra ne priežastys, 
ne blogi polinkiai ar ligos, ku
rias reikia gydyti. Tai tik reiški
niai— simptomai. Juos galima 
palyginti su galvos skausmu, 
kuris praeityje buvo gydomas 
kaip liga. Tačiau medicinos 
mokslui tobulėjant buvo su
rasta, jog galvos skausmas nėra 
liga. o tik kokios nors ligos (šir
dies, kepenų, skrandžio) simp
tomas. Pašalinus ligos židinį, 
dingo ir galvos skausmas. 

Šiandien reikia ieškoti n e 
receptų blogiems psicholo 
giniams simptomams šalinti, 
bet stengtis surasti ir pašalinti 
židinius. Tada simptomai patys 
išnyks. 

Tiesa, tų, blogį sklei-
džiančiųjų. židinių ieškoti nebe
reikia. Jie buvo surasti šio šimt
mečio pradžioje. Juos atrado dr. 
M. Montessori. Mums tik reikia 
noro ir geros valios su tais atra
dimais susipažinti ir jais pradėti 
vadovautis, pirmiausia šeimoje. 
sukuriant tinkamas sąlygas, 
kad vaiko dvasinis gyvenimas 
galėtų normaliai ir sveikai plė
totis. Vaike nuo pat pradžios 
vyksta du gyvenimai: fizinis ir 
dvasinis. „Motina, maitindama 
kūdikį". — sako Montessori. — 
..turi neužmiršti pamaitinti ir jo 
dvasia". 

tauto Didžiojo trečio pėstininkų 
pulko vadas, o šio rašinio auto
rė — jauno kapitono žmona. 
Tenka pastebėti, kad organiza
cinėje veikloje V. Genienė 
niekad nepareiškė ir neparodė 
savo, kaip birutininkių vyrų 
viršininko žmonos valios; gerbė 
demokratinį, organizacinį prin
cipą, neužgožė jaunųjų biru-
tininkių žodžio, jų polėkiams 
nepastojo kelio. 

Chicagoje ir vėl teko susitikti 
V. Genienę buvusių kar ių 
šeimų ratelyje ir birutininkių 
veikloje. Dažnu atveju teko pasi
gėrėti jos. kaip vyresnės moters, 
entuziazmu veikti, organizuoti. 
Ji buvo viena pirmųjų rengti 
renginius, telkti pinigus ir rem
ti į nelaimę patekusias biru-
tininkes ir jų šeimas. Chicagos 
birutininkių pastangų dėka į 
Sibirą buvo išsiųsta daugybe 
siuntinių, tūkstančius dolerių 
kainavusių. V. G. buvo labai 
prisirišusi prie organizacinės 
veiklos ir pačių birutininkių, 
savo likimo draugių, j a s visas 
mylėjo, gerbė, kaip kad savo 
seseris, na ir iš jų susilaukė 
tokio pat malonaus atgarsio. 

Birutinnkių amžiui pradėjus 
sparčiai slinkti vakarop, teko 
atsisakyti viešų renginių ir 
asmeninių pas i sveč i av imų 
namuose. Tada V. Genienė suor
ganizavo Birutininkių Pietų 
stalo rateli, kur birutininkės 
kartą į mėnesį susirinkdavo pie
tauti restorane, dažniausiai 
„Seklyčioje". Čia švęsdavo ir 
savo g imtadienius . (Tenka 
manyti, kad ši graži biru
tininkių tradicija ir ateityje bus 
tęsiama. Velionės buvus ia i 
padėjėjai, M. Ališauskienei 
vadovaujant, sėkmės!). Tenka 
stebėti ir pasigėrėti, kad biru
tininkės ir savo saulėleidžio 
metu nepamiršo vargstančių 
karių ir jų šeimų. V. Genienė, 
kontaktavo iš Sibiro grįžusį 
mūsų tautos patriarchą Juozą 
Urbšį ir suorganizavo jam 
keletą siuntinėliu birutininkių 
vardu. Iš jo gavo malonius pa
dėkos laiškus. 

V. Genienei, kaip nusipelniu
siai LDK. Birutės draugijos 
narei, buvo įteikta — užrišta 
tautinė juosta. Lietuvos biru
tininkių atvežta ir įteikta, kaip 
simbolinis Lietuvos — išeivijos 
birutininkių ryšys. V. G. pagei
davimu, su šia juosta ji buvo ir 
palaidota. 

A. a. V. Genienė gimė Rusijo
je. St. Peterburge. Mirė š.m. 
rugsėjo 12-tą dieną. Chicagoje. 
Su tautinėmis ir religinėmis 
apeigomis pa l a ido ta Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
greta savo vyro a.a. Petro Genio. 
Velionė buvo pašarvota D. ir A. 
Petkaus šermeninėje, k u r vyko 
ir religinis bei taut inis atsi
sveikinimas. Atsisveikinimo 
apeigas atliko birutininkės. jos 
gražia eisena priartėjusios prie 
karsto, nulenkė galvas Velionei 
ir kiekviena jų ant karsto padėjo 
po gėlės žiedą. Apeigoms vado
vavo ir atsisveikinimo žodį tarė 
Z. Juškevičienė Šv. Mišias 
aukojo, pamokslą pasakė ir i 
kapines palydėjo kan. V. Zaka
rauskas. 

Tenka giliai apgailestauti, 
kad V. Genienei n e t e k o 
aplankyti jau laisvei prisi
kėlusią Lietuvą, kurią ji visa 
savo širdimi mylėjo, dėl jos lais
vės atgavimo sielojosi, veikė. 
Giliame nuliūdime liko dukros 
su šeimomis: Liuda Gilvydis-
Yčas. Nijolė Regina Poškiene ir 
Marija Eglė Ariene 

Birutininkės išgyvena gilų 
liūdesį, netekusios savo mielos 
narės ir reiškia gilią užuojautą 
Veliones g i m i n ė m s ir 
artimiesiems 

Z. J u š k e v i č i e n ė 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. spalio mėn. 26 d. 

Sinoikija Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Iš kaires; paskaitininke D M. Stančiene, paskai
t ininkas kun. A. Kajackas, teologijos-filosofijos dekanas kun. prof. V. Butkus, universi teto rekto
rius prof. Alg. Avižienis. L. Jakavonytė ir kun. dr. K. Trimakas. 

N'uotr. V . Ž i r g u l i o 

1991 METŲ SINOIKIJOS 
PRADŽIA VILNIUJE (I) 

Kiekvieną rudenį Lietuvos 
miestų skelbimų stulpai bei len
tos pasipuošia Sinoikijos plaka
tais, skelbiančiais religijos, 
mokslo ir meno savaitę. Tos 
savaitės dienomis rinktinių 
Lietuvos miestų žmonės turi 
progą dalyvauti iškilmingose 
pamaldose, bažnytinės muzikos 
valandose, paskaitose, koncer
tuose ir poezijos vakaruose. 
1991 m. Sinokija vyko rugsėjo 
14-21 d. Vilniuje, Kaune , 
Klaipėdoje, Nidoje, Panevėžyje 
ir užsibaigė Vilniuje. 

Is torinė p a s t a b a 

Sinoikija (graikų k. tai reiškia 
subuvimą) yra naujas, beat-
gimstančioj Lietuvoj prasidėjęs 
renginys. 1988 m. lapkričio 
mėnesį religine muzika besi-

KĘSTUTIS TRIMAKAS 

domį kompozitoriai ir muzikolo
gai surengė bažnytinės muzikos 
savaitgalį Marijampolėje. Tais 
laikais tai buvo drąsus žingsnis. 
Kitais metais prie kompozitorių 
prisidėjo religija besidomį filo
sofai. 1989 m., vietoj savait
galio, buvo surengta studijų sa
vaitė, kviečiant joje dalyvauti 
ne tik vietinius, bet ir išeivijos 
lietuvius bei kitų tautų mokslo 
žmones. 1990 m. šalia bažny
tinės muzikos į programą buvo 
įjungti kiti menai — poezija, 
teatras, dailė. Nesiribojama 
vienu miestu: studijų savaitės 
programa „keliauja" ir jau yra 
aplankiusi Vilnių, Kauną, Ma
rijampolę, Liudvinavą, Kaišia-
dorius. Klaipėdą, Nidą ir 
Panevėžį. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brooklyn, N.Y. 

