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Šiandien priesaiką priima 
Lietuvos kariūnai 
Lietuvos kar iuomenės dienai 

Vilnius. Lapkričio 23. (Elta) 
— Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mas nutarė lapkričio 23-ąją — 
Lietuvos karių dieną — iškelti 
Lietuvos valstybinę vėliavą. 

Renginiai skirti šiai dienai 
Lietuvos miestuose ir rajonuose 
vyksta visą savaitę. Jau įvyko 
mokslinė-istorinė konferencija 
„Lietuvos kariuomenė 1918-
1991 metais", Lietuvos kariuo
menei skirtos parodos atidary
tos Istorijos ir etnografijos bei 
Valstybės muziejuose, pravestos 
šaudymo varžybos. 

O daugiausiai renginių vyks
ta šiandien, šeštadienį, lapkričio 

23-ąją, Lietuvos kariuomenės 
įkūrimo dieną. 12 valandą 30 
minučių Vilniaus Arkikatedroje 
bus aukojamos šventos Mišios ir 
šventinamos karinės vėliavos, 
pr iesaiką pri ims Lietuvos 
ka r iūna i . Po to katedros 
aikštėje vyksta iškilminga 
rikiuotė, o virš jos — aviacijos 
pasirodymas. 4 vai popiet Anta
kalnio kapinėse bus pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos nepri 
klausomybe. Rasų kapinėse gė
lės bus padėtos ant Jono Basa
navičiaus kapo. Vakare šventi
niai renginiai iki vėlumos vyks 
Vilniaus Koncertų ir sporto 
rūmuose bei šalia jų. Iškilmes 
vainikuos šventinis fejerverkas. 

Tautos patriarcho Jono Basanavičiaus dienos 

Vilkaviškyje įvyko respubli
kinė mokslinė konferencija, 
skirta žymaus lietuvių tautinio 
išsivadavimo veikėjo, kultūros 
istoriko, daktaro Jono Basana
vičiaus gimimo 140-osioms 
metinėms. 

Konferencijoje, kuri surengta 
Lietuvos higienos inst i tuto 
iniciatyva, pirmą karta buvo 
plačiai apžvelgta Jono Basa
navičiaus — gydytojo profesinė 
veikla. Baigęs Maskvos univer
siteto medicinos fakultetą ir 

negavęs teises verstis gydyto
jo praktika Lietuvoje, Jonas 
Basanavičius išvyko į Bulgariją 

ir daugiau kaip ketvirtį am
žiaus praleido šiame krašte. 
Greta Lietuvos medikų, istori
kų, l i tuanis tų pranešimus 
konferencijoje skaitė ir svečiai 
iš Bulgarijos. 

Šia konferencija prasidėjo Lie
tuvos patriarcho Jono Basanavi 
čiaus gimimo 140-osioms meti
nėms skirti renginiai. 

Persitvarko Lietuvos Katalikų 
Religinė šalpa 

Žuvusiems kariams paminklas Kauno karių kapinėse. Jame .'asas: „Žuvome 
dėl Tėvynės" ir ištrauka iš šv. Jono evangelijos: „Nieką- neturi didesnės 
meilės kaip tas. kas guldo savo gyvybę už savo prietelius' Paminklas buvo 
1930 m. pašventintas ir Lietuvos Respublikos prezidente Antano Smetonos 
atidengtas, kurį čia matome sakant kalbą. 

flš knygos „Lietuvos ginkiuc'.os pajėgos' J 

Brooklynas. Lapkričio 21. — 
Gautas šis pranešimas. Lapkri
čio 19 d. Kultūros Židiny 
įvykusiame Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos metiniame 
narių susirinkime buvo per
žvelgta Religinės Šalpos ir jos 
padalinio Lietuvių Informacijos 
Centro veikla, išrinkta direk
torių taryba, padaryta keletas 
persi tvarkymų, a t s akan t į 
pasikeitusią padėtį Lietuvoje. 

Du pagrindiniai nutarimai: 
1. Lietuvai atgavus pilną 

valstybinę nepriklausomybę ir 

Į Vakarus — 
lėktuvais 

Vilnius. Lapkričio 22. (Elta) 
— Nuo gruodžio 20-sios iš 
Vilniaus į Vakarų šalis kiekvie
ną dieną skris bent po vieną 
keleivinį lėktuvą. „Boeing'* ir 
„Caravelle" tipo lėktuvais po 
t r i s kartus per savai tę 
numatoma skristi į Kopenhagą, 
Frankfurtą ir Berlyną. Kiek 
vėliau tikimasi pradėti regu
liarius „Lietuvos avialinijų" 
lėktuvų skrydžius į Ciurichą ir 
Londoną, kasdien skristi į 
Varšuvą. 

Po mėnesio, nuo sausio 19-20 
dienos, reguliarius skridimus į 
Vilnių pradeda iš karto trys 
Europos aviokompanijos. Švei
carijos „Svvissair" lėktuvai iš 
Zūricho skraidys ketvirtadie
niais ir sekmadieniais, Austri
jos avialinijų lėktuvai iš Vienos 
skraidys pirmadieniais ir penk 
tadieniais, Skandinavijos oro-
linijų sistemos (SAS) — antra
dieniais ir šeštadieniais iš Ko
penhagos. 

Šiuo metu po du kartus per 
savaitę lėktuvai iš Vilniaus 
skrenda į Berlyną ir Varšuvą, 
vieną kartą — į Frankfurtą prie 
Maino. Bilietai kol kas parduo
dami ir už rublius. 

pradėjus normaliai veikti jos 
ambasadoms, konsulatams ir 
misijai prie Jungtinių Tautų, 
Lietuvių Informacijos Centras 
dabartinėje, iki šiol veikusioje 
apimtyje, būtų nenaudinga 
Lietuvos Respublikos įstaigom 
pr iklausančios veiklos 
duplikacija. Todėl direktoriai 
nutarė prie Religinės Šalpos pa
likti tik grynai karitatyvine ir 
religine informacija besirūpi
nantį centrą Brooklyne. Wa-
shingtone veikęs L.I.C. uždaro
mas ir jos vedėjas Viktoras 
Nakas nuo šių metu gruodžio 1 
d. pereina tarnauti Lietuvos 
ambasadai. 

Brooklyne L.I.C. tarnavusi 
Gintė Damušytė, amabasado-
riui Anicetui Simučiui prašant, 
nuo lapkričio 10 iki 1991 m. 
sausio 10 dienos talkina naujai 
įkurtai Lietuvos misijai prie 
Jungtinių Tautų ir po sausio 10 
vėl grįžta į Religinę Šalpą. 

2. Religinėje Šalpoje tarnau
janti Rūta Virkutytė vyksta į 
Lietuvą suorganizuoti Religinės 
Šalpos tentatyvinį informacijos 
centrą, Lietuvos vyskupams 
pritarus, pagal jų pageidavimą. 
Bandomasis projektas patvirtin
tas vieneriems metams. 

3. Su L.I.C. abonentais at
si lyginti už n u t r a u k t ą 
susitarimą pavesta sutvarkyti 
Religinės Šalpos Reikalų 
vedėjui. 

Dabartinę Religijos Šalpos di
rektorių tarybą sudaro: vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. pir
mininkas, prel. Vytautas Bal
čiūnas. I vicepirmininkas, kun. 
Albertas Kontautas, II vicepir
mininkas, kun. Zenonas Smil
ga, III vicepirmininkas, tėvas 
Pranciškus Giedgaudas. OFM. 
patikėtinis, kun. Vytautas Palu
binskas, pat ikėtinis , tėvas 
Placidas Barius, OFM. Robertas 
Boris, dr. Jolita Gudaitytė, kun. 
Jonas Pakalniškis, kun. Jonas 

Siūloma skelbti referendumą 
K a u n a s . Lapkričio 22. (Elta) 

— Kaune susibūrė Piliečių 
iniciatyvinė grupė, kuri siūlo 
paskelbti referendumus dėl 
dviejų Lietuvos Respublikos 
įstatymų. 

P a t e i k t a s į s t a t ymo „Dėl 
rinkimų į Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiąją Tarybą (Seimą) ir 
vietinius savivaldos organus 
įvykdymo terminų" projektas ir 
pasiūlyta iki 1992 metų spalio 
31 dienos surengti rinkimus į 
Lietuvos Aukščiausiąją Taryba 
(Seimą) ir vietinius savivaldos 
organus. Įstatymo „Dėl komu
nistų part i jos pripažinimo 
nusikalstama organizacija. Lie-

Ant sovietinio aukuro 
— Lietuvos sūnūs 

Vilnius. (Elta) — Lapkričio 
16-ąją Viniuje vyko nukentėju
sių nuo Sovietų armijos, šioje ar
mijoje ta rnavusių Lietuvos 
kare ivėl ių t ėvų , giminių 
suvažiavimas. Pokario metais 
sovietų armijoje buvo nužudyta 
arba nusižudė daugiau, kaip 
tūkstantis Lietuvos jaunuolių 
(čia neskaičiuojami mirę dėl ne
laimingų atsitikimų). Daug jų 
po priverstinės tarnybos — labai 
sunkiomis sąlygomis ligoniai, 
suluošinti. Suvažiavime buvo 
tariamasi, kuo galima padėti 
nukentėjusiems, žuvusiųjų šei
moms. 

Rik te ra i t i s , kun . An tanas 
Rubšys, Antanas Sabalis, tėvas 
Antanas Saulaitis.SJ. dr. Rožė 
Šomkaitė, k u n . Kazimieras 
Stevvart, prof. dr. Elona Vaiš-
nienė, dr. Kazys Ambrozaitis. 
kandidatas narys , Viktoras 
Vaitkus, kandidatas narys ir 
kun. Kenneth Wicks, kandida
tas narys. 

tuvos Demokratinės darbo par
tijos paleidimo ir apribojimų 
buvusiems komunistų partijos 
n a r i a m s " projekte siūloma 
panaikinti LDDP, kaip nusi
kalstamos organizacijos turto ir 
narystės perėmėjos, registraciją, 
partiją palei-ti. jos turtą perimti 
valstybei. Buvę komunistų par
tijos nariai r.ešimt metų nuo šio 
įstatymo pri mimo dienos nega 
lėtų dirbti udstybinių ir joms 
prilygintų į-' igų vadovais ir jų 
pavaduotojais. 

Pagal Lietuvos Referendumo 
įstatymą^er^rendumas skelbia
mas tuome'. kai per du mėne
sius surenkama 300 tūkstančių 
Lietuvos Respublikos piliečių 
parašų dėl na-iūlymo paskelbti 
referendumą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kongresmenas S a n d e r 
Levin, demokratas iš Michigan 
valstijos, pasiūlė įstatymą, kad 
JAV Komercijos departamen
tas atidarytų komercinį centrą 
Pabaltijo valstybėse, kuris pa
dėtų Amerikos verslininkams 
bei p ramonin inkams tuose 
reikaluose. 

— Wa8hingtone JAV prez. 
George Bushas pasirašė Civi
l inių teis ių įs ta tymą, t uo 
užba igdamas dviejų me tų 
ginčus dėl diskriminacijos dar
buose, nors tuo įstatymu libe
ra l ia i nus i t e ikę Kongreso 
nariai nėra visiškai patenkinti 
sakydami, kad įstatymas per 
daug kenservatyvus. 

— Jung t in ių Tautų Sau
gumo Taryba, kurioje y r a 
15-kos valstybių atstovai, vien
balsiai nubalsavo, kad Egipto 
diplomatas, 69 metų viceprem
jeras Boutros Ghali būtų nau
juoju Jungtinių Tautų Genera
liniu sekretoriumi. Jį turi pat
virtinti 166 tautų Generalinė 
asamblėja. Tai bus pirmas 
arabas, kur is pakeis Pe ru 
diplomatą Javier Perez de 
Cuellar, kuris General in io 
sekretoriaus pareigose išbuvo 
du penkerių metų terminus. 

— R u s i j o s Respubl ikos 
prezidentas Boris Je lc inas 
ketvirtadienį atvyko į Vokietiją 
ir Bonnoje buvo sutiktas su visa 
karine iškilme, kuri skiriama 
tik valstybių prezidentams. 
Pirmą kartą buvo iškabinta 
Rusijos vėliava ir grojamas 
Rusijos himnas, kurio niekas 
nebuvo girdėjęs oficialiame 
priėmime. Vakare Je lc ino 
garbei buvo kanclerio Kohl 
suruošti valstybiniai pietūs. 
Jelcino vizitas tęsis tris dienas. 
— Maskvoje ketvir tadienį 
pagrindiniai Sovietų Sąjungos 
gelbėtojai - septynių turtingųjų 
valstybių atstovai sutiko, kad 
principinė skolos suma, kuri 
šiais metais yra šeši bilijonai 
doleriu, batu sumokėta po 
metų. 

— Anglijos Žemieji rūmai pa
reiškė pasitikėjimą savo minis
trui pirmininkui John Major, 
kuris turi užėmęs griežtą liniją 
pasitarimuos dėl Europos vie
nos valiutos įsteigimo ir dėl 
vienos politinės sąjungos. Jis 
dabar galės susitikęs su 11 kitų 
kraštų atstovais, turėdamas 
savo parlamentarų pasitikėji
mą, drąsiai laikytis gruodžio 9 
ir 10 pasitarimuose Maastricht 
Olandijoje. 

Ševardnadze sugrįžo 
Tikslas — likusių respublikų apjungimas 

ir Vakarų pagalbos gavimas 

Maskva. Lapkričio 21. — 
Praėjus vienuolikai mėnesių, 
kai įvyko jo dramatiškas pa
sitraukimas, įspėjant diktatūros 
grėsme Sovietų Sąjungoje pra
ėjusį gruodį ir pergyvenęs 
rez is tenci ją p r ie b a r i k a d ų 
Maskvoje prieš „kietuosius" 
komunistus, Eduardas Ševard
nadze sugrįžo vadovauti užsie
nio reikalų politikai po nepa
sisekusio perversmo Kremliuje. 

Prez. Gorbačiovas, pasinaudo
damas prezidentiniu dekretu, 
paskyrė Ševardnadzę pakeisti 
Borisą Pankiną, kuris paskirtas 
ambasadoriumi Britanijoje. Su
grįžimas 63 metų gruzino, bu
vusio Gruzijos Komunistų par
tijos vado, vadovauti Suverenių 
Valstybių sąjungos užsienio 
politikai, yra ir pliusas Gorba
čiovui, kuris kovoja už išlaiky
mą savo autoriteto tų respubli
kų tarpe,kaip centrinės vyriau
sybės galva, o ypač kai Rusijos 
vyriausybė pasiliko sau tvarky
ti savo federalinės respublikos 
užsienio reikalus. 

„The Christian Science Moni-
tor" dienraštis rašo, jog Vakarų 
diplomatai Maskvoje mano, kad 
Ševardnadzės sugrįžimu norima 
iš laikyt i bendrą respublikų 
užs i en io pol i t iką i r g a u t i 
Vakarų paramą. 

Civilinio k a r o b a i m ė 
Sprendimas priimti preziden

to Gorbačiovo nominaciją, buvo 
„labai sunkus dalykas, daug 
sunkesnis negu rezignacija", 
pasakė Ševardnadzė „Koms-
molskaja Pravda" dienraščio 
korespondentui. „Aš negalėjau 
likti pasyviu stebėtoju. Mes 
tur ime susirikiuoti, kad išgel
bėtume pasaulį, nes nepastovi 
Sovietų Sąjunga yra didelė grės
mė visos planetos t a ika i " . 
Daugelis bijo, kad Jugoslavijos 
civilinis karas nepasikartotų są
jungoje. 

Panašiai galvoja ir St. Peters-
burgo meras Anatolijus Sobčia-
kas. kad , jugoslavizacija mūsų 
politiniame gyvenime yra arti 
tikrovės", pasakydamas Vaka-

— Sena ta s ketvirtadienį pat
virtino 77-uoju Amerikos Gene
raliniu prokuroru arba Teisin
gumo departamento sekreto
riumi William Barr, kai abeji 
— demokratai ir respublikonai 
paisakė už jo kandidatūrą. 

rų žurnalistams. „Jeigu mes 
nedarysime reikalingų išvadų iš 
Jugoslavijos tragedijos, ta i mes 
susidursime su tokia pat proble
ma, bet daug didesnėje skalėje". 

Persiorganizavimas 
Ševardnadzės sugrįžimas yra 

dalis užsienio politikos perorga
nizavimo, kuris prasidėjo su 
aštuonių Sovietų ambasadorių 
pasitraukimu ar perkėlimu. La
biausiai pažymėtinas yra Leo
nido Zamiatino pasitraukimas 
iš ambasadoriaus pareigų Bri
tanijoje, kuris buvo anksčiau ir 
Tarptaut in io Informacijos 
departamento Komunistų parti
joje vadas. Ševardnadze turi 
didelį pasitikėjimą krašte. Jis 
buvo gal artimiausias talkinin
kas Gorbačiovo perestroikoje, 
tačiau pasitraukęs pačiu laiku, 
kai buvo norėta Baltijos respub
likoms kraujuotu būdu atstatyti 
Kremliaus kontrolę.Perversmo 
metu Severdandze atvyko į 
Rusijos parlamento rūmus ir 
buvo kartu už barikadų su 
prezidentu Jelc inu, kur ie 
nesitraukė iš rūmų, kai sovietų 
tankai artėjo prie pastato. 

Nežiūrint kokia bebūtų jo po
litinė rolė ateityje, bet jo 
sugrįžimas reiškia susitai
kinimą su Gorbačiovu ir Jelcino 
įtakos padidėjimą. Kaip ir Gor
bačiovas, Ševardnadze buvo 
visą savo amžių komunistas ir 
kartu s u tokiais ga r s i a i s 
komunistais, kaip Jakovlevas, 
Pr imakovas , Baka t inas i r 
Šatalinas užstojo Gorbačiovą, 
kai jis kovojo prieš partijos 
Centrą ir kariuomenės valdžią. 

Ryšiai n e n u t r ū k o 
Washingtone prez. Bushas 

mielai sutiko tą žinią ir pasakė 
reporteriams: „Mes pažįstame jį 
labai gerai ir respektuojame", 
prieš priimdamas Gorbačiovo 
patarėją Aleksandrą Jakovlevą. 
Čia sužinota, jog Gorbačiovas du 
kartus prieš tai prašė Ševard
nadzę sugrįžti į užsienio postą, 
bet šis vis atsisakydavo. Baltieji 
rūmai pasakė, jog Bakeris. nors 
Ševardnadze ir nebuvo pareigo
se, bet dažnai su juo kalbėdavosi 
telefonu, o kai būdavo Maskvo
je, tai susi t ikdavo su juo 
„papietauti", prieš pradėdamas 
oficialius pasitarimus. Kai jo 
nebuvo, tai Gorbačiovas daug 
greičiau pasidavė „kietųjų" ko
munistų įtakai, įskaitant ir 
leidimą KGB agentams įsiveržti 
į privačius „biznius be įspėjimo 
ir konfiskuoti jų raštus bei 
dokumentus", primena minėtas 
dienraštis. 

P * 
Ki. >uomet organizavosi Lietuvos kariuomenė... II pest.ninku pulko mokomosios kuopos pir 

ūda 1919 metais kovo 30 d. Vidury sėdi kuopos vadas Itn. P Kaunas.. Šiandien ir vel 
r . iama iš naujo organizuoti Lietuvos krašto gynimo būrius. 

Iš knygos ..Lietuvos ginkluotos pajėgos ) 

KALENDORIUS 

Lapkričio 23 d.: Lietuvos 
kar iuomenės šventė. Kle
mensas. Adelė, Dovi l tas , 
Liubarte. Liukrecija. 

Lapkričio 24 d. Kristaus 
Karaliaus šventė. Krizogonas, 
Firmina, Dirvone, Mantvinas, 
Kaita. Žybarte. 

Lapkričio 25 d.: Merkurijus, 
Kotryna. Juozapatą, Germilė, 
Santautas. 

Lapkričio 26 d.: Konradas. 
Dobilas. Rimas, Siga. Silves
tras. Vygante. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:48, leidžiasi 4:26. 
Temperatūra šeštadienį 44 L, 

sekmadienį 291.. pirmadienį 30 
1. antradienį 38 1. 

» 
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REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas, 
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KALKIME GELEŽĮ -
KOL JI KARŠTA... 

J U O Z A S B. LAUČKA 

Iš Federacijos t a rybos i r 
valdybos posėdžių aprašymų 
„Drauge" matyti, kad juose 
nemažai laiko skirta svars
tymui, kaip veiksmingiausiai 
padėti ateitininkams Lietuvoje. 
Iš dr. Damušio pranešimo m a n 
labiausiai įstrigo užuomina apie 
s tovyklavietės L ie tuvo je 
įgijimą. Minėta ir 30 ,000 
dolerių suma, kurios užtektų 
pageidaujamai v i e tove i 
nupirkti. Kiek supratau, jokio 
nutarimo tuo reikalu nepa
daryta, išskyrus pageidavimą 
dar pastudijuoti. 

Iš šalies žiūrint, bent man 
atrodo, kad „tolimesnės stu
dijos" vargu ar reikalingos. 
Svarbiausia — tuojau pasisakyti 
už stovyklavietės pirkimą ir 
nedelsiant pradėti t e l k i m ą 
30,000 dolerių s v a r b i a j a m 
reikalui — nupirkt i a t e i t i 
ninkams Lietuvoje stovykla
vietę, būtų ji Kaltinėnuose ar 
k i tu r . Vietos p a r i n k i m a s 
paliktinas jiems, susi tarus su 
savo vyskupais, o mums reikėtų 
jau šiandien pradėti vajų. 

Neišmanau, kaip tai t iksliau
siai padaryti. Atrodo, tuo galėtų 
ir turėtų rūpintis Federacijos 
fondas. 

.r 

Nesijaučiu turįs teise k iš t i s į 
Fondo reikalų tvarkymą, tačiau 
man labai neramu, kad savo 
veiklos finansiniame rėmime 
esame labai atsilikę. Mūsų 
žmonės vadovauja d idž i a i 
atsidavę kitiems fondams ir 
reikšmingoms bendrinėms or
ganizacijoms, o savo „pirmutinę 
meilę", Ateitininkiją, atrodo 
tartum pamiršę. 

Žinoma, esar- patenkinti, kad 
mūsų Sąjūdžio gretose užsigrū
dinę visuomenininkai idealistai 
nevengia atsakomybės bendri
nėse organizacijose, t a č i a u 
norėtųsi, kad jie ir „savo marš
kinių" neapleistų. 

Noriu siūlyti, nors ir nežinau 
kam — Federacijos valdybai ar 
Fondo vadovybei — nedelsiant 
sudaryti stovyklavietei Lietuvo
je komisiją, kur i i š imt ina i 
rūpintųsi tik vienu reikalu: 
galimai greičiau, gal per tr is 
mėnes ius , s u r i n k t i iš Fe
deracijos narių ir jų artimųjų 

ATEITININKŲ N A M Ų 
TARYBA K V I E Č I A 

Šį sekmadienį, lapkričio 24 d. 
po šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
misijoje, įvyks visuotinis Atei
tininkų namų narių ir rėmėjų 
sus i r ink imas , A t e i t i n i n k ų 
namuose, Lemonte. Laukiama 
gausesnio narių dalyvavimo. 

Kadangi tai yra vienintelis 
metinis narių sus i r inkimas , 
Namų taryba pateiks visą eilę 
svarstytinų reikalų, liečiančių 
namų a te i t i e s p l a n u s ir 
išsilaikymą. 

12:15 vai. — užkandžiai ir 
kava, 1:00 vai. susir inkimas. 

METINIS S T U D E N T U 
SAVAITGALIS 

Metinis studentų ate i t ininkų 
studijų savaitgalis sausio 31 — 
vasar io 2 d i enomis vyks 
Dainavoje. Šio savaitgalio pro 
giama bus paskelbta lietu
viškoje spaudoje. Vasario 2 d. 
vyks SAS s u v a ž i a v i m a s , 
kuriame bus renkama nauja 
SAS centro valdyba. 

30,000 dol. ir perduoti juos 
pat ik imam asmeniui ar in
stitucijai, kad Lietuvos atei
t ininkų siekimas įsigyti savo 
stovyklavietę taptų tikrove. 