DAILĖS PARODA 
NEW YORKE 

Praėjusios vasaros lietuvių 
kultūrinė veikla, neskaitant 
vieno kito susiėjimo su užklydu
siais svečiais iš Lietuvos, gali
ma sakyti, poilsiavo. Dabar, ru
deniui atėjus, visiems sugrįžus 
iš atostogų ir spėjus atvėsti nuo 
New Yorką kankinusių karščių, 
vėl pradedama judėti. Pirmieji 
pajudėjo daiiininkai.suruošdami 
dailės darbų parodą. 

Paroda įvyko Kultūros židiny
je Brooklyne. N.Y., spalio 12-13 
dienomis. 

Anksčiau dailės parodas 
ruošdavo LB NY apygarda. Tos 
parodos būdavo siejamos su Va
sario 16-sios švente. Dabar pati 
Lietuvių Dailininkų sąjunga 
nutarė parodas ruošti, o ir laiką 
pakeičiant į rudenį. 

Šios parodos atidarymas įvyko 
spalio 12 d. 7 v.v. Paroda atidarė 
Dailininkų sąjungos pirminin
kas dailininkas Juozas Bagdo
nas. Apie dailę, New Yorko lie
tuvių dailininkų veiklą, or
ganizavimas! ir pirmąsias paro
das kalbėjo rašytojas, savait
raščio ..Darbininkas" redak
torius, dailininkas Paulius Jur
kus: Emigracijoje gyven^ 
dailininkai, muzikai, rašytojai 
yra sukūrę gražiausių veikalų, 
kurie yra pagarsėję už savo tė
vynės ribų... Kai Lietuva vėl 
tapo nepriklausoma valstybe, 
lietuviškoji dailė galės vystytis 
naujais keliais, bendradarbiauti 
su tėvynėje esančia daile. Tas 
bendravimas tikrai praturtins 
lietuviškąjį meną!" Paulius Jur-
kur, baigęs kalbėti, pristatė vi
sus salėje esančius dailininkus 

Į parodą atsilankė tarnybos 
reikalais New Yorkan atvykęs 
Lietuvos užsienio viceministras 
Gediminas Šerkšnys. Svečias 
tarė žodį, pasveikino parodos 
rengėjus, dailininkus ir j paroda 
atsilankiusius. 

Savo kūrinius parodoje ekspo
navo šie dailininkai: (numeris 
skliausteliuose pažymi išstaty
tų darbų skaičių): Juozas Bag
donas (3), Narūnas Bukauskas 
(3), Joana Blažytė-Levitt (3), 
Rima Bružienė (3), Albinas Els-
kus (4), Vytautas Ignas (3), Vy
tautas Kazys Jonynas (2), Pau
lius Jurkus (2), Elena Kepalai-
tė (2), Vida Krištolaitytė (4 ir 2 
į katalogą nepatekę >. Irena Vak-
selytė-Nemickienė (3), Giedrė 
Montvilienė (3), Nijolė Macelytė 
(3), Algimantas Ragus (3), Algis 
Šalpukas (4), Clara Šviedrienė 
(3). Zenonas Ūselis (3), Julius 
Valiūnas d) , Viktoras Vizgirda 
(3), Kęstutis Zapkus (1), Vladas 
Žilius (1. Kataloge pažymėta 3) 
Marija Žukauskienė (3) ir Pet
ras Vaškys (3), Agnės Každaily-
tės 3 darbai ir Teodoros Každai-
lienės vienas buvo per vėlai pri
statyti ir į katalogą nebegalėjo 
būti įtraukti. 

Parodos techninis sutvarky
mas ir dailės darbų sumanus 
išdėstymas teikė malonų įspūdį. 
I parodos atidarymą susirinku 
šieji meno gerbėjai, apžiūrinėda
mi dailės darbus, vaišinosi ka
va, vynu ir pyragaičiais. 

New Yorko Lietuvių Dailinin
kų sąjungos valdybą sudaro: pir
mininkas — Juozas Bagdonas, 
sekretorė — Marija Žukauskie 
nė, iždininkė — Irena Nemickif 
nė ir valdybos narė — Vida Kriš
tolaitytė. 

P. P . 

1991 m. Sinoiki ja a t i d a r o m a 
Vi ln iaus k a t e d r o j e 

Šiais metais Sinoikiją atidarė 
jos garbės p i rmininkas Pane
vėžio vysk J. Preikšas Vilniaus 
katedroje rugsėjo 15 d. Sau
sakimšoje katedroje šv. Mišias 
atnašavo ir l ietuvių t au ta i 
palankų pamokslą pasakė sve
čias iš Vokietijos vysk. Stimpfle, 
koncelebruojant vysk. A. Deks-
niui, vysk. J. Preikšui , vysk. J. 
Tunaičiui , vysk . St . Tam-
kevičiui ir keliems kunigams. 

To sekmadienio vakare Sinoi
kijos organizatorius bei dalyvius 
parlamento rūmuose priėmė ir 
pasveikino Lietuvos Aukščiau
siosios t a rybos p i rm. Vyt. 
Landsbergis. J a m Sinoikijos 
dalyvio ženklą bei Sinoikijos 
naujus leidinius įteikė kun. K. 
Trimakas, Vyt. Landsbergis, 
kaip muzikologas, yra pirmosios 
Sinoikijos vienas organizatorių 
bei dalyvių. Buvo perskaitytas 
išeivių vysk. P. Baltakio, OFM, 
sve ik in imas . Gyvu žodžiu 
kalbėjo Vilniaus vysk. J. Tunai
tis. 

Sinoikijos meninė programa 
jau buvo pradėta šeštadienį, 
rugsėjo 14 d., nelaukiant Si
noikijos iškilmingo atidarymo. 
Tos dienos popietę buvo ati
daryta dail. L. Grikšaitės gra
fikos paroda „Per Jį, su Juo ir 
Jame". Parodą atidarant, kon
certavo muzikinis duetas: G. 
Kviklys — klavesinu ir E. Pili-
čiauskas — obojumi. 

Ekumeninė sekcija 

Kiekvienai? metais Sinoikija 
ryškina ką nors specialaus. 
1991 m. Simkijoje ypatingu 
dėmesiu buvo ryškinama eku
menizmo idėja bei dvasia. Skir
t ingu tautų ir tikybų atstovų 
kultūringas susitikimas bei dia
logas y ra ypač reikalingas 
Lietuvoje, ka> iš įvairių pusių 
svaidomi kalunimai, jog šiame 
krašte skriaui^amos mažumos. 

Rugsėjo 16 d. Vilniaus uni
versiteto Kolonu salėje taikioj ir 
pagarbioj nu'taikoj susirinko 
įvairių tautų ir skirtingų tikybų 
atstovai. Jų pranešimai buvo 
ypatingai įdomūs. Stačiatikių 
dvasininkas rusas V. Novinskij 
sva rs tė apie Sinoikijos-Su-
buvimo dievišką pagrindą Švč. 
Trejybėje. Lenkas dr. Z. Nosovvs-
ki — apie Lenkijos katalikų 
laikysenas diskusijose pasi
sakyta, jog ir Lietuvos katalikai 
tu r i panašių nusistatymų). Žy
dų kilmės doc. B. Nikiforova 
aptarė dia!og4 tarp krikščiony
bės ir judaizmo. Suomis dr. C. 
H. Huisjes, naujas lietuvių tau
tos draugas, atvykęs ieškoti 
gyvenimo prasmingumo atgims
tančioje Lietuvoje, apibūdino H. 
Dooyevveerds filosofiją, o doc. G. 
M i n i o t a i t ė prasmingai iš
ryškino lietuvių tautos lais
vinime dar taip neseniai panau
dotos tiesos jėgą prieš prievartą. 
(Ekumenizmo tema rado kata
likišką atgarsį rytojaus dieną 
Kaune kun. Vyt. Sidaro paskai
toje „Ekumenizmno istorija ir 
problemos"). 

Ši 1991 m. Sinoikijos pradžia 
Vilniuje — tiek sekmadienio 
iški lmingos pamaldos, tiek 
meno paroda su koncertine pro-
gama, tiek ekumeninio dialogo 
sekcija — buvo tinkamas įvadas, 
įstatęs studijinę savaitę į ati
t inkamą, toliau besirutulio
jančią vagą. Pirmadienio vėly
vą popietę Sir.okijos organizato
r i a i , dalyviai ir svečiai iš 
Vilniaus išv; ito į Kauną, kartu 
veždami su^-yvenimo, subuvimo 
bei dialogo nuotaikas. 

MISCELLANEOUS 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed Bonded, Insured 
Nauji darbą: >r pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

I Š N U O M O J A M I „ H e a r l n g A I D S " 
Vartokite išbandymui 30 dienų! 

Žemos kainos — $389 — Jokių ekstra mokesčių Pataisymas veltui. Skolinam. atvežam Į 
namus. Ausų-nosies-gerkles specialistas apž .-es susitarus 
SOUTHSIDE HEARING AID SPECIAUSTS 
3042 W 63 St., Chicago (312) 776-3189 

Darbo vai: antrd . trečd.. penktd 9-3; šeštd. 9-12 Tom ComeVci. Mgr 

Neužmirškite ŠĮ savait
ga l i a tsukt i lalkrodĮ 
vieną valandą atgal. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
ras mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V t W e s t 95th S t r e t 
T e l — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Chicigos miesto leidimą Duou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77'i-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 VV. 69 St 
Tel 776-1486 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S ^ 

(312 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 \ m 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 ^ " 

RIMAS L. STANKUS 

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

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

FOR SALE 
By owner Garfleld Ridge area 3 
bedrm. brick „ratsed ranch". Com-
pletely updated; full basement 2 car 
garage. 

Te l . 312-585-2416 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 S. Pulaski R d . 

P h o n e ( 3 1 2 ) 581 -4111 

Gntuijr; 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas [vairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6 2 1 6 S. Archer A v e . 

Chicago, I I 60638 
Tel . 581-8500 

Evangelija turi paslaptingą 
jėgą, nenusakomą veikimą, 
šilimą, kurią perduoda protui ir 
kuri žavį ?irdj. Štai, ant mano 
stalo guli ta puiki knyga ir aš 
nenuvargstu ją beskaitydamas. 
Kasdien aš ją skaitau su tuo 
pačiu džiaugsmingu susido
mėjimu. Napoleonas 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
M L 585-4*24 Nuo 8 ryto Kcl «įr.v. 

Kalbėti lietuviškai 

g — — M _ — 

GYDANČIOS VAISTAŽOLIŲ 
ARBATOS) 

MIRAS MIRACULOUS Herbai Tea 
Formule 74 

COLONIC Herbel Tee 
šias arbatas pagamino ir rekomenduoja 
dr Mira Didinskis ir Tibeto bei Japonijos 
daktarai. 
Formų** 74: ši arbata iš 74 gydomųjų 
žolelių išvalo kraują, sustiprina imunitetą, 
atpalaiduoja nervų sistemą Turi daug 
vitaminų, mineralų ir enzimų 
Cotontc arbata gydo vidurių užkietėjimą 
ir germa skrandžio virškinimą 
Siųskite užsakymus O. PokMtakts, 4209 
S. Waerrtenaw. Chicago. IL 60632 
Formule 74 — $11 ui 3 oz. pake* 
Cotonlc - $6 ui 3 02 pakeą 
Vieno pakelio užtenka 1 men. 

Perkraustau (Moving) sąžinin
gai, prieinama kaina. Iškraustau ir 
išvalau rūsius ir butus 

Kreiptis: (312) 776-8176 

Jeigu kas galėtų studentams i i 
Lietuvos perleisti lietuviškas ir 
angliškas knygas ar kitokią 
spaudą prašome paskambinti: 

tai. 1-312-778-0574 

r 

CONSERVATORY OF DANCE 

10339 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60655 
Ballet-Modern Danco 

Professional Training for ages 5-Adults 
New sesslon begins Oct. 28 

For information call: 312-239-2042 

J.M.Z. ROOFING A 
CONSTRUCTION CO. 

Shingte. hot tar. modified bitumen & roli 
roofs (experts at roof tearoffs) Full 
house 4 spot tuckpointing Chimneys 
rebuilt 4 cleaned Aluminum siding. 
sofit. facia & gutters Giass btock. storm 
4 replacement wmdows Custom 
carpentry rec rooms. room additions. 
kitehen 4 bathroom. ceramte tiles 4 
Imoleum: drywall 4 painting. plumbing 
4 eiectncai 
Froo ••tlmetee! Cell 708-343-0466 

KMIECIK REAITORS 

a 7922 S. Pula>fci Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus kreipkitės i Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavim.i'-
veltui 

Gntuifc 
REALMART, INC. 

y » i <>W2 S. Pulaski, 
2 | ChkaRO, ' I <><*>29 

312-767-0600 

LR -MIS 

„BUD'' BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

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

ACCENT REALTV, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

m MIS 

Bus. 
Res 

708-636-9400 
708-423-0443 

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

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko: 
popieriuoia kambarių sienas 

Darbas garantuotas 
4612 S. PauHna, Chicago 

Tel. 312-927-9107 

REAL ESTATE 

ffla^ 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6 5 2 9 S. Ksdzle Ave. , 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

(312)778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

13 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Ejllnstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Oakbrook. IL sav. parduoda namą: 3 ar
ba 4 mieg. kamb . uždara veranda; virš 
3.000 kv pėdų. 3 vonios kamb ; šeimos 
kamb su židiniu Daug įvairių priedų 

Skambinkite: 708-852-6928 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADAUNO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių. angį'. 
ispang kalbom's 
" Nemokamas namų 

įvertinimas 
' Perkame ir 
parduodame namus 

' Apartmentus ir žemę 
" Pensininkams 

nuolaida 
" Greitas ir sąžirvrtgas 

patarnavimas 

I'r 

%^4k WK * ^ H 

Malonėkite kreiptis šiuo telelonu 
(312)767-2400 

4545 W. 67th Street, Chicago, IL 60629 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
vienam vyr. amžiaus lietuviui 
Cicero, IL su šiluma, antrame 
aukšte. $450 į mėn. 

Tel. 708-425-1310 

WESTMONT, IL APT. FOR RENT 
2 bedrms . 2 balcomes; laundry facility; 
heat & cooking gas mcld. Pool & tennis et; 
no pets. $595 mo + security + credit 
check Call: 708-852-2594. Kalbame 
lietuviškai. 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

i 
i 
Parduodu SECAM sistemos 60 
kasečių Paskutiniųjų 3 metų svar
biausių įvykių Lietuvoje įrašai Visų 
kasečių kaina 1.200 dol Skambin
ti; 847-2614 po 6 v.v. 

IŠNUOMOJU KAUNE, 
ŽALIAKALNYJE 

2 «r 4 kamb. butus. 
Tel. 514-363-6284 

išnuomojamas šviesus, šiltas 
butas arti 65 St ir Kedzie Ave. 