S u p r a n t a m a , tuojau bus 
klausiama ir svarstoma, o kas 
sutiks įeiti į tokią komisiją? 
Visų pirma, reikėtų kreiptis į 
mūsų jaunesniosios kartos pro
fesionalus — gydytojus, advoka
tus , inžinierius, profesorius ir 
ki tus. Jų tur ime šimtus. Mūsų 
jaunesnieji nemėgsta prisiimti 
ilgalaikių įsipareigojimų. Šiuo 
atveju komisija būtų grynai „ad 
hoc" pobūdžio, tad nereikėtų 
b a u g i n t i s l a i k o a tžv i lg iu . 
Turime šaunių jaunų žmonių, 
ypač savo laiku gyvai veikusių 
S t u d e n t ų i r Moksleivių 
sąjungose. Organizacinis darbas 
j iems nėra svetimas. Pakalbin
kime jas ir juos. Jaunosios kar
tos žmonių komisija turės ir 
vyresniųjų ir jaunesniųjų pasi 
tikėjimą svarbiam tikslui įgy
vendinti. 

Lengviausia, būtų, jei Komisi
j a i p a s i s e k t ų s u r a s t i 100 
asmenų, paskiriančių stovykla
vietei a te i t ininkams Lietuvoje 
po 300 dol. Ir taip turėtume 
reikal ingą sumą. Mano šis 
siūlymas jokiu būdu neužkerta 
kelio nei galintiems ateiti ir su 
didesne auka, nei kitiems, kurie 
mielai prisidėtų su bet kokia 
ja susidarytų ir paskelbtų va
jaus pradžią, įsipareigoju savo ir 
žmonos vardu tuojau atsiųsti 
žmonos vardu tuojau atsiųsti 
300 dol. 

P a s i n a u d o k i m e dažnai 
min imu pa ta r imu: kalkime 
geležį, kol j i karšta. Mažiau 
p l a n a v i m o ir s tud i jav imo. 
Daugiau apčiuopiamos veiklos. 

Ateities" žurnalo redaktore Danutė Bindokienė (centre sveikina metinen 
žurnalo šventėn iš Detroito atvykusias Mildutę Bublyte ir Atei t ininkų 
federacijos tarybos pirmininkę Birutę Bublienę. 

STOVYKLOS VILKAVIŠKIO 
VYSKUPIJOJE 

Vilkaviškio vysk1 p* <je šiais 
metais vyko dvi v aros ateiti
ninkų stovyklos. Į pirmąją — 
Pa vištytyje — suvažiavo jaunu-

„kregždučių", „ežerinukų", 
„sv ajoklių", „auksinių žuvelių", 
„čiauškučių, „žirniukų", dailės, 
pynimo, liaudies papročių ir kt . 

čiai iš visos Lietuvos. Lazdijuose būrelių vadovai sąlygojo har-

A T V I R U T Ė S IR AUKOS 
Prieš porą savaičių buvo iš

siuntinėta kalėdinės atvirutės. 
Su mokesčiu už atvirutes ateina 
a u k o s ir A t e i t i n i n k ų na
mams. Kun. Valdemaras Cuku-
ras. Ateitininkų Dvasios vadas, 
prisiuntęs didesnę auką, užbai
gė pirmąją tūkstant inę savo 
aukos namams. Lygiai taip ir 
ponai Jokubkai iš Marąuette 
Parko — su mokesčiu už atvi
rutes prisiuntę stambesnę auką 
Ateitininkų namams, užbaigė 
savo žadėtos paramos auką 
1,000 dol. sumoje. 

Ateitininkų namų taryba, ku
ri neša Namų išlaikymo rūpes
čius aukos dvasia, kviečia 
narius ir visus Namų išsilaiky
mo rūpesčiais gyvenančius at
vykti, ir atvykti su idėjomis ir 
su konkrečia auka. 

Ate i t in inkų n a m ų t a r y b a 

stovyklavo Vilkaviškio vysk. 
moksleiviai ateitininkai. 

Pavištyčio stovyklai buvo 
ruoštasi iš anksto. Ją organi
zavo Vilkaviškio vysk. ateiti
ninkų valdyba, kar tu su JAS. 
Stovyklavo arti 200 asmenų. 
Tai pirmasis jėgų išbandymas 
besiformuojančiai JAS, kurios 
pirmininkė ir stovyklos prezi
dentė Danutė Kaminskaitė bei 
jai talkinę ?monės puikiai 
a t l iko savo uždavinį ,nors 
rūpesčių buvo daug. 

Stovykla va ikus pasitiko 
puikiu oru, nuostabiu gamto
vaizdžiu. Čia pa t pušynas, 
skaidrus Vištyčio ežero vanduo. 
Gražus stovyklos išplanavimas, 
erdvios valgyklos, vaikų ir 
vadovų gyvenamosios patalpos 
kėlė nuotaiką, sudarė puikias 
sąlygas vaikų dvasiniam ben
dravimui. Tiesa, dalis vaikų 
su vadovais gyveno ir pasenu
siuose, pergrūstuose mediniuose 
nameliuose. Šis nepatogumas 
tarnavo tik glaudesniam bend
ravimui, didesniam vienos, 
bendros šeimos dvasios pajauti
mui. 

Dar pernai, viešėdama JAV 
pas užjūrio ateitininkus, Danu
tė domėjosi ateitininkų sto
vyklų organizavimo, jaunučių 
veiklos klausimais. Šiemet jai 
teko galimybė ta i realizuoti 
praktikoje. Paruošiamasis dar
bas: stovyklos apžiūrėjimas, in
formaciniai laiškai globėjams, 
finansinių problemų spren
dimas ir kt. pareikalavo daug 
jėgų, bet kartu bus malonus 
bendro vaisingo darbo prisimi 
nimas. Suburta šauni vadovų 
brigada: komendantas Vytautas 
ir vyr. mergaičių vadovė Violeta 
Ivanauskai , s tud. Aušra 
Giedrikaitė — „Žirniukų" bū
relio vad., teatro būrelio vad. 
KVD dėstytoja Vitalija Trus-
kauskaitė, žur*^' ; ••kos būrelio 
vad. architekt . .a Kabašins-
kaitė, vaistažolių rinkimo vad. 
chemijos mokslų daktarė Vil-
manė Borutaitė, lituanistė Ber
nadeta Mališkaitė — giesmių 
būrelio vad., k!ie r;kai Poniš-
kaitis, Sakav,čius Vytautas, 
Saulius Kasmauskas, Kuliešius 
Gintas, Vytautas Žemaitaitis. 
Arūnas Užupis, Gytis Tama 
šauskas radijo būrelio vad., 

•aama 

„Atei t ies" žurnalo metiniame premijų įteikimo vakare svečiu laukia viena 
iš šventės rengėjų Irena Polikait ienė ir šių metu premija už foto nuotraukas 
gavusi Rima Pol skaityte. 

moningą stovyklos gyvenimą. 
Stovykloje kasdien pačių 

vaikų piešiniais papuoštoje 
koplytėlėje buvo laikomos Šv. 
Mišios, jų metu giedamos St. 
Ylos giesmės, kasdien, net ir 
pamokslo metu. vaikai ben
dravo su visų pamėgtu dvasios 
vadu kun. Robertu Brūzga. Be 
jo įvairiapusės pagalbos Paviš
tyčio stovykla būtų neįsivaiz
duojama. Vaikai demonstravo 
savo sugebėjimus vaidinimėlių, 
šokių i r žaidimų, poezijos, 
kasyčių pynimo, šypsenų — 
juoko, talentų vakarų metu. Jų 
išradingumui nebuvo ribų. 
Stovyklos metu atsiskleidė tiek 
vaikų t iek vadovų talentai. 
Labiausiai į?trigo a tmint in 
susikaupimo vakaras, kurį pra
vedė klierikas Arūnas Poniš-
kaitis su savo jaunesnia is 
seminarijos draugais. Visi 
ėjome garsiai ka lbėdami 
rožinio maldą, stotyse gar
siai mąstėme apie didžiąją 
Tėvų, Tėvynės ir viso pasaulio 
žmonių meilę, kopėme į didžiulį 
skardį, nuo kurio stebėjome tą 
paprastą, kasdieninį gamtos 
stebuklą — saulės leidimasį ir 
pasislėpimą tolimame ežero ho
rizonte. Ilgam išliks kunigo 
Roberto palaiminimo žodžiai, 
tarsi žaibas perskrodę vakaro 
tylą, dar ilgai giedotos nuo
stabiosios lietuviškos giesmės... 
vėliavos nuleidimas, vakaro 
šūkiai, bei, žinoma, naktinė 
kelionė j mišką, tokia netikėta 
vaikams, bet tokia nuostabi, 
praskleidusi nakties tylos, 
miško grožio, medžių kalbos 
paslaptis, pilnai suprantamas 
galbūt tik pranciškonams. Čia 
buvo laikomos šv. Mišios, 
skambėjo Tėvo Roberto pamo
kymas įsiklausyti gamtos kalbą 
pamatyti :r išgirsti tai, ko 
anksčiau nematei ir negirdėjai. 

Pavištyčio sto-yklą savo 
viešnage papuofiė ir per 
atidarymo iškilmes kalbėjo gar
bingi svečiai - Damušiai iš 
JAV, dėdė Juozas (kun. Šeške
vičius) iš San Paulo (Brazilija). 
Paskaita >kaitė kun. Grigas, 
gyd. B. Žemaitytė, mok. D. 
Kuzmickaitė, gyd. Montvilienė, 
kun. J. Kaminskas ir kiti. O 
pačią paskutinę dieną vaikai 
buvo apspitę pagaliau atsi
radusį prof. A. Žygą, studentes 
ateitininkes iš JAV - Astą bei 
Vidą Kazlauskaitės. Ilgai dar 
išliks mūsų atmintyje atsis
veikinimo vakarą degusio 

; didžiulio laužo ir aplink jį 
šokusių jaunųjų Lietuvos idea
listų, liepos mėn. pirmąją pusę 
stovyklavusių Pavištytyje, silu
etai, rūsčios tą naktį Vištyčio 
ežero bangos, mėčiusios mūsų 
katamaraną, švelni lietuviška 
liaudies daina virš ežero bangų, 
bei didele, didelė Viltis... 

Gyd. Almantas Geleži' 
Vilkaviškio vyskupijos 

ateitininkų valdybos 
pirmininkas 

SVARBU VISIEMS 
ATEITININKAMS! 

Kristaus Karaliaus šventę 
a te i t in inki ją i šk i lminga i 
švęsdavo nuo pat ankstyviausių 
įsikūrimo dienų. Buvo ruošia
mos šventei pritaikytos šv. 
Mišios, akademijos su paskai
tomis, aukšto lygio koncertai, 
agapės. Kažkodėl paskutiniai
siais metais ši šventė „išėjo iš 
mados", tarytum mes užmir
šome, kieno vardu norim atnau
jinti save ir pasaulį. Kristaus 
Kara l i aus šventė liko t ik 
paprastu metų sekmadieniu, j 
Tikimės, kad bent lapkričio | 
24-toji diena bus kitokia. 

Kviečiame visus Chicagos ir 
apyl inkių a t e i t i n inkus šį 
sekmadienį, lapkričio 24 d., 11 
vai. ryto susirinkti Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje, 
kartu pasimelsti, pagiedoti ir 
bendrai, kaip viena šeima, pa
garbint i Kr is tų Kara l ių . 
Prašome kuopas atsivežti savo 
vėliavas. 

\ 
STUDENTU ŽIEMOS 

STOVYKLA 

Studentų ateitininkų žiemos 
stovykla gruodžio 26 — sausio 1 
dienomis vyks „Neringos" sto
vyklavietėje, W. Brattleboro, 
Vermonte. Tel. 802-254-9819. 
Stovyklos kaina, neskaitant sli
dinėjimo išlaidų — 150 JAV 
dolerių, ar 175 Kanados dol. 

Bus puiki proga paslidinėti, 
poilsiauti ir rimtesnes temas 
pagvildenti. Prašoma atsivežti 
rogutes, pačiūžas, o taip pat 
nepalikti namuose knygų ir 
gerų idėjų. Visi prašomi iš 
anksto registruotis pas Indrę, 
tel. 416-533-7425. 
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UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2030 W. 71«t t t . 
3 1 2 - 4 M - M M 

414* W. 03rd St. 
312-735-7709 
Chicago, IL 

Durnam ir sliekas — kilbasa. 
Lietuvių patarlė 

H 
DR. KENNETH J . YERKES 

DR. MAGDALEN BEUCKAS 
DANTŲ GYDYTOJAI 

P#ftslnifikAfRS nuojslofl 
4007 W. 59 St. 