Tel. 312-737-7200 

Brighton Parke išnuomojamas 
5 kamb. butas. Pageidaujami 
suaugę 

Tel. 312-847-5742 

Išnuomojamas 3'? kamb. butas su 
šiluma ir karštu vandeniu Marquette Pk 
apyl Suaugusiems Galimybe išsinuomo
ti ir garažą Skambinti bet kuriuo laiku: 

312-778-6849 

Išnuomojamas 1 kamb. su bal
dais Ir virtuve; atskiras įėjimas; 
prie Marquette Parko $200 į mėn 

Skambinti: 312-737-8055 

IEŠKO BUTO > 

Nevedęs vyras Ieško išsi
nuomoti nebrangų butą Cicero, 
ar Bervvyn apyl Galima siūlyti ir 
kitur 

T e l . 1 - 7 0 8 - 4 2 5 - 8 9 6 7 



Iškilmingas Šiluvos koplyčios sidabrinės sukakties minėjimas pamaldomis, kuriose buvo apie 
3000 lietuvių. 

Nuotr. Broniaus Čikoto 

VII PLJK RUOŠA PIETŲ AMERIKOJE 
Jei prieš ketverius metus, per 

VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Australijoje, kas nors 
būtų sakęs, kad iki Septinto 
PLJ Kongreso Lietuva bus lais
va, būčiau sakęs tikėkimės ir 
melskimės. Jei būtų sakę, kad 
t ame laikotarpyje Sovietų 
Sąjungos valdžia pripažins 
Pabaltijo kraštų nepriklauso
mybę be masinio karo ar be 
didesnių skerdynių, būčiau 
sakęs, kad turime vilties, bet 
nedaug. O jei dar būtų pridėję, 
kad per tą laikotarpį aš, baigęs 
savo PLJS pirmininkavimo ka
denciją, paliksiu savo darbą, 
įstosiu į kunigų seminariją 
Romoje ir vasarai atsirasiu Ar
gentinoje tuo metu, kai Argen
tina, JAV ir visa eilė kitų 
pasaul io kraš tų pr ipaž ins 
Lietuvos Nepriklausomybę, bū
čiau sakęs, kad tas žmogus turi 
keistą vaizduotę. 

VII PLJK pradžiai artėjant, 
P L J Sąjungos valdyba ir 
Kongreso ruošos komitetas 
pakvietė mane į Pietų Ameriką 
padėti kongreso ruošos dar
buose. Su kongreso ruošos patir
timi iš VI PLJK Australijoje, 
nuvykau į Argentiną, tikėda
mas, kad galėsiu padėti tiek 
patarimais iš praeities, tiek būti 
dar vienas darbininkas tame 
masinio pasiruošimo darbe kurį 
mūsų išeivijos didžiosios 
manifestacijos reikalauja iš or
ganizatorių. 

Rugpjūčio mėnesio pradžioje 
atvykau į tą lig šiol man 
nematytą žemyną, kurį pažinau 
pagrindinai tik iš draugysčių 
sudarytų su Pietų Amerikos 
lietuviais jaunimo kongresų 
metu, iš tautinių šokių švenčių 
ir iš viešnagės Vasario 16-tos 
gimnazijoje, bei iš oficialių 
ryšių, kuriuos palaikiau kores-
pondenciniu būdu, būdamas 
PLJS pirmininku. 
Kongreso ruoša ir Lietuva. 
Atvykau tuomet, kai viso 
pasaulio dėmesys buvo nukreip
tas į Lietuvą. O čia, pietiniame 
pusrutylyje, dėmesys padalin
tas: kaip ir "isur kitur, taip ir 
čia, atidžiai sekėme vėliausias 
žinias iš Lietuvos, džiaugėmės 
neįtikėtinais įvykiais, pripa
žinimais ir laisve, bet tuo pačiu, 
rūpinomės ir ruošėmės artėjan
čiai išeivijos lietuvių jaunimo 
manifestacijai. Kongresu domisi 
ne tik Pietų Amerikos ar išeivi
jos lietuviai, bet kartu visais 
vėliausiais pergyvenimais ir 
pasikeitimais Lietuvoje, ir iš ten 
ateina paskatinimai tęsti kon
greso ruošos darbą. Lietuvos 
prezidentas Vyt. Landsbergis 
jau yra pasiuntęs porą komuni
kacijų, raginančių organizato
rius, bei visą lietuvišką jau
nimą, tęsti tą darbą Lietuvai, 
kuris vystosi jaunimo kongresų 
manifestacijose ir kurio vaisius 
jis vertina. 

Kongreso ruošos komite
t a s . Kongreso ruoša sparčiai 
vyksta jau ketvirtus metus. 

GINTARAS G R U Š A S 

Atidarymui ar tė jant , darbų 
tempas greitėja. Kongresui pir
mininkauja, jauna ir energinga 
Ariana Rastauskaitė, kuri šiuo 
metu neša didžiausią šio darbo 
naštą. 

Šis kongresas skiriasi nuo 
ankstesnių, ne t ik todėl, kad 
Lietuva dabar laisva ir kongre
se pirmą kartą galės dalyvauti 
specialių dalyvių delegacija iš 
Lietuvos, bet, kaip ir trečio 
PLJK, Pietų Amerikos lietuvių 
padėtis šiek tiek padidina orga
nizatorių naštą. Palyginus su 
Šiaurės Amerika a r Australija, 
čia lietuvių kolonijos nedidelės, 
o žmonės j au trečios ar ketvir
tos kartos išeiviai. Didesnė 
dalis, ypač jaunimo, nekalba 
lietuviškai. Taip pat yra didelis 
nuošimtis mišrių šeimų. 

Su finansiniais sunkumais 
grumiasi Alfredas Ruplėnas, 
kuris, kaip PLJK iždininkas, 
yra Arianos dešinoji ranka. Jis 
kasdien kovoja su vietine in
fliacija, kuri kyla ne tik dėl 
vietinės valiutos vertės kritimo, 
bet ir prieš dolerį. Pavyzdžiui: 
prieš penkis metus vienas aus
tralas turėjo vieno JAV dolerio 
vertę; šiandien už dolerį mokama 
10.000 australų. Šalia to, ką 
pernai galėjai nupirkti už dolerį, 
šiemet jau mokėsi 1.25 dol. Nors 
pas taruoju la iku infliacija 
sumažėjo, bet Kongreso iždinin
kui problema nesibaigė ir nesi
baigs, kol jis tebeeis šia pareigas. 

Kongresas vyks trijuose kraš
tuose, kiekviename yra to kraš
to Kongreso ruošos komitetas. 
Urugvajuje pirmininkauja Ro
bertas Ibarra, o Brazilijoje — 
Marcos Lipas. Brazilijoje taip 
pat yra ir energingas pirminin
ko pavaduotojas — Marcelo Sa-
polas. 

Argentinoje, kur Ariana Ras
tauskaitė yra ne t ik viso Kong
reso pirmininkė, bet kar tu ir 
Argentinos krašto ruošos komi
teto pirmininkė, jai talkina 
visas būrys pasišventusių žmo
nių kurie tvarko įvairias pro
gramos dalis. Argentinos ruošos 
komitetą sudaro: pirmininkė 
Ariana Rastauskaitė, sekretorė 
Daniela Rastauskaitė, sekreto
rė Silvija Ruplėnaitė, finansų 
koordinatorius Jurgis Brazaitis, 
registracijos koordinatorius Ar-
naldas Vizbickas, spaudos ir in
formacijos koord. Algimantas 
Rastauskas, studijų dienų koor
dinatorius Ernestas Paršelis, 
atidarymo koordinatorius Ju
lius Mičiudas, priėmimo/apgy
vendinimo koordinatorė Irenė 
Gaidimauskienė, ekskursijų/ 
transporto koordinatorė Maria 
Elena Usonytė, techniškų darbų 
koordinatorius Jonas Gaidi-
mauskas. 

Rugpjūčio pradžioje atvykęs į 
Buenos Aires, radau ruošos 
darbą jau gerokai įsibėgėjusį. 
Vietiniam komitetui padėti, 
mano kelią jau buvo anksčiau 

šiais metais pramynę kiti talki
ninkai: Tomas Bartusevičius 
ir Dalytė Baliulytė, atvykę iš 
Vokietijos padėti koordinuoti 
pasaulinio masto talkos komite
to darbus ir supažindinti Pietų 
Amerikos jaunimą su Lietuvos 
padėtimi, su P U S sąskrydžiu, 
bei su PLJK-sų apimtimi ir 
reikšme jiems. Taip pat buvo 
atvykę Henrikas Antanaitis, VI 
PLJK pirmininkas iš Australi
jos, kuris padeda ypač tarp
tautinio transporto klausimais, 
ir Alvydas Saplys, PLJS pirmi
ninkas iš Kanados. Rugsėjo mė
nesio pabaigoje, kun. Edis Put
rimas vyksta į Pietų Ameriką 
padėti Pietų Amerikos lietuvių 
pastoracijai ir prisidėti prie 
Kongreso ruošos darbų. Kun. 
Putrimo kelionė bus platesnės 
apimties, nes jis pasiliks Pietų 
Amerikoje beveik ištisus metus. 

Buenos Aires i r Rosa r io 
l ie tuvių kolonijos. Buenos 
Aires mieste lietuviai veikia 
jau daugelį metų. Ten yra t rys 
pagrindiniai veiklos centrai: 
l ie tuvių parapija, Lietuvių 
C e n t r a s i r Susivieni j imas 
Lietuvių Argentinoje. Centrus 
įsteigė ankstyvesni emigrantai 
ir juos vienija Argen t inos 
L ie tuv ių organizacijų i r 
Spaudos taryba (ALOST), kur i 
čia atstovauja Lietuvių bend
ruomenei. Lietuvių centras ir 
Susivienijimas turi savo šokių 
grupes, sporto komandas, ruo
šia kultūrinius renginius bei 
organizuoja lietuvių kalbos 
pamokas. 

Pastaraisiais metais, kaip ir 
k i t u r pasaulyje, v i e t i n i a i 
Buenos Aires lietuviai suor
ganizavo pagalbos Lietuvai 
komitetą, kuris rūpinosi po
l i t inės , humani ta r inės be i 
kitokios paramos parūpinimu 
Lietuvai iš Argentinos. 

Parapijos patalpose veikia dvi 
spaustuvės, leidžiančios vie-
t inus laikraščius: „Laikas" — 
parapijos laikraštį ir „Balsą", 
kurį redaguoja P. Ožinskas. 
Parapijoje veikia mokykla ir yra 
mažas lietuvių muziejus. Prieš 
metus čia įsisteigė lietuvių 
skautų organizacija, kur ia i 
vadovauja Carla S t u k a i t ė 
(jauniausia Argentinos atstovė 
j VH-jį Kongresą). Jaunimas, 
ypač tas, kuris buvo Vasario 
16-tos gimnazijoje, jau kalba 
apie ateitininkų kuopos stei
gimą. Jaunimo sąjunga sten
giasi apjungti visų lietuviškų 
centrų jaunimą ir, šalia ki tų 
projektų, porą kartų metuose 
organizuoja savaitgalines sto
vyklas parapijos stovyklavietės 
patalpose, „Šiluvoje", Villa 
Elisa miestelyje, apie 60 km nuo 
miesto centro. 

Daug šaltumo ta rp žmonių 
yra todėl, kad mes nedrįstame 
pasirodyti tokiais nuoširdžiais, 
kokie esame. 

A. Schiveitzer 

A.tA. 
TEKLĖ RADZIENĖ 

BARANAUSKAITĖ 

mirė 1991 m. spalio 23 d., Chicagoje, sulaukusi gilios senat
vės. 

Gimė Sedos vals., Mažeikių apskr. Amerikoje išgyveno 41 
m. 

Nuliūdę lieka: dvi dukterys Laima Aleksienė, žentas 
Petras, Aldona Vaičiūnienė, žentas Algirdas; aštuoni vai
kaičiai ir aštuoni provaikaičiai. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, spalio 25 d., nuo 2 vai. p.p. 
iki 9 vai. vak. 

Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks šeštadienį, spalio 26 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta \ Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę dukterys ir jų šeimos. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus & Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. * 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. spalio mėn. 26 d. 

PADĖKA 
Šių metų rugsėjo mėnesio 17 dieną, sulaukęs 85 metų, po 

trumpos, bet sunkios ligos atsiskyrė iš šio pasaulio mūsų 
mylimas Tėvas, Uošvis, Dėdė, Senelis ir Prosenelis. 

A.tA. 
KAZYS JAKŠTAS 

Likę liūdesyje, mes jo artimieji nuoširdžiai dėkojame kan. 
V. Zakarauskui už atnašautas gedulingas šv. Mišias, už 
nuoširdų ir paguodžiantį pamokslą, už palydėjimą į kapines 
ir už maldas prie kapo. 

Dėkojame solistei Danai Stankaitytei už jautrias giesmes 
šv. Mišių metu. 

Mūsų didelė pagarba ir padėka priklauso mieliems šau
liams, kurie iškilmingai ir įspūdingai pravedė atsisveikinimo 
vakarą ir palydėjimą į kapines. 

Dėkoiame visiems užprašiusiems šv. Mišias ir laidotuvių 
direktoriams D. A. ir D. M. Petkams už rūpestingą ir 
tvarkingą patarnavią. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šermenyse 
ir laidotuvėse. 

Tegu Aukščiausias priima mūsų mylimą velionį į Amžino 
Poilsio vietą. 

Su meile ir liūdesiu: sūnūs, dukterys, žentai, marčios, 
anūkai, proanūkai ir kiti giminės. 

A.tA. 
KAZIMIERUI JONYNUI 

mirus, jo žmonai SOFIJAI, dukrai, Lietuvių Fondo 
tarybos narei , RŪTAI JUŠKIENEI , sūnui KĘSTU
ČIUI, Lietuvoje dukrai LAIMUTEI, giminėms bei ar
timiesiems gilią užuojautą reiškiame. 

Lietuvių Fondas 

A.tA. 
JULIJAI RŪTELIONIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, vyrą VYTAUTĄ, sūnų ALGI 
su šeima visus g imines Lietuvoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kar tu liūdime. 

- Sesuo ir švogeris Žebrauskai 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
Siūlo 

Asmeniškas keliones (pavieniui) į Nepriklausomą 
Lietuvą bet kuriuo laiku už pigiausią kalną! 
Parūpinama viešbučius įvairiuose Lietuvos 
miestuose. 

Sudaroma galimybes nupirkti giminėms bet kokį 
nekilnojamą turtą, pvz. butą, namą ir pn. 

Kreipkitės [ mus, mielai, greitai, sąžiningai 
patarnausime: 

9439 S. Kadzla, Evargraan Park, IL60642, 
Tai. 708-422-3000 

A.tA. 
KAZIMIERAS JONYNAS 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m spalio 24 d., 12:40 vai. ryto, sulaukės 76 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje. Daugirdų kaime. 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija, dukterys: 

Rūta Juškienė, žentas Alfredas, Lietuvoje Laima Navickienė, 
žentas Algis; sūnus Kęstutis; anūkai: Darius Juška, Kristina 
Paužienė, Rolandas Navickas; brolis Vaclovas Jonynas su 
šeima; pusbrolis Jonas Jonynas su šeima; Lietuvoje: brolis An
tanas Jonynas su šeima, seserys su šeimomis: Zuzana Šukevi-
čienė, Marytė Miežutavičienė; pusbroliai ir pusseserės Lietu
voje ir Amerikoje. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Brighton Parko Lietu
vių namų savininkų draugijai. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, spalio 26 d. nuo 5 iki 9 v.v. 
ir sekmadienį, spalio 27 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid 
koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 28 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
mišios už velionio sielą. Po mišių bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus suteikti velioniui paskutinį patarnavimą, dalyvaujant 
šermenyse ir laidotuvėse. 