Tol. (312) 735-5556 
507 8. Gllbort, LaGrango, I I -

ToL (708) 352-4407 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wost Avo., Orland Park 
700-349-8100 

10 W. Martin, Napsrvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. UnccMn Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flelds, III. 
Tol. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulsskl Rd., Chicago. IL 

Roz. (1-312) 778-7079 
Kab. (1-312) 582-0221 

DR. VILMA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Woot — •nsjhiii, m. (700) 012-0004 
WOS1fltOflt, IL 

Valandos pagal susitarimą 

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

gos ir chirurgija 
Holy CfOM, 2701 W. 68 St . Chicago 

Tel (312) 471-5673 
9830 S. Ridgeland, Chicago Ridge. IL 

Tel. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitanmą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5049 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (708)246-0067; arba (708)246-8581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulsskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127stSt 
Lemont. IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roborts Road 
Hlckory Mills 

Tol. (700) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

217 E. 127 St. — lemont. IL S043S 
Pruaoso Patos Community Hospital « 

S'ive' Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (708) 267-2265 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9080 S. Roborts Re]., Hlckory H6ss, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartom Ave. 

Tol. (700) 698-4008 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)707-7575 
5700 Archor Avo. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
> Ir ak—amo 

IL 

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

3*00 W. 05 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uidarytaa ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šestd 9 v r -12 vpp. 

Kab. tol . (1-312) 505-0348; 
Roz. (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. tol. (1-312) 471-3300; 
Roz. (700) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, M. 00652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

0132 8. Kedzie Ava., Chicago 
(1-312) 770-0900 arba (1-312) 409-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaokl Road. 
Tol. (1-312) 505-2002 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 79th Ave . Hickory Hills. 
Tat. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

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 

Nauji paclontal priimami Ir laukiami! 

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

0132 S. Kadžio, Chicago, III. 
To l . (1-312) 925-2670 

1185 Dunda e Avo., Elgln, M. 60120 
Tol. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2010 W. 71st St 

Tol. (1-312) 737-5149 
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Gerai valdyti — 

TARNAUTI TAUTAI 
Kiekviena valdžia yra iš 

Dievo. Tačiau ne kiekviena 
valdžia žmogiškose rankose ir 
žmonių susibūriavime yra gera. 
Valdžia yra reikalinga kiek
vienoje įstaigoje, juo labiau 
tautoje ar valstybėje. Tautai ir 
savo valdiniams, nors jie būtų 
ir kitos tautybės, turi ištikimai 
ta rnaut i , būti apsauga, pa
rūpinti gyvenimo sąlygas ir jau
nimui šviet imą. Ir Jėzaus 
pasakymas, kad kiekviena val
džia yra iš Dievo nori pasakyti, 
kad valdžia yra reikalinga. Taip 
pat Jėzus apie save sako, kad jis 
atėjo ne būti aptarnaujamas, o 
tarnauti ir atiduoti net gyvybę 
už savo mokinius ir sekėjus. 

Kai švenč iame Kr i s t aus 
Valdovo šven tę , t a i nė 
nemanome, kad Jėzus atėjo į 
žemę pasidaryti išrinktosios 
tautos politiniu vadu, nurodan
čiu, kaip tvarkyti savo kraštą, 
kaip kurt i ar atkurt i savo vals
tybę, kaip padaryti laimin
gesniais visus tautos žmones. 
Jėzus neatėjo, kad jam būtų 
tarnaujama. J is ėjo iš dangaus 
aukštybių į žmogaus gyvenimą 
parodyti, kaip reikia dorai 
gyventi — neprisirišti prie 
žemiškų reikalų ir daiktų, būti 
dvasioje netur t ingam, užsi
tarnauti laikinu gyvenimu nesi
baigiančią ir laimingą amži
nybę. Jėzus yra Valdovas, nes 
neatėjo žemės valdyti, bet jos 
valdyti moraliniais nurodymais, 
palaiminimais, ištikimybe, tei
singumu ir meile. 

Dievas žemės ir dangaus 
Valdovas yra t ik žmonijos dva
sioje, t i k savo įkurtoje 
Bažnyčioje, tik savo nuošir-
džiuose ir geruose sekėjuose. Jis 
yra Valdovas visai skirtingas 
nuo žemiškų valdovų. Jo valdžia 
yra kitokia kaip žemiškoji val
džia. J is atėjo tarnaut i savo pa
valdiniams, tarp kurių jis iš 
nusižeminimo ir klusnumo 
Tėvui pasidarė žmogum, lygiu 
paprastam žmogui. Bet jis nenu
stojo buvęs Dievas, turįs visą 
valdžią kiekvienam kūriniui — 
gyvam ir negyvam, sielai, kuri 
siekia amžinybės, ir akmeniui, 
kur i s ne t nežino gyvenąs 
žemėje. 

parisiejai ir Rašto žinovai jo 
žemišku metu. Jis nori tik tikro 
klusnumo tiems įsakymams, 
kuriuos jau labai seniai davėjo 
Tėvas, kad žmogus gyventų 
pagal savo sąžinę ir savus įsi
tikinimus, kad jis suprastų 
nesąs savęs kūrėjas, nesąs savęs 
viešpats, bet priklauso tam 
tikslui, kuriam jis yra skirtas ir 
kuriam jis yra sukurtas. 

Tas tikrasis Valdovas, kuris 
yra atsiųstas iš dangaus ir ku
r is nori t i k t ikro vidaus 
gyvenimo, neliečia žmogaus 
laisvos valios, neliečia jo įsitiki
nimų, nors jie ir būtų klaidingi. 
Svarbu, kad jis žinotų, kam jis 
priklauso ir kam jis gyvena šioje 
žemėje. Kiekvieno žmogaus 
tikslas tarnauti savo artimui 
dėl Dievo, nes kiekviena? kitas 
žmogus yra Dievo paveikslas ir 
artimas, su kurio likimu kiek
v ienas y ra su r i š t a s . Visi 
valdomi to paties dvasios Valdo
vo — Jėzaus Kristaus. 

PAMINKLAS „ŽIBURIO" 
GIMNAZIJAI PRIENUOSE 
Pagerbti žiburiečiai partizanai 

Rimties valandėlei 

AŠ ESU KARALIUS 

* * * 

Kristaus Valdovo šventė ir 
minėjimas yra lyg prisiminimas 
žemiškos valdžios, kuri yra 
būtina, bet labai dažnai neto
bula. Žemiškos valdžios kartais 
užmiršta, kad jos turi tautos 
įgaliojimus ir turi tik tarnauti 
tautai ir valstybei. Jos taip pat 
užmiršta, kad jas įgalioja ne tik 
žmonės, bet ir Kūrėjo pa
tvarkymas — Dievas leidžia 
valdžias ir duoda progą joms 
tarnauti geriau ir platesniu 
mastu savo žmonėms, savo laiko 
reikalavimų išpildymu, savo 
tautos žmonių reikalų supra
timu. Nei diktatūros, nei ti
ronijų, nei satrapų Dievas nepa
darė ir jiems nedavė galios 
valdyti tautas. Tai pasidarė tik 
nusikaltęs ir silpnybėms pasi
davęs žmogus, patekęs į valdžią 
atsitiktinai ar daugumos valios 
pastangomis. 

Žmogaus ir pasaulio Kūrėjas 
nori, kad žmonės gyventų pagal 
jo duotus įsakymus, pagal jo Sū
naus pamokymus ir pavyzdį. 
Pats Kristus prisipažįsta, kad 
jam atiduota visa valdžia žemėje 
ir danguje, kad jis yra tikrasis 
Valdovas ir jo našta yra maloni 
ir lengva. 

Jėzus neuždeda žmonėms 
naštų, kurių jie nepakeltų, kaip 

Nors Kristaus Valdovo šventė 
y ra nauja krikščionybėje ir 
Bažnyčioje, bet jos niekada ne
galima praleisti pro akis nema
t an t ir pro ausis negirdint. Mes 
turime daug valdžių. Išgyve
nome diktatūras ir tironijas. Jei 
mes patys ir neturėjome iš
gyventi sunkių laikų, priklau
siusių nuo blogų žmonių, tai 
turėjo kęsti mūsų artimieji įvai
riose okupacijose, kartais ir nuo 
savųjų. 

Ši šventė nori mums, kaip 
kr ikšč ion ims ir katal ikų 
Bažnyčios nariams, priminti, 
kad mes nesame tik žmonių 
vergai, tik įrankiai ar daiktai. 
Mes priklausome aukštesnei 
valdžiai, turime savo dievišką 
Valdovą, kuris mus ne tik 
valdo, mums nurodo, mus moko, 
bet taip pat mus ir užtaria, kai 
reikia kentėti persekiojimus, 
kai reikia būti vergo padėtyje. 

Jei žmogus ir nejaučia tos die
viškos valdovystės, tai jis jaučia 
ir tikrai žino tikėjimu ir meile, 
kad už jo yra tas Valdovas, kuris 
y ra niekeno nenugalėtas ir 
niekam nelieka skolingas. Jo 
pažadėta amžinybė nugali že
miško gyvenimo sunkumus, 
persekiojimus, kančias, panie
kinimus. Kiekvienas jo sekėjas 
žino, kad amžinasis Valdovas 
neleidžia užminti degančios 
dagties, neužpučia meilės ža
rijos net kančioje. 

Amžinasis Valdovas rodo 
kelią. Visokios diktatūros su
nyksta, vergiją suskaldo patys 
vergai, kančios priemones 
užbaigia kank in to ja i . Bet 
niekas negali pasipriešinti Kris
tui Valdovui, nes jis nėra tik 
žemės Valdovas . J i s nėra 
politinis tarnas. Jis savo viešpa
tavime atsiremia dieviška kūry
ba, dieviška galia, nenugalima 
jėga ir amžinumu. 

Kristus Valdovas gyvena 
kiekviename žmoguje, kuris tik 
tiki Dievo gyvenimu žmogaus 
istorijoje. J is gyvena kiekvieno
je šeimoje, nes šeimos darna, 
būtina meilė, išimtinis vidaus 
gyvenimas atsiremia tik dieviš
ka Valdovo jėga. Jo viešpatys
tė jaučiama kiekvienoje val
džioje, kiekvienoje tautoje. 
Visos valdžios turi atsiminti tu
rinčios ne tik valdyti ir vesti 
valstybinį gyvenimą, bet svar
biausia, jos turi tarnauti savo 
žmonėms, savo tautai ir valsty
bei, kad žmonės būtų geri ir 
saugūs. 

Pr. Gr. 

1918 m. kun. Pe l iksas* 
Mar t i š ius , gavęs „Žiburio" 
draugijos įgaliojimus, atvyko į 
Prienus ir įsteigė progimnaziją, 
kuri po keleto metų išaugo į 8 
klasių gimnaziją. Iš pradžių 
gimnazija išsinuomojo patalpas 
J . Silvanavičiaus namuose. 
1918 m. birželio 4-6 d. vyko įsto
jamieji egzaminai, o mokslas 
prasidėjo rugsėjo 1 d. I amžių 
nebuvo atsižvelgta, nes dėl 
nenormalių karo meto sąlygų 
daugelis jaunuolių negalėjo 
tęsti mokslo. Į I klasę buvo 
priimta 38 mokiniai, į II48. (73 
berniukai ir 14 mergaičių). 
Mokyklos direktorius kun. P. 
M a r t i š i u s pasiryžo s t a t y t i 
mokyk la i namus, nes 
lenkininkų įkalbėtas namų 
savininkas J. Silvanavičius 
nenorėjo nuomos p ra t ę s t i 
lietuvių mokyklai. Vieta gim
nazijai statyti buvo parinkta 
ant kalniuko prie Nemuno, 
netoli klebonijos ir bažnyčios, 
kur kadaise buvo senos kapinės 
ir dar stūksojo keletas kryžių, 
žyminčių, kad čia buvo laido
jama mirusieji. Prieš kun. P. 
Mar t i š ių buvo sus idar ius i 
opozicija, kuri priekaištavo, kad 
išniekinamas mirusių atmini
mas. 