• Nuliūdę žmona Sofija, dukterys, sūnus ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette 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 

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

Kmdifa nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - feOO v. vakaro. 

Viao* laido* ii WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

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

Tel.: (708) 8384511. Tel-FAX 0870 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

CImago, Illinois 60629 
W312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois r>04r6 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero. Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 30th Avenue 

Cicero, Illinois 606^1 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

> t 
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x Vliko seimas bus apvaini
kuotas iškilmingu banketu, 
kuris bus sekmadienį, lapkričio 
3 d., 6 vai. vakare Martinique 
Grand Dining Room salėje. Ban
keto metu bus pagerbtas Lietu
vos Respublikos ministeris pir
mininkas Gediminas Vagno
rius. Meninę programą atliks 
aktorė ir režisierė Birutė Pū-
kelevičiūtė, atvykusi iš Flori
dos. Banketo rengimu rūpinasi 
Irena Kriaučeliūnienė. 

x Į Balfo d i rektor ių su
važiavimą Brocktone , MA, 
spalio 20 d. iš Chicagos buvo 
nuvykę pirm. Maria Rudienė, 
iždininkas K. Čepaitis, gen. sek. 
dr. Pr. Budininkas, dr. Br. 
Motušienė ir Č. Bačinskienė. 
Suvažiavimas vyko Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų vienuolyno 
patalpose. Šv. Mišias sek
madienį aukojo Šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas Petras Šakalys. 
Vakarienė buvo Lietuvių San
daros salėje. 

x „ D a i n a v o s " ansambl i s , 
vadovaujamas p i rmin inkės 
Danguolės Ilginytės, atliks pro
gramą muz. J. Žilevičiaus 100 
metų gimimo sukakties minė
jime. Dirigentas yra Darius 
Polikaitis. „Dainava" jau dabar 
repetuoja J. Žilevičiaus kū
rinius, kuriuos bus galima iš
girsti minėjime lapkričio 10 d. 3 
vai. p.p. Jaunimo centre. Visi 
kviečiami koncerte ir minėjime 
dalyvauti. 

x Už žuvusius ginant Lie
tuvos laisvę ir Chicagos sky
riaus ramovėnus bus atna
šaujamos šv. Mišios šeštadienį, 
lapkričio 2 d,, 5 vai. vak. Jėzui
tų koplyčioje. Kviečiami visi 
ramovėnai, b i ru t in inkės ir 
lietuvių visuomenė pamaldose 
dalyvauti. 

x „L.S.T. Korp! Neo-Lithu-
ania , Chicagos pada l inys , 
kviečia visus korporantus į 
metinę sueigą, kuri įvyks šį sek
madienį, spalio 27 d., 1:00 v. 
p p.. Liet. Tautiniuose namuose. 

(sk) 

x Laikrod} reikia pasukti 
v iena va landa atgal — nuo 
sekmadienio prasideda žiemos 
la ikas . Geriausia laikrodį 
pasukti šeštadienio vakare, nes 
sekmadienį pamaldos bažny
čiose, pirkimas parduotuvėse ir 
eismas bus jau pagal pasuktą 
valandą. 

x Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos distrikto metinės 
Mišios už mirusius narius bus 
lapkričio 10 d. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje, 
2745 W. 44 St., Chicago, IL. Po 
šv. Mišių bus bendri pusryčiai 
mokyklos salėje 10 vai. ryto. 
Daugiau informacijų galima 
gaut i paskambinus Evelyn 
Oželis tel. 312-254-7553. 

x Šv. Mišios bus trečia
dienį, lapkričio 6 d., Šv. Kazi
miero seserų koplyčioje. Mišios 
bus 7 vai. vak., prašant Dievo, 
kad Motina Marija Kaupaitė, 
vienuolijos steigėja, būtų grei
čiau paskelbta palaimintąja. Šv. 
Mišias laikys ir pamokslą sakys 
jėzuitas iš Lietuvos kun. A. 
Gražulis. 

x Vėlinių iškilmės Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse prie 
Steigėjų paminklo bus sekma
dienį, lapkričio 3 d., 1 v. p.p. 
Minėjimą ruošia Bendruomenės 
pasauliečių komitetas ir Šv. 
Kazimiero kapų savininkų 
draugija, dalyvaujant šauliams 
ir šaulėms. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti šiame miru
siųjų pagerbime. 

x Vytautas Radžvilas, Lie-
tuvos liberalų pirmininkas šeš
tadienį, spalio 26 d. ,7:30 v. v. 
Balzeko muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., kalbės tema: 
„Kodėl šiandien Lietuvoje 
reikia opozicijos". Rengia „Aki
račiai" . 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x „LIETUVOS AIDAS" yra 
pagrindinis 16 psl. dienraštis 
Lietuvoje, informuojantis apie 
parlamento ir vyriausybės 
dokumentus. Duoda politinių 
įvykių ir kasdienio gyvenimo 
apžvalgas. Jame daug naudingų 
komercinių skelbimų. Metinė 
prenumerata užsienyje oro 
paštu $85. Gaunamas regulia
riai kartą į savaitę. Čekius 
rašyti; „Lietuvos Aidas" ir 
siųsti JAV įgaliotiniui: B. Juo 
delis, 239 Brookside Ln., Wil-
lowbrook, IL 60514, USA. 

'sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų. 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus 
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko-
r y Hills, IL 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

ARAS ROOF1NG 
Arvydas Kl«ia 

Dengiant* Ir taisoma 
v'sg rūšių stogus 

Tai. 312-434-MMarba 
312-737-1717 

x Šv. Mišios už mi rus ius 
Lietuvių Fondo n a r i u s b u s 
spalio 27 d. 10 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Kviečiame 
visuomenę dalyvauti ir prisi
minti juos savo maldose. 

(sk) 

x Radi jas — s v a r b i a u s i a 
komunikaci jos p r i emonė! O 
greičiausias bei patikimiausias 
žinių iš Lietuvos kurjeris — 
„ R y t m e č i o e k s p r e s a s " ! 
Klausykitės ,3ytmečio ekspre
so" nuo pirmad. iki penktad. per 
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
r y t o . Skelbimų r e i k a l a i s 
kreipkitės adresu P .O. Box 
3878, Oak P a r k , IL 60303 ar 
ba tel. (708) 524-9762. Laida gir
dima Illinois, Indiana bei Michi-
gan valstijose. Kartą išgirdę, 
tapsite nuolatiniais „Rytmečio 
ekspreso" klausytojais! 

(sk.) 

x KARGO I LIETUVA BE 
MUITO! Siunčiame S A S o r o 
linija į Rygą. Siuntinius atsi
imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 lbs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 už svarą. Galima siųsti rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hil ls , IL 
60457, tel. 708-430-7334. 

(sk) 

x Nuo $769 savai tė P u e r t a 
Vallarta: kelionė lėktuvu, vieš
butis f,,suite"), maistas 3 k. į 
dieną ir vietiniai gėrimai. Iš
vykstam gruodžio 4 d , grįžtam 
gruodžio 11 d. Informacijai 
kreiptis: AMERICAN TRA-
VEL SERVICE, 9439 S. Ked-
zie Ave., Everg reen P a r k , IL 
60642, tel. 708-422-3000. 