Nesant tinkamesnės vietos, 
kun. P. Martišius, nepaisyda
mas opozicijos, pradėjo gimnazi
jos rūmų statybos darbus. Jis 
važinėjo į parapijas, rinko baž
nyčiose pinigus, ragino tėvus 
leisti savo vaikus į jo įkurtą 
mokslainę. Jis pats važinėjo pas 
g i r i n inkus , supirko miško 
medžiagą, vežė į lentpjūvę, 
samdė statybininkus. 1920 m. 
pavasarį sparčiai vyko gimnazi
jos rūmų statyba, o rudenį jau 
galėjo čia mokytis keturios 
klasės. Statyba buvo baigta 
1924 m., o 1925 m. išleista pir
moji abiturientų laida — 19 
asmenų. Dešimtis Lietuvoje 
likusių 1975 m. liepos 4 d. buvo 
susirinkę į Prienus atžymėti 
gimnazijos baigimo 50 metų 
sukaktį. 

1928 m. gimnazijai švenčiant 
pirmojo dešimtmečio sukaktį, 
dir. kun . P. Martišius dvasiš
kos vyriausybės buvo pakeltas 
garbės kanauninku, o Lietuvos 
vyriausybė jį apdovanojo DLK 
Gedimino III laipsnio ordinu. 

Nors kun. P. Martišiaus vado
vaujama gimnazija buvo katali
kiška, bet joje vyravo demokra-

* Jis rašė savo vardą su P — Pe 
Uksas. 

t inė tolerantiška dvasia ir 
nuotaika. Be lietuvių vaikų, čia 
mokėsi vokiečių evangelikų, o 
vėliau ir daug žydų tautybės 
mokinių. Ir nuostabu, kai 
daugelis privačių gimnazijų 
buvo suvalstybintos, ši gimnazi
ja išliko „Žiburio" iki Lietuvos 
okupacijos 1940 m. 

1940 m. rudenį „Žiburio" gim
nazija buvo perorganizuota į 
vidurinę mokyklą, o sutanuotas 
direktoriui kun. P. Martišius 
turėjo atsisveikinti ir išeiti dirb
ti į Prienv parapiją. Tik išvijus 
bolševiku- iš Lietuvos, jis vėl 
grįžo į gimnaziją direktoriaus 
pareigom Vokiečių okupacijos 
metais jis patyrė daug sunkumų 
ir nemalonumų. Daugelis jo 
mokinių žydų tautybės buvo 
nacių sunaikinti, vokiečiai 
gaudė mokinius Reicho darbo 
tarnybai Mokiniams slapstan
tis, direktorius ir mokytojai 
buvo terorizuojami rudmarški-
nių. 

1944 m. bolševikams išstūmus 
iš Lietuvos vokiečius, Prienų 
švietimo skyrius laikinai 
pavedė direkt. P. Martišiui 
sudaryti mokytojų kolektyvą. 
Mokslui prasidėjus, jis vėl buvo 
atleistas ir grįžo darbuotis j 
Prienų parapiją. 

1956 m. kun. P. Martišiaus 
statytas mokyklos pastatas dėl 
nežinomu priežasčių sudegė. 
Tada vidurinei mokyklai buvo 
pastatytas mūrinis pastatas, 
kur kadaise stovėjo evangelikų 
liuteronų bažnyčia ir prie jos 
buvo kapines. Ji vėliau pavadin
ta, pagerbiant ..Žiburio" gim
nazijos atmintį. Prienų ..Žibu
rio" vidurinė mokykla (Basana
vičiaus g. 1, direktorus Juczas 
Padvelsfcis1. 

Šiemet, praėjus 35 metams 
nuo to laiko, kai sudegė buv. 
..Žiburio" gimnazijos pastatas, 
toje vietoje buvo pastatytas pa
minklas šiai „Žiburio" mokslo 
šventovei atminti. I šią šventę 
spalio 5 d. susirinko buvę šios 
mokyklos mokytojai ir moki
niai. Pamaldas laikė vienas iš 
buvusių jos auklėtinių kun. 
Kazimieras Juškevičius, 85 
metu. išbuvęs keletą metų 
Sibiro tremtyje, dabar Plutiškių 
parap klebonas. 

Iškilmėse gražiai prisiminti 
Žiburiečiai partizanai. Dalyviai 
aplankė visas vietas, kur jų 
kūnai išmesti aikštėje gulėjo ir 
kur buvo užkasti. Gimnazijos 
auklėtinis poetas Jus t inas 
Marcinkevičius (1949 m. laidos> 

Kan. P. Martišius 

padeklamavo savo garsųjį 
eilėraštį „Šešiolikmečiai" apie 
klasės draugus, išėjusius į 
mišką, kurio pirmas ir antras 
posmas skamba: 

Šešiolikmečiai, šešiolikmečiai, 
trisdešimtųjų metų gimimo, 
jauni ir gražūs, liekni kaip 

medžiai, 
vaikiškom rankom šautuvus 

ima. 

Laikas atėjo. Taip buvo lemta. 
Grįžom į klasę, draugą 

užkasę. 
Laikas per pusę lyg juodą 

lentą 
perbraukė mūsų širdis ir 

klasę. 
Šventėje dalyvavo buvęs dar 

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais ..Žiburio" gimnazijos 
vokiečių kalbos mokytojas 
Juozas Eidukevičius, 87 m., 
prel. Andrius Gustaitis, 1930 
metų laidos, ir daugelis buv. 
mokytojų ir mokinių, kurie 
dabar yra žymūs mokslininkai, 
pedagogai, profesoriai ir kitų 
specialybių žmonės. 

Neseniai gautame laiške iš 
Prienų viena buvusi mokinė 
taip rašo: „Buvo atidengtas pa
minklas. Atversta knyga dabar 
žymi tą vietą, kur stovėjo 1956 
m. sudegusi mūsų mokykla. 
Išsipildė pranašiški žodžiai, 
kurie iškalti ant „Žiburio" gim
nazijos steigėjo kan. P. Marti
šiaus antkapinio paminklo: ,Aš 
sodinau, bet dievas davė augi
mą' ". 

JAV gyvena dar daug buvusių 

Kristus yra karal ius ne žmo
nių valia ir išrinkimu, bet Dievo 
paskyrimu. J i s ne tur i savo 
pranokėjų, ne tu r i nė savo 
paveldėtojų, nes jis pats yra 
Dievas ir žmogus, an t ras i s 
Švenčiausios Trejybės Asmuo. 
Jėzus yra karalius ne kelių mili
jonų ar bilijonų žmonių, bet 
visatos, visų kūrinių, visos 
žmonijos, kur i nešioja Dievo 
paveiklsą ir panašumą. J a m 
nereikia pripažinimo ir nusilen
kimo. Visi kūriniai, visi žmonės 
jam priklauso ir yra jo kaip Die
vo kūriniai. J i s yra „ištikimas 
liudytojas, numirusiųjų pirma
gimis ir žemės karalių kuni
gaikštis, kurs mus mylėjo ir api
plovė mus savo krauju nuo 
mūsų nuodėmių ir padarė iš 
mūsų karalystę ir kunigus 
Dievui, savo Tėvui" (Apr.1,5-6). 

Kai archangelas apreiškė 
Marijai apie Jėzaus gimimą, jis 
pasakė: „Jis bus didis ir bus 
vad inamas Aukšč iaus io jo 
Sūnumi. Viešpats Dievas duos 
jam jo tėvo Dovido sostą: j is 
karaliaus Jokūbo namuose per 
amžius ir jo karaliavimui nebus 
galo" (Lk.1,32-33). Ir po Jėzaus 
gimimo v a d i n a m i e j i t r y s 
karaliai ieškojo karaliaus, kurį 
jiems parodė žvaigždė, vedusi 
juos nepaprastais keliais. „Kur 
gimusis Žydų karalius? jie klau
sė, nes mes matėme jo žvaigždę 
rytuose ir atėjome jo pagarbin
t i " (Mt.2,2). Nors ka ra l iu s 
Erodas nusigando, kad t a s 
gimęs vaikelis neatimtų kada 
nors jo sosto, bet ta i liudija t ik 
viena, kad Jėzus jau tada buvo 
žinomas ka ip kara l ius rytų 
Išminčiams, patiems jo tėvams 
ir visiems, kurie laukė ateinan
čio išgelbėtojo. 

Ir kai Pilotas Jėzaus klausė, 
ar j is yra karal ius , nors Jėzus 
tai žinojo, kad tikras ir teisingas 
atskaymas reiškė mirtį, jis j am 
drąsiai atsakė: „Tu pats sakai , 
aš esu karalius" (Jn. 18,37). Dar 
jis prideda Pilotui, kad jis geriau 
suprastų: „Aš t am gimiau ir 
atėjau į pasaulį, kad liudyčiau 
apie tiesą. Kiekvienas, kurs yra 
iš tiesos, klauso mano balso" 
(t.p.). Tai pasako, kad jis yra 
toks kara l ius , kur i s nebijo 

Prienų „Žiburio" gimnazijos 
abiturientų, kurie, nors esant 
Tėvynei laisvai, dėl tolimo kelio 
galėjo tik mintimis su savo ben
d rak las i a i s da lyvau t i šioje 
šventėje. 

I g. Medžiukas 

priešų, bet skelbia tiesą, nes 
t am jis yra atėjęs, tam jis yra 
karal ius , tam jis skelbia savo 
mokslą žemėje. Jis atėjo skelbti 
dieviškos tiesos, atėjo kentėti už 
žmogaus nuodėmes, tam jis yra 
pirmgimis iš visų numirusiųjų 
prisikėlęs ir jiems paruošęs 
amžiną garbę su Kūrėju. 

Nors bailys Pilotas Jėzaus ne
gelbėjo iš žydų kerštingų rankų, 
bet ir jam jis pasisakė esąs 
t ikras karalius. Jo karalystė 
nėra iš šio pasaulio, kur statomi 
legionai ir ginamos karalystės 
ir karaliai. Viešpats Jėzus kaip 
Dievo Sūnus turėjo atpirkti 
žmogų iš nuodėmės, atlyginti 
Dievo teisingumui savo mir
t imi , iškilti pr i s ikė l imu ir 
įžengimu į dangų, kad su juo 
kar tu ar vėliau įžengtų į dangų 
visi jo pavaldiniai. Tada jo 
karalystės galią pajus ir visi 
jo priešininkai. 

Kristaus karalystės galia pa
siekia kiekvieną namą, kiek
vieną šeimą ir kiekvieną tautą. 
J i s karalium, visatos valdovu 
yra skirtas paties Dievo Tėvo, ir 
tai primena pats Jėzus Kristus, 
sakydamas, kad „man duota 
visa valdžia danguje ir žemėje" 
(Mt.28,18).Tos valdžios jis neat
sižada ir negali atsižadėti. Jis 
yra Dievas ir žmogus, jis yra tar
pininkas tarp įžeisto Dievo tei
singumo ir žmogaus nusidėjusio 
savo Kūrėjui, suteikusiam visas 
malones ir visus žemės galimu
mus. Evangelistas šv. Morkus 
primena, kad Jeruzalėje buvo 
šaukiama minios prieš Velykas 
„Pagirtas, kuris ateina Viešpa
t ies vardu; pagirta ateinanti 
mūsų tėvo Dovido karalystė. 
Osanna akštybėse" (Mk.11,10). 
Bet t ie patys, kurie jį laikė ka
ra l ium ir Dovido sūnum, po 
kelių dienų jau rėkė, kad jį nu
kryžiuotų. Vis dėlto jie pripa
žino, kad jis yra jų ir viso pasau
lio valdovas, kuriam viskas ati
duota, nes tik jam vienam gali
ma sakyti „Osanna aukštybė
se" . 

P r a n a š a s Danie l ius prieš 
daugelį metų pranašavo: „visos 
tautos giminės ir kalbos turės 
j am tarnauti ; jo valdžia yra 
amžina valdžia, kuri nebus 
a t imta, ir jo karalystė nebus 
sugr iauta" (Dan.7,14). Jėzaus 
karalystė nebus sugriauta nė 
paties pragaro. 

- P.A. 

Visada kur nors pasaulyje yra 
I 7 t a S - R. H. Home 

Nuodėmė iš pradžių yra 
maloni, paskui — lengva, tada 
miela, dažna ir — įprasta, tada 
žmogus ima nebeatgailoti, 
užkie tė ja , p r a r a n d a norą 
taisytis ir tada jis jau yra žuvęs. 

R. Leighton 

Žmogaus sielos nemirtin
gumas yra taip svarbus dalykas 
ir laiį> giliai liečia žmcgų, -ad 
reikia būti praradusiam visą 
pajautimą, kad pasiliktumei 
abejingas šiai problemai. 

Bl. Pascal 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
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Be problemų su augančiais mano % a.kais atsirado 

vėl naujas galvosūkis: ką man daryt, <ad Aušra ir 
Arūnas išliktų tėvynės vaikais? Jie kasdien vis 
daugiau sėmės mokslo iš angliškų kr.yRU, o namie net 
tarpusavy ėmė kalbėti naująja kalba Kai j ie anglų 
kalba, savųjų draugų, manęs kažko klaus*, aš f^iežtai 
pasakiau: 

— Aušra, Arūnai! Nuo šiol jūs namie tekalbėsit 
lietuvių kalba! Su manim nepakęsiu ne žodžio kitaip! 
Atsimenat, kaip buvo stovykloje dar begyvenant! Tarp 
savęs šnekoje savąja kalba tešnekėk r. f jeigu išgirsiu 
žargoną ar anglų žodžius, tai griežta; au nubausiu! 

Ak. pati aš kaip varna kranksėjau, nes anglų 
kalbos vos stovykloj pramokus vaitot nemokėjau. Bet 
darbe daug šnekų juk nėra. Nėra laike kalbėt, kai siūlė 
prieš akis, o skuba, vis tą dolerį kalant, didėja... 

Kartą įbėga įraudus Aušra. Paskui ją ir jos drau
gė Raminta, taip pat tremtinė. Jau prožiu, kad tarpu
savy šneka jos anglų kalba. Taip šve- -• taisyklingai, 
geru akcentu! Nesakytum, kad jos lietuvaitės, vos iš 
laivo išlipo... 

— Aušra! Ateiki čionai! Ir panele Raminta! 
Jos abi prisistato Matau dukters akyse, kad savo 

kaltę jau žino. 
— Kaip judvi kalbat? Juk abi lietuvaitės! Anglų 

kalbą vartokite tik su draugais, jei nemoka lietuvių 
kalbos. Bet savo tarpe prašau nekalbėt svetimųjų 

kalba! Ypač mano bute! Visos draugės lietuvės, tad 
kodėl jos negali kalbėt su tavim... 

— Lietuviškai!? Ta kalba jau nereikalinga! 
Raminta pasakė lietuviškai, bet su kokiu sarkaz

mu! Net lyg neapykanta jos balse, lyg pagieža. 
— Nejau tu neapkenti savo tėvų? Gal motina tau 

negera? Atsakyk man, Raminta! 
— Tėveliai geri ir myli mane... 
— Tai iš kur tau tokia atsirado mintis? Kas sakė, 

kad tau nebeteks prakalbėti savąja kalba? 
— Nieks nesakė... Bet juokias iš mūsų kiti... 
— Kas — kiti? Ar lietuviai draugai? 
— Taip, ponia... Ir Jonas, ir Algis Sadūnas... Ir 

Petras Taškauskas. 
— Tai labai negerai! Nejau taip galvoji ir tu, kad 

verta užmiršt savo kalbą? Tiems draugams pasakykit, 
kad judvi lietuvės. Jūsų tėvai juk lietuviai, ir jųjų taip 
pat! Ir gimėte jūs, lygiai kaip jie, Lietuvoj, ne Amerikoj. 
Jūs galite tapti piliečiais šio didelio, gero ir turtais 
pertekusio krašto, kuriame vietos randa ir lenkai, ir 
anglai, ir žydai, ir danai, norvegai ir švedai, taip pat 
ir lietuviai dabar. Vienos Čia tautybės nėra. nes tautybė 
paliks amžinai, o piliečiais mes galime tapt keliskart 
per gyvenimą. Čia tautų mišinys, bet jis bendras taip 
pat tik per kalbą. Bet tą kalbą kadais nubalsavo sena
tas, o galėjo valstybine tapt ir kitokia kalba. Ir 
nedidelis, sako, procentas nulėmė, kad štai, mes dabar 
šioj valstybėj naudojame anglišką šneką. O, be to, juk 
kitaip mums kalbėtis čia leidžia! Nieks nedraudžia nei 
tau, nei kitiems prakalbėt į drauges tik lietuvių kalba! 
Arba žydiškai žydams. Švedams, italams... Argi gėda 
jums jos? Žinokit, kad anglų kalba čia taip pat atėjūne, 
nes tikrieji šio krašto gyventojai yra tik indėnai. O visi 
kitokie — tik gryni atėjūnai: ir negrai, tie buvę vergai, 
ir italai, olandai, ir vokiečiai, čekai, prancūzai — visi 

jie atvyko vėliau. Daug kas gimė jau šioje šalyje. Ir nuo 
seno jų šeimos jau laiko save tik amerikiečiais. Gal 
amžiams prabėgus juos laikas sulies, sulygins 
skirtumą, bet dabar dar negalima teigt, kad yra, kaip 
tokia, amerikiečių tauta. Ir gryniausiojo jankio šeimoj 
rasim kraujo iš škotų, gal airių, ar britų, ar vėl kitokių 
atėjūnų... 

— O kaip žydai, mamyt? Kuo jie laiko save? Šiame 
krašte. 

— Ne visi jie save laiko tikrais jankiais. Dalis jų 
tiktai pasisako esą amerikiečiai, o tikrumoj save laiko 
tik žydais, Izraelio tautos sūnumis, išeiviais iš 
Palestinos ir amžinaisiais pasaulio klajūnais. Visad 
meldžias savaip, steigia žydiškus klubus, draugijas, 
prekybas. Jų daug sinagogų jūs matot ir mūsų mieste. 
Jie moka laikytis vienybės, todėl ir pasiekia daugiau, 
kaip kita čia atvykus kokia mažuma. Jei, kaip žydai, 
mokėtume savo jėgas ir žmones suburti, sukelti lėšų 
tautos reikalams — daug lengviau būtų mums. 
Manau, judvi norite ir ateity pasiekti gerovės? 

Nežinau, ar padarė mergaitėms kiek įspūdžio mano 
šneka, bet vėliau nebegirdėjau jų kalbant tarpusavy 
anglų kalba. Ak, ne vien tik kalbos problema prasidėjo 
— man auklėti darės kasdien vis sunkiau. Taip stigo 
vaikams griežtesniojo tėvo žodelio! Dažnai aš turėjau 
pati pavaduoti jo vyrišką jėgą ir valią. Sudraust juose 
pikto ar blogio gimimą. Bet, deja, ne Arūnui. 
Berniukiškas jo prigimimas kasdien reikalavo draugu, 
išdykavimų, šposų, jėgos ir miklumo varžybų. O aš vis 
išvargus po darbo, suirzus, pikta... Nenoriu iš naujo 
pavargt bebendraudama. Taip lekia dienos, o vaikas 
suranda kitų pramogų, su kiemo vaikais, su klasės 
draugais Bet tėviškos rankos j is vis neatranda... 

(Bus daugiau) 

• 
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HORIZONTAI 
P R I S I M I N I M U IR 

S P Ū D Ž I U ŠALTINIS 

Chicaga — ta i neužmi r š t amų 
pr is iminimų ir įspūdžių šaltinis, 
n o r s jos l i e t uv i ška s ve ida s 

gerokai pasikeičia: lie
tuvia i j a u baigia apleisti se-

3 te lkinius , ypač Mar
ą u e t t e Parką , kurio veidas vis 

įa. Kai tuo t a rpu į senąjį 
Bndg-jportą ar tėja Chicagos 
„downtownas" ir tuo pačiu kyla 
nuosavybių kainos. 

p ir kiekvieną kar tą , pir
miaus ia i akį pa t raukia 1957 m. 
l ie tuviškam jaunimui ir visiems 
lie- - be pažiūrų ski r tumo 
j ė z u i t ų a t i d a r y t a s J a u n i m o 
cen t ra s . Per tuos tri? su pusę 
deš imtmeč ių tuose r ū m u o s e 
esančiose lituanistinėse mokyk
lose bei jaunimo organizacijose 
išaugo naujos lietuvių kar tos , jų 
t a rpe ir rr.ūsu šeimos atžalynas. 
Ir šį ka r t ą teko j a m e lankyt i s 
kel ia is atvejais: 20 foto parodos 
a t ida ryme . Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos pirmininko pava
duotojo C. Stankevičiaus vaka-

E Br. Kviklio prisiminimo 
tdemijoje ir Vėlinių dieną 

-•.ame Vliko seime. Kai 
penktadienį vakaronėje, sam
d y t a m sa rgyb in iu i s a u g a n t 
automobilius, dalyvavo apie 100 
žmonių, tai Kviklio akademijoje 
ir VHko seime jų j au susir inko 
po kel is š imtus. Tai žinia, kad 
J a u n i m o centras Chicagos ir 
apy l ink ių l ie tuviams tebėra 
re ikal ingas . Ypatingai, k a i Lie-

ų centre Lemonte n ė r a to-
pač koncertams t inkamos 

sa lės , kaip J aun imo cen t ro di
džioji salė su balkonu. 

Iš J a u n i m o centro valdybos 
bei tarybos narių sužinojau, kad 
r ū m a i finansiškai, met inėms iš
la idoms siekiant daug iau negu 
1 0 0 , 0 0 0 dol . , š i a i p t a i p 
išsiverčia. Tačiau, ka ip atrodo, 
ja is besinaudojančio mokyklinio 

įmo gretos čia labai suma-
usios. Chicagos aukštesnėje 

h t . mokykloje, kurioje seniau 
mok in ia i buvo skaičiuojami 

s, dabar, pasak ar t imų 
zmomu, juos gal ima suska i ty t i 
dviejų rankų pi rš ta is . Žymiai 

mokinių skaič iumi stovi 
Dariaus-Girėno lit. mokykla . 
Tuo tarpu Pedagoginio lituanis
t i k o s i n s t i t u t o a k i v a i z d i n į 
k u r s ą lanko apie 30 s tudentų . 
O k u r dar neakivaizdinis kur
sas . Tai labai džiugi žinia t iek 
išeivijai, t i t k vči nepr ik lau 
somybe besiuž '^ugiančia i Lie
t u v a i . 

sumažėjęs. Seniau būdavo tėvai, 
atvežę vaikus į mokyklą, šeš
t ad ien ia i s č ia gaus ia i apsi
rūp indavo l ie tuviško maisto 
p roduk ta i s . O daba r biznis 
gerokai sumažėjęs, nes apylinkė 
greičiau keičiasi, negu buvo ti
kė tas i . 

Kai Visų Šventųjų dieną su 
bičiuliu Alg. Čepėnu pa ta ikėm 
į angl iškas Mišias Marąuet te 
P a r k o l i e t u v i ų bažnyčio je , 
daugumą sėdimų vietų buvo 
užėmę tos parapijos mokyklos 
mokiniai . Drįsčiau teigt i , kad 
apie 6 5 ^ jų sudarė ispaniškos 
k i lmės jaunuol ia i . 

Vlado Andrijausko užeiga, o 
ka i kurie sako, kad to paties 
vardo baras essąs ne t Vilniaus 
operos rūmuose, pi lna lietuviš
kos gyvybės, kaip ir ana i s žydė
j imo laikais, ir kuone visi kalba 
l ietuviškai . Greit išryškėja, jog 
t a i ,.naujo lietuviško"' Mar
ąue t te Pa rko atstovai, pasku
t in iu metu i lgensiam ar t rum
pesniam la ikui a tvykę iš Lietu
vos. V. Andri jauskas tu r i ar n e 
t r i s knygas, į kur ias žinomesni 
svečiai iš Lietuvos — daininin
kai , rašytojai, aktor ia i , gydyto
ja i ir ki t i , apsi lankę Andri
j ausko bare , įrašo savo linkė
j i m u s jo š e i m i n i n k u i . T a i 
savotgiškai įdomi įspūdžių i r 
prisiminimų dokumentacija, iki 
1988 ra. vasaros buvusi labai at
sargi , o po to pastebimai drąsė-
jant i . Šis ba ra s išsiskiria ir t uo , 
kad čia gali gaut i a l aus be al
koholio. O prieš tokią atgaivą, 
t ikiu, nieko ne tu rė tų nė valan-
Liškų pažiūrų žmonės, kaip dr . 
J . Adomavičius. 