(sk) 

x Dar iu 
Švietimo ir 
pranešė, ks 
tarybos p 
Kučienė yr 
kos kultūr* 
terijos ry: 
tarnybos U 

x Lietu\ 
gos taryb< 
sėdis — s 
riame bus 
LSS veiklo 
čio 2 ir 3 d 
vių centre 1 
kviečiami 
apylinkėse 
vadovai,-ė 
skautinink 

x Lietu 
vienetas, n 
ir Lietuva: 
somybę, iš: 
knygutes 
prašydama 
auka tol 
lietuviams 
darbą. L 
šakneles 
lietuvių ir 
kurie dar 
nansinę ai 
da ir dr. F 
dr. Irena K 
Jonas Jurl 

x Sk ie j 
senimo na 
gatvė. Ski 
spalio 29 ( 

x Stasė 
goginio lit 
direktorė, 
dijos leidyl 
M. Mikais 
redaguoti 
išeivijos 
skyrių. 

x P a š a u 
gyventojo: 
Mašiotien 
trui buvo 
Centras ir 
nuoširdžiai 

x Lietui 
proga a u l 
Vileišis Sh 
zas ir Bari 
Raimunda 
$100 Petr: 
Simon ir 
Daytona 
valdyba, ^ 
Kostas 
Dėkojame 
a u k a s b« 
lapkričio 1 
tinėje — 
Cbicago, 

x Greil 
dviejų še 
ir apylii 
RE/MAX 
Stankus , 
b a (708) 

x P a n 
jums ir 
Lietuvos j 
neskrend 
t iname 
Lietuvoje 
bilius, na 
Atsiskait 
suteikim 
siunčiam 
į Lietuvą 
dokumer 
lais. A t l 
2719 W. 
60629, t« 

x G. T 
INC. pai 
bilietus 
Amerika 
per Mast 
Lietuvoj 
keriopą 
mūsų ra.< 
Taip pat 
tus, tvirt 
ir parū 
pasitikir 
shington 
9525 S. 
Hi l l s , 
708-430-

' 

us Kuolys, Lietuvos 
r kultūros ministeris, 
tad JAV LB Švietimo 
pirmininkė Regina 
ra Lietuvos Respubli-
ros ir švietimo minis-
pšių su tautiečiais 
tarybos narė. 

vių S k a u t ų sąjun-
>os akivaizdinis pc-
suvažiavimas, ku-

; svarstomi aktualūs 
os klausimai, lapkri-
dienomis vyks Lietu-
Lemonte. Stebėtojais 

ii Chicagoje ir 
e gyvenantieji LSS 
ės, skautininkai ir 
kės. 
ivių Operos meno 
norėdamas išsilaikyti 
ai atgavus nepriklau-
šsiuntinėjo laimėjimų 

daugeliui lietuvių, 
įas, kad padėtų savo 
l iau t ę s t i iševijos 
s reikalingą kultūrinį 
Laimėjimų bi l ie tų 
; j au a t s iun t ė 30 
r ui tai jiem ačiū. Kai 
r pridėjo ir savo fi-
luką, pavyzdžiui Van-
Ferdinandas Kaunai, 
Kuriene, Valentina ir 
rkūnai. 

p i jama n u o s logų 
amuose, Kedzie ir 61 
uepijama antradienį, 
d. nuo 9 iki 2 v. p.p. 

s Petersonienė, Peda-
tuanistikos instituto 
, Lietuvos Enciklope-
rklos direktoriaus dr. 
ajūno yra pakviesta 

toje enciklopedijoje 
l ie tuvių šviet imo 

ulio l ie tuvių c e n t r o 
3S, a.a. Veron ikos 
lės atminimui, cen-
> suaukota $1,725. 
r šeima aukotojams 
ii dėkoja. 

(sk) 

tvių F o n d u i va jaus 
kojo: $1,000 dr. Vita 
herwin, $500 dr. Juo-
bora Plikaičiai, $200 
as Grigal iūnas, po 
ras ir Ilona Dapkai, 
r Bet ty Gary, LB 

Beach apy l inkės 
Vito ir Regina Vai, 
ir O n a Žolynai . 

B ir prašome siųsti 
>ei į s igy t i b i l i e tus 
16 d. pokyliui, LF būs-

3001 W. 59th St., 
, I L -

(sk) 
it p a r d u o d u vienos ir 
eimų namus Chicagoje 
inkėse. Skambinkite 
K REALTORS, Rimas 
?, tel. (312) 586-5959 ar-
i 425-7161. 

(sk) 
r ū p i n a m e b i l i e t u s 
r j ū sų g iminėms iš 
; į įvairius JAV miestus, 
dant per Maskvą. Tvir-
Aerofloto skrydžius, 

je parduodame automo-
aujus su 2 m. garantija, 
itymas tik po paslaugų 
no. Skubiai fax'u per-
ne dokumentus, laiškus 
ą. Padedam sutvarkyti 
ntus emigracijos reika-
l an t a Import -Export , 
r. 71 St., Chicago, IL 
tel. 312-434-2121. 

(sk) 
T. INTERNATIONAL, 
t rup ina jūsų giminėms 

iš Lietuvos į įvairius 
os miestus, neskrendant 
ikvą. Su jūsų giminėmis 
je ryšį palaiko ir viso-

informaciją perduoda 
ištinęs atstovė Vilniuje, 
t rašome vietinius bilie-
l iname Aerofloto reisus 
ūpiname profesionalų 
mą New Yorke ir Wa-
ne. Prašome kreiptis: 
. 79th Ave., Hickory 

IL 60457. Tel . 
•-7272. 

(sk> 

Lietuvos A Gausiosios Taryl 
su Katalikv ginės šalpos tan 
kun. K. Pu dus, A. Adams. 
R. Virkut ir A. Saudargas 

CHICAGl 
TARPTAUTINI? 1 
FESTIVALIS LIETUVOJE 

Po sunkių penk dešimties 
metų visi džiaugia nes Lietuvos 
išsikovota nepriKiausomybe. 
Dabar kai kurie tebesidalina 
praeitų metų įspūdžiais ir per
gyvenimais, o kiti jau žengia 
pirmyn konstruktyviais dar-

x VLIKO Seimo užbaigimo 
p r o g a lapkričio 3 d., sek
madienį, 6:00 v.v rengiamas 
pobūvis Martinioue ,,Grand 
Dining Room" saieje. Pobūvio 
metu bus pagerl.as Lietuvos 
Respublikos Mir. teris Pirmi
ninkas Gedimr Vagnorius. 
Vietas į pobūvi _. ima užsakyti 
pas rengimo ;.:rm. I. Kriau-
čeliūnienę 708-301-8183, S. 
Džiugienę 708423-1681 arba A. 
Repšienę 3124.34-4645. 

(sk) 

x Pr i s ta to rr< e Lietuvoje tik 
nau jus automobilius pigiau 
negu Vilniaus doler inėje 
30-40%. Visom> 2 metų fabriko 
garantija. Pers iunčiame nau
do tus aute arba doler ius iš 
Amerikos i Lietuvą ir prista
tome paga' adresą. Atsiskai
tome tik pc pa1 mavimu. Fir
m o s sav. ĄŽUOLAS (312) 
434-8618. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Liet•: • ir kitų kraštų. 
Kreiptis pa* A Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 

v Ashland Ave . Chicago, IL 
60609. Tel. i }i 2-523-919 i\ 

(sk.) 

x Baltic Monuments, Inc. , 
2621 W. 7 i * t. Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2888, Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiom: ygomis. 

(sk.) 
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Šiluvr,- .opiyčios sidabrinės i 
jai diriiravo Audrius Polikai 

»s pirm. V. Landsbergis ir užsienio reik. ministeris A. Saudarg; 
mtojais ir mašinų siuntėjais. Iš kairės: M. Skabeikienė, V. Naką 
irm. V. Landsbergis, R Adams, vysk. P. Baltakis, R. Razgaitien 
nėra G. Damušytės> 

Nuotr. A. Norvile 

>JE IR APYLINKĖS1 
rašęs ir režisavęs pr 
televizijai, teatro s< 
filmams. Sahlins yr; 
JAV, Kanadoje ir 1 
Šiuo metu Bernard Sa 
patarėjas The Court T 
the University of Cl 
neseniai buvo pagerb 
pasižymėjęs Chicagos 
teto alumnas. 