Nevienas iš tų, kur ie dar pasi-
liko Marąuet te p a r k e , pavasa
riop ruošias i i š s ik raus ty t i į 
k i tus rajonus ar pr iemiesčius . 
Kai kur ie iš jų susikrovę ir 
nemažą dvasinį t u r t ą — ypač 
s u d a r ę g a u s i a s l i e t u v i š k a s 
bibliotekas. Vieno iš jų — a.a. 
dr. Zigmo Smilgos didžiulė 
biblioteka jau pas iekė Telšių 
kunigų seminariją, kuriai velio
nio ji buvo sk i r ta . Smark ia i 
praretėjusios ir bičiulio Algio 
Čepėno, neseniai persikėlusio į 
Oak Lavvn, knygų lentynos, 
nemažą dalį jų i š s iun tus į 
Lietuvą. Šiuo m e t u Kaz iu i 
Beigai. t ebegyvenanč iam su 
žmona Marąue t te parke , ne
mažą rūpest į kel ia jo gausios ir 
gražiai su tvarkytos bibliotekos 
ateitis. Labai norėtų ją paaukoti 
kuriai nors įs taigai Lietuvoje. 
Ar neatsilieps kas šia biblioteka 
suinteresuotas? 

Los Angeles Šv Kazimiero parapijos sukaktuviniame bankete prel. Jonas 
Kučingis su jam įteiktu pažymėjimu ir svečias iš Lietuvon vysk. bigitas 
Tamkevičius ^ ^ y ^ ^ 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
IŠKILMINGAI P A M I N Ė T A 
ŠV. K A Z I M I E R O P A R A P . 

50 M E T Ų S U K A K T I S 

Los Angeles ir a p y l i n k i ų lie
tuvia i spalio 27 d. r i n k o s i į Šv. 
Kazimiero parap i jos bažnyčią 
minė t i šios parap i jos 50 metų 
jubiliejų. I šk i lmingas šv. Mišias 
koncelebravo svečias iš Lietuvos 
vysk. S. T a m k e v i č i u s su prel. J . 
Kučingiu , k l e b o n u dr . k u n . A. 
Ol šausku , p re l . V . B a r t u š k a , 
kun . A. V a l i u š k a , t ė v u K. Buč
iniu, OFM, ir k u n . R. Sapliu. 
Savo pamoks le vyks . S. Tam

kevičius, kardinolo V. Sladkevi
č iaus augzi l ia ras , džiaugėsi 
gražia religine ir tautine ve ik la 
l i e t u v i ų , sus ibūrus ių p r i e 
R a m i o j o vandenyno . J i s 
s v e i k i n o prel . J . Kuč ing io 
p a s t a n g a s , kur is , p a d e d a n t 
k i t i ems konfratrams ir vis iems 
t i k i n t i e s i e m s , p a v y z d i n g a i 
s u k ū r ė šią parapiją. 

Lekcijas skaitė T. Giedraitytė 
ir R . L izden i s . T ik inč ių jų 
m a l d a s , parašy tas D. Tro t -
m a n a i t ė s , jai negalint daly
vau t i , skai tė dr. R. Giedraitis, 
lektor ių koordinatorius. 

Kv ik lys buvo į v e r t i n t a s Chica
goje, k u r nemažą savo gyvenimo 
dalį pra le ido ir a t l i k o didžiuo
sius darbus . Tuo t a r p u da r prieš 
Br . Kv ik l io m i r t į (jis mi rė 
1990.VIII.28) užpraė jus ią vasa
rą jo gimtojoje Dauga i l ių parapi
joje lankės i Panevėž io vyskupas 
J . P r e i k š a s . N e s e n i a i p a s 
daugai l i šk į b ič iul į Chicagoje 
teko m a t y t i v ideo filmą iš t o 
is torino vyskupo aps i l ankymo 
Daugai l iuose , k u r p i r m ą k a r t ą 
nuo 1943 m. su oficialiu vizi tu 
a tvykus į v y s k u p ą pas i t iko i r 
i š k i l m ė s e d a l y v a v o d i d e l ė s 
minios žmonių. Ta i b u v o perna i 
liepos mėnes į pe r Škap l i e r inė s 
a t la idus . 

Daugai l ių parapi jos k lebonas 
kun . P. B a l t u š k a , d u o d a m a s 
vyskupui savo parapi jos apys
kai tą , graž iu žodžiu paminėjo 

žinomus iš tos parapijos kilusius 
žmones: arkivyskpą kank in į 
Mečislovą Reinį, du k a r t u s 
komun i s tų kal intą kun. dr. 
J u o z a p ą Čepėną , jo b r o l į 
is toriką Praną Čepėną ir k i t u s . 
Laba i šil tai atsiliepdamas apie 
Chicagoje gyvenantį Br. Kviklį , 
k l ebonas priminęs, kad dėl 
žmonos ligos jis negalėjo į 
Dauga i l i u s atvykti įr š iose 
iški lmėse dalyvauti, nepapras
ta i aukš ta i ir kilniai įvert ino 
savv, kraštietį, išeivijoje atl ikusi 
tok ius darbus, kur ių Lietuva 
nepajėgė... 

Deja, Br. Kviklys nei savo 
gimtosios Daugailių parapijos, 
nei šio prisimintino video filmo 
j au nebepamatė, nes po mėnesio 
pasaul io Kūrėjas jį staigiai pasi
šaukė į savo Amžinąsias dausas. 

A u k a s nešė: 
Šv. Vardo draugi jos vardu J . 

Kiškis, B. Kr i s tov ich ir M. 
Banionis — Kūd ikė l io Jėzaus 
paveikslą; 

Lietuvių k a t a l i k i ų moterų 
sąjungos pirm. I. Oksienė , B. 
Venckienės iškeptą sukaktuvinį 
tortą; 

Šv. Kazimiero šeš tad . litu
anis t inė mokykla — jos vedėja 
M. Sandanavičiūtė-Nevvsom, V. 
Žemaitai tytė i r A. Kuo las nešė 
lietuvių kalbos , t ikybos sak
ramen tų ir l i e tuv ių istorijos 
vadovėlius; 

Skau ta i ir a t e i t i n i n k a i — G. 
Radvenytė i r A. P u p i u s nešė 
meniškai išdrožinėtą l ietuviško 
s t i l iaus kryžių; Vyčiai — M. 
Š e p i k a i t ė i r R. N o v a k — 
Lietuvos Vytį; 

Šv. Kazimiero parap . choras — 
R. Dabšys i r S. Šakienė — 
lietuviškų g iesmių simbolį s u 
giesme „O K r i s t a u , Pasaul io 
Valdove", per juostą t au t in ių 
spalvų juostele; 

Parapijos t a r y b a — J . Pupius , 
pi rmininkas , i r D. Pol ikai t ienė, 
vicepirm. ir jubiliejinio komiteto 
pirmininkė, nešė duoną ir vyną. 

A u k ų neš imo m a l d a s pa rašė 
k ska i tė J . Venck ienė . 

P e r Mišias giedojo parapijos 
c h o r a s i r s o l i s t a i : G . 
A p a n a v i č i ū t ė , J . Č e k a -
n a u s k i e n ė , R. D a b š y s , A . 
Polikaitis. Vargona is grojo muz. . 
V. Ralys. 

Atminčia i , v i s iems sustojus 
bažnyčios pr iekyje , pada ry ta 
nuo t rauka . 

P o to parapi jos salėje buvo 
banke tas , k u r į pradėjo įvado 
žodžiu pa rap . t a rybos pirm. J . 
Pupius , supaž ind indamas su 
garbės svečiais . P r i e garbės 
s ta lo sėdėjo: vysk. S. Tamkevi
čius, Los Angeles vysk. J. Ward, 
p re l . J. Kučingis , klebonas dr. 
k u n . A. O l š a u s k a s , prel. V. 
Ba r tu ška , gen. konsulas V. 
Č e k a n a u s k a s , J . Č e k a n a u s -
k i enė ir b r o l i u k a s , atlydėjęs 
vyskupą Tamkev ič ių . 

Invokaciją sukalbėjo klebonas 
dr . kun. A. Olšauskas . Pro
g ramą a b i e m ka lbom puik ia i 
v e d ė V. G e d g a u d i e n ė ; j i 
perskai tė sve ik in imus r a š tu : 
popiežiaus Jono Paul iaus II, Los 
Angeles ka rd ino lo R. Mahony. 
Lietuvos ambasador i aus Wa-

(Nuke l ta į 7 psl.) 

K A I P ILGAI I Š S I L A I K Y S ? 

Ka i nukeliauji į vis labiau 
tamsėjant į Marąue t t e Parką, 
č ia gyvąją l ietuvybę da r randi 
l i e t u v i ų parapi jo je ir t o se 
gausiose parduotuvėse, valgyk
lose bei užeigose, kur ios tebe-
vegetuoja 69 ir 71 gatvėse. 
K l a u s i m a s , k a i p i l g a i j o s 
i š s i l a i kys? K a i p k i e k v i e n ą 
ka r tą , t a ip ir šį , l i e tuv iško 
mais to gaminiu nus ip i rk t i sus
tojame M. ir L. Kupcikevičių 
T a l m a n Deli p a r d u o t u v ė j e , 
į e inan t į ją, ka ip daba r šioje 
a p y l i n k ė j e į p r a s t a , r e i k i a 
paspausti skambutį , ir kai savi
n inkas ar pardavėjas pamato , 
k a d už durų yra paž į s t amas 
žmogus. įleidžia. J a u ne k a r t ą 
esu minėjęs, kad Kupcikevičių 
parduotuvė ypač pa t rauk l i Čia 
iškabintų didžiųjų i ietuviškų 
r e n g i n i ų p l a k a t ų g a l e r i j a . 
Kiekvieną ka r t ą j ie pavilioja 
mano ir, t ik iu , nemažos dal ies 
kl ientų žvilgsnius. Kaip ir šis 
prieš porą metų įvykusio Lie
t u v o s bur iuotojų žygio pe r 
At l an ta didžiulis p l aka t a s su 
irašu: ..Lietuvos garbei , t au tos 
vičr.yi>£i". L. Kupcikevič ius 
man pras i tar ia , k a d gal gre i t 
re iks šią parduotuvę uždaryt i , 
nes, pasak jo, pr iešais esančioje 
K. Donelaičio lit. mokykloje 
m o k i n i ų s k a i č i u s s m a r k i a i 

B R . KVIKLYS 
PRISIMINTAS GIMTOJOJE 

P A R A P I J O J E 

Tiesiog stebėtis reikia, kiek 
daug žmonių susir inko į spalio 
27 d. popietę J a u n i m o cen t re 
įvykusį žurnalisto, redaktoriaus 
ir knygų au tor iaus Bron iaus 
Kviklio prisiminimo akademiją, 
ruoštą Akademinio S k a u t ų są
jūdžio, įžanginį žodį t a rus io E. 
Korzono teigimu „peržvelgti, ką 
Kviklys yra padaręs mūsų išeivi
ja i ir mūsų tau ta i . . . " O pasak 
pagrindinio kalbėtojo — svečio 
iš Bostono inž. J . Gimbuto , 
rezul ta tas buvo šis: „Mūsų Lie
tuvos 3,036 puslapių su dar 
daugiau iliustracijų, Lie tuvos 
Bažnyčių — 3,500 puslapių, 
nemažiau gausiai i l iustruotų. 
Tas darbas at l iktas nuo 1955 iki 
1987 metų.. ." Ant ras i s kalbė
tojas — sku lp to r iu s P e t r a s 
Aleksa pasakė , kad „malonu 
buvo dirbti su tuo žmogumi, 
k u r i s žinojo, ką d a r o . . . " 
Akademijoje kalbėjęs „Draugo" 
r e d a k t o r i u s P r a n a s G a r š v a 
p a s t e b ė j o , k a d „ K v i k l y s 
nerašydavo nieko, ko nežinojo 
ar nepa t ik r ino , jo buvo skel
biami t ikr i faktai , o ne fanta
zi jos . . . B u v o n e p a p r a s t o 
darbš tumo, kur io net nega l ima 
palygint i su ki ta is . . . " 

Šiais ir panaš ia i s žodžiais Br. 

Praleiskite Kalėdų 
Šventes Ir Sutikite 

Naujuosius Metus Lietuvoje! 

Gruodžio 20 d. — sausio 5 d. 
14 naktų Lietuvoje, 1 naktis Kopenhagoje 

Gruodžio 26 d. — sausio 12 d. 
14 naktų Lietuvoje, 2 naktys Kopenhagoje 

Parūpinsime bilietus j Naujų Metų išvakarėse 
vyksiančia operą Traviata. Norintieji galės 

apsistoti jaukiuose viešbučiuose didžiausiuose 
Lietuvos miestuose už pigią kainą. 