Būdamas Lietuvoje, 
susižavėjo ne tik a r 
bumais, bet ir Vilniž 
miesčiu, parinkdama 
būsimam Tarptautinu 
festivaliui, kuris vy 
metų gegužės mėnesį. 
apie 14 teatrinių vient 
pasaulio — Amerikos 
Vakarų ir Siaurinės 
Australijos ir Tolir 
Veikalai bus statomi i 
vaičių laikotarpyje, r 
keturias scenas. Bus v 
gimtąja kalba, girdint 
ausinėse. Tariamasi, 

K Opt i ca l S tudio , 2620 W. t imai būtų lietuvių, 
St., Cb icago , IL 60629, tel . rusų kalbomis, kad su 

2-778-6766. Kreiptis į Aldoną viso pasaulio galėtų 
a m i n s k i e n ę . Darbo vai . : turinį. Sahlins pabi 
2čd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., „Eastern Bloc" taut 
;tvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 kviečiamos statyti sp< 
r . - l v. p.p. P i r m a d . i r a n t r d . nes jų darbai lietu\ 
į d a r y t a . žinomi, o Sahlins noi 

(sk) supažindinti su pi 
variantais, kurie ik 

x D Ė M E S I O VIDEO APA- tuviams buvo neprieir 
ATŲ SAVININKAI! Nore- tos > dalyvavusios C 
ami t ikrai kokybiškai išversti Lietuvoje, vėliau kvi< 
ideo įrašus iš Lietuvoje naudo- vos teatrus statyti sp 
įmos PAL sistemos į amerikie- jų kraštuose. Festiv 
škąją NTSC ir atvirkščiai, taip pat bus suruošt< 
reipkitės į INTERVIDEO. Su masto lietuvių kulti 
loderniausia „digital" apara- rodos. Tuo laiku vyk 
ira, už prieinamą kainą mes narai, paskaitos ir „vv 
errašome viso pasaulio video ir norintiems pasigilir 
lmo formatus. Mūsų adresas: mene. 
NTERVIDEO, 3533 S. AR- Sahlins teigia, kad 
H E R , AVE., CHICAGO, IL pritrauks žurnalistų 
0609, TEL. 312-927-9091. Sav. žiūrovų iš viso pašau 
•etras B e r n o t a s . festivalis bus svarbus 

(sk) ir kultūriniai, supž 

ikakties minėjime buvo koncertas.kurį atliko Dainava iš Chica 
is, prie pianino — Manigirdas Motekaitis. 

Nuotr. Broniaus Čik 

is, ne laukdami , kad seni 
irai pradėtų vysti. Vienas 
dų asmenų yra Bernard 
hlins, kuris 1987 metais 
įvykęs į Lietuvą ; buvo suža
dąs Vilniaus Jaunimo teatru 
ežisierium Nekrošium ir tuoj 
•s pakvietė dalyvauti Tarp-
iliniame teatro festivalyje 
ieagoje. 
£as t as Bernard Sahlins? Ber-
rd Sahlins, baigęs Chicagos 
iversitetą, pradėjo savo audio 
istelių firmą. Laikui bėgant 
raukė į teatrinį darbą. įsteig-
mas Playvvrights Theatre 
ub S t u d e b a k e r T h e a t r e 
m p a n y ir Second City 
eatre Chicagoje, kur dirbo 
mintojumi ir režisierių iki 
87 metų. Interesams plečian-
, 1986 m. Sahlins tapo vienas 
:igėjų Tarptautinio teatro 
itivalio Chicagojo. J is yra 

IŠ ARTI IR TOLI 

s. 
ė, 

J. A. VALSTYBĖSE 

— VV'aterburio l a i k r a š t i s 
dviem spalvotom nuotraukom 
iliustravo straipsnį apie Joseph 
Yanush, 76 m., kilusį iš Pen-
nsylvanijos ir gyvenantį prie 
pat Šv. Juozapo lietuvių bažny
čios. Jonušas aiškina, kad 
„lietuviai labai gerbia medi; visi 
gerai drožinėja". Kur nupjau
namas medis, j is pasodina 
naują, o iš medienos drožia šv. 
Pranciškaus Asyžiečio, jo mėgs
tamojo šventojo, statulas a r ki
tus drožinius. 

— Miami Lietuvių k l u b o 
n a r ė Ramutė Ste ikūnai -
tė-Bergstrom suorganizavo Pa
baltijo nepriklausomybių pa
minėjimą St. Rosa de Lima 
bažnyčioje. Dalyvavo daug 
lietuvių, paskui vaišinosi R. 
Steikūnaitės-Bergstrom namuo
se. Vietos kunigas pasakė pa
maldose gražų Lietuvą iške
liantį pamokslą. 

>s 

E 
ogramas 
ienai ir 
a dirbęs 
Anglijoje, 
hlins yra 
beatre at 
įicago ir 
itas kaip 
universi-

, Sahlins 
tistų ga-
tus sena-
s Vilnių 
im teatro 
ks 1993 
Dalyvaus 
:tų iš viso 
, Afrikos, 
Europos, 
tių rytų. 
dviejų sa-
laudojant 
aidinama 
vertimus 
kad ver-
anglų ir 

važiavę iš 
suprasti 

•ežia, jog 
os nebus 
jktaklius, 
iams jau 
•i Lietuvą 
atesniais 
i šiol lie-
įami. Tau-
sstivalyje 
?sis Lietu-
lektaklius 
alio metu 
m plataus 
irinės pa-
:s ir semi-
orkshops" 
iti teatro 

festivalis 
, artistų ir 
lio. Teatro 
5 politiniai 
ižindinant 

pasaulį su lietuviais ir atidarant 
lietuviams pasaulį. Sahlins 
jaučia, kad lietuvių tea t rų 
temos dažnai būdavo politinės 
— žmogus prieš valstybę. Kon
taktas su kitais artistais, reži
sieriais ir net turistais sukels 
naujų minčių ir praplės lietuvių 
teatrų akiratį. Lietuvoje teatras 
yra remiamas Kultūros minis
terijos, panašiai kaip valdžia 
remia Anglijos teatrą. Ameriko
je teatrą remia įvairios fondaci-
jos ir turtingi geradariai (gau
dami nurašymą nuo mokesčių), 
kurių šiuo laiku dar Lietuvoje 
nėra. Teatrui sunku sava
rankiškai išsilaikyti. Sahlins 
sako, kad Kultūros ministerija 
nevaržo kūrybingumo. „Festi
valio svarba", sako Sahlins, 
„matuojama jo palikimu — atvė
rimu tolimesnių galimybių, 
bendravimo įtaka ir pakilia 
nuotaika". 

Indrė 

JAUTRIAI ATSILIEPKIT 

JAV LB Švietimo tarybos 
pirm. R. Kučienė informuoja, 
kad yra ruošiama paskutinioji 
didžiulė siunta Lietuvos našlai
čiams, mokiniams ir seneliams, 
ši siunta organizuojama kartu 
su LB Socialinių reikalų taryba. 

Prašoma gerus, švarius rūbus, 
avalynę vaikams, jaunimui ir 
suaugusiems, sausą maistą, 
knygas ir kitas mokyklines 
priemones pristatyti į Seklyčią 
arba į Lemonte esantį lietuvių 
centrą. 

Galima šiam kilniam tikslui 
aukoti ir pinigus, už kuriuos bus 
supirkti būtiniausi daiktai , 
kurių labai stinga Lietuvoje. 
Čekius prašau rašyti Lithu-
anian Educational Council ir 
siųsti Švietimo tarybos pirm. 
Reginai Kučienei: 8626 So. Mo-
zart, Chicago, IL 60652. 

Artėjant Kūdikėlio Kristaus 
gimimo šventei, visi pajuskime 
jo skleidžiamą meilę ir gai
lestingumą artimui. — K. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport. IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kediie Avenue 

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

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

f?os, 

oto 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Stveet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 
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