Skambinkite tel.: 708 422-3000 
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

9439 S. KEDZIE, EVERGREEN PARK, IL 60642 

Fvfl midkincl 
mammtr Savinas 

Savings and Loan Ąssociation 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės aidžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESDC tSr 
t0tW«U9S 
LENDER 

VLIK'o 48~jo SEIMO 
RENGIMO KOMITETAS, 
ypač IRENA KRIAUČEUŪNIENĖ, 

pobūvio MARTINIQUE salėje vadovė, 
taria nuoširdų AČIŪ 

rašyt. BIRUTEI PŪKELEVIČIŪTEI, 
savo kūrybos jautriu žodžiu praturtinusiai 
tą įsimintiną vakarą, honoraro neėmusiai, 
bet viską paskyrusiai brangiai Nepriklau
somai LIETUVAI. 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
IR 

LAIMINGU NAU]Ų]U METŲ! 
AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIU KLUBAS: 

Pirm., IOSEPH POVILONIS 
V. P., HELEN VVENCELAUSKAS 
Fin. Rast., BERNICE ZEMGULIS 
Nutar imu Rast., BEN JURĖNAS 

Kasos globėja, JENNIE POVILAITIS 
Ižd., MATT POVILAITIS 

9525 So. 79th Av«nu-» 
Htcfcof-y Hllls, llllnots 60457 
T«Uphorf . 1-708-430-8090 
T«!«fax: 1-708-430-5783 ^aitar 

NR. 
NP 

NR. 3 

NR.4 

NR. 5 

NR. « 

NR. 7 

NR. 8 

NR 9 

NR. 
NR. 

NAUJA „ŽAIBO" SVEIKINIMŲ SUDĖTIS 
SVENČiy PROGA 

1 Bouquet of flovrers am! a box of f>ne chocciates 
2 Bouquet of ftowors. box o' ''me chocciates. two betttes of chairpagne 

and two botttes of voc!ka 
One tub of bubfe gum. *80 pieces. Tootsie pops assortod 100 pieces. 
twc 46 oz cans of orvigs įc>cfl. oo« #'0 can (6 Ibs-10 07.) Ocle oineap-
pte chunks. one #10 can (6 lbs-10 oz) of De! Monte peach neįves, one 
#10 can (6 lbs-10 oz) Del Monte f'j i! cocktail one box 50/1 oz paeks 
of Swiss Miss *'j\ cocoa mtx. Jelto strawfcerry four 6 oz paeks. two Ibs 
of almonds 
VVesson vegstabte CHI I gal.. Upton toa bags 216 count. basil 5.5 oz, 
bay leaves 2 oz, cmramon stieks8 oz. ground cmnamon 16oz, spanish 
paonka, 18 oz. coarse grounc! poppe' 16 oz, g/ounc" bfack pepper 16 
oz. rice 5 trs 
Prince trim speghetti lOibs, Doletruitsalad #10can(6 lbs-10oz),green 
Sfring beans #10 can (6 lbs-5 oz). Star K:st tjna 6/8 125 oz each. tiny 
shrimp 3/4 25 oz cans aach. bouiHkm cubes 200 pieces. chieken cubes 
200 pieces. Kraft meyonatsse one s1) gaUon 
10 ibs fteur. 10 tos sugar. 6 Ibs rice, 29 oz can pea:hej, 4 tb *able 
salt 2 oars ptneeppte. 2 be xes primes 2 boxes įaisiris, 64 oz vegetable 
oil, 12 oz cocoa. 39 oz 8 Octock cc"eo beans 
Aspirin 600 tabfets, Centrum vrtamirts 10C tabiets, 32 oz shampoo. an-
tacid Band aids. toothpaste (2). soap 8 bars 
A special grft package for rr.or.. snavin razors, eotogne. shaving cream. 
aftet shave lotion ete 
A special gift package for ladies: cosme:i',s, shampoo. tootfi pašte, 
soap. etc. 

10 Twenty two (22) Ibs of finest meats 
11 10 Ibs fkvjr, 10 Ibs sugar. 6 ibs rice. 64 oz vegetabte o<!. 39 oz coffee 

beans. 1 kg han. 0 65 kg tong'je. 0 65 kg cNcken 

$50 00 

$85 X 

$100 00 

$100 00 

$100.00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 
$100 00 

$100.00 

952: 

INTERNATIONAL 
SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457-2259 U.S.A. 

1992 PIRMOJO PUSMEČIO KEUONĖS Į LIETUVĄ 

9913-J 10 sausio - 26 sausio 
9914-F 07 vasario - 23 vasario 
9915-MR 06 kovo - 22 kovo 
9916-A 06 • 25 balandžio 
9917-M 07 - 27 gegužės 
9231 20 sausio 01 va<->ario 
9232 0 3 - 1 5 vasario 
9233 1 7 - 2 9 vasano 
9234 0 2 - 1 4 kovo 
9235 16 28 kove 
9236 0 6 - 1 8 balandžio 
9237 1 6 - 2 9 balandžio 
9238 30ba l . - 13geguž 
9239 07 - 20 gegužes 
9240 21 geg 03 vo"Z 
9241 28 geg - 17 bir? 
9242 08 - 20 birž 
9243 1 5 - 2 7 birž. 
9244 18 birž - 01 liepos 

14 naktų Lietuva -
14 iaktų Uetuva -
14 naktų Lietuva 
17 naktų Lietuva -
18 naktų Li9tuva 
' 0 naktų Lietuva -
10 naktų Lietuva -
10 naktų Lietuva -
10 naktų Lietuva 
10 naktų Lietuva -
10 naktų Lietuva -
11 naktų Lietuva 
11 naktų Lietuva 
11 naktų Lietuva 
11 naktų Lietuva 
17 naktų Lietuva 
10 naktų Lietuva 
10 naktų Lietuva 
11 naktg Lietuva 

1 naktis Kopenhaga 
1 naktis Kopenhaga 
1 naktis Kopenhaga 
i naktis Kopenhaga 
1 naktis Kopenhaga 
1 naktis Frankfurtas 
1 naktis Frankfurtas 
1 naktis Frankfurtas 
1 naktis Frankfurtas 
1 naktis Frankfurtas 
1 naktis Frankfurtas 
1 naktis Fmakfurtas 

- 1 naktis Frankfurtas 
- 1 naktis Frankfurtas 

1 naktis Frankfurtas 
t naktis Frankfurtas 

- 1 naktis Frankfurtas 
- 1 naktis Frankfurtas 
- 1 naktis Frankfurtas 

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS IR AUKŠČIAUSIO LYGIO 
PATARNAVIMĄ. 
VISOS KELIONĖS YRA SU SAS SCANOINAVIAN AIRLINES SYSTEM 
IR LUFTHANSA GEPMAN AIRLINES. G. T. INTERNATIONAL, INC. 
JUS PRISTATYS SAVO NUOSAVU TRANSPORTU Į BET KOKIĄ 
UETUVOS VIETOVĘ BE PAPILDOMO ATLYGINIMO. 
TELEFONUOKITt. (708) 430-7272 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZF BRA/D/IONYTF 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, , 
8030 — 9:00 v. vakaro 

Visos laidos is VVCJEV stoties 
1450 A M b a n g a . 

Adresas: 511 So. N o l t o n A v e . 
WilW- Springs f L. r»0480 

Tel.: (708) 839-2511 Tel -FAX (708) 839-0870 

« 



BSDAGUOJA ST. « I 2 t t N I E N £ 6997 TBOY ST. CH1CAGO, ILL. 60CM. TELEF. (312; 925-5988. 

LIETUVA IR ŽMONES 
SU NEGALIA 
JŪRATĖ PEČIŪRIENĖ 

..Amencan-Lithuanian Disability and Rehabilitation Exchange Program" 
amerikiečių delegacijos nariai Vilniuje š.m. rugpjūčio 23 d. Iš k.: sėdi John 
Galland, Arthur Humphrey, Dan Wilkins, stovi Margaret Klein, vilnietė 
vertėja Noemi Vanagienė, David Nevvmeyer — matoma tik srkybėlė, Jūrate 
Pečiūrienė. Virginia Nelson, Christina Paregis-Nakienė, William Waring ir 
Regina Garliauskas-Goebel. nuotraukoje trūksta Daniel Capouch, kuris tuo 
metu griovė Leniną. . 

Nuotr. W. Wanng 

Delegac i j a 
ir j o s t ikslai 

Vienuolikos asmenų ameri
kiečių delegacija rugpjūčio 13 d. 
atvyko Lietuvon, pasiruošusi 
humanitarinei misijai ir pen
kių dienų konferencijai Vilniuje, 
stengiantis pagerinti gyvenimą 
žmonėms su negalia ku r ių 
Lietuvoje daugiau 200,000. 

Delegacija kvietė Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerija ir Lietuvos invalidų 
draugija. Šio projekto „Ameri-
can-Lithuanian Disability and 
Rehabilitation Exchange Pro
g r a m " i n i c i a t o r i u s ir di
rektorius yra dr. William Wa-
ring. o Lie tuvoje projekto 
rėmėjai ir vykdytojai — didžio
sios Santariškių ligoninės vyr. 
gydytojas dr. Juozas Radikas ir 
Lietuvos invalidų draugijos cen
tro valdybos p i r m i n i n k a s 
rašytojas Jonas Mačiukevičius. 

Delegacjos na r i a i : Daniel 
Capouch iš Minneso tos — 
sociologas ir advokatas, spe
cialistas įs ta tymų paruošime 
žmonėms su negalia. 

John Galland iš Minnesotos — 
konsultantas įvairių gamtos 
sporto šakų ir slidžių instrukto
r ius žmonėms su negal ia . 
Lankėsi Lietuvoje 1989 metais, 
dalyvaudamas pasikeitimo pro
gramoje „Kayaking towards 
Unity". 

Regina Garliauskas-Goebel iš 
Michigan — specialios pedagogi
kos (Special education) mokyto 
ja. konsultantė. Dirbo su pro
tiniai ir fiziniai nepajėgiais 
va ika i s , bei Wayne S ta t e 

Lakęs savarankiško gyvenimo 
(Independent Living) centro. 

Margaret Klein iš Minnesotos 
— fiz. terapistė vaikų ir suau
gusių reabilitacijoje. Įsijungusi 
į „American Refugee Com-

mit tee" veiklą užsienyje, dir
busi su Motina Terese Indijoje. 

David Nevvmeyer iš Ohio — 
pedagogas, konsultantas. Spe
cialistas silpno regėjimo reabili
tacijoje. Dirba su vaikais ir jų tė
vais. 

Christina Paregis-Nakienė iš 
Michigan — M.D. fizinė me
dicina ir reabilitacija. Direktorė 
reabilitacijos skyriaus Mercy li
goninėje St. Joseph mieste ir po 
t r a u m a t i n i ų smegenų 
sužeidimų reabilitacijos pro
gramos direktorė Buchanan 
ligoninėje. 

Virginia Nelson iš Michigan 
— M.D., pediatrė, fizinė me
dicina ir reabilitacija. Vado
vauja vaikų ir jaunuolių reabili
taci jos sky r iu i Michigano 
universiteto Mott ligoninėje. 
Dėsto Michigano univ. Medi
cinos mokykloje. 

William Wanng iš Michigan 
— M.D., fizinė medicina ir rea
bilitacija, nugarkaulio smegenų 
sužeidimai ir po polio. Asist. 
prof. Michigano univ. fizinės 
medicinos ir reabil i tacijos 
departamente. Lankėsi Lietuvo
je 1989 m., dalyvaudamas 
pasikeitimo programoje „Kava 
king tovvards Unity". Dele
gacijos vadovas. 

Dan VVilkins iš Ohio — psicho
logas . Koord ina to r ius ir 
konsultantas Toledo pajėgumo 
(Abilities) centre. Nugarkaulio 

nimo centre. 
Na, ir aš — paruošusi 90-ties 

minučių trukmės pranešimą 
apie JAV vyresniųjų bendrines 
problemas ir programas bei 
užsiėmimus žmonėms 60 metų 
amžiaus ir vyresniems, Michi
gano univ. Medicinos centre ir 
kitur. 

Lietuvoje 
Rugpjūčio 13 d. vidurdienis. 

Atvykome į Rygą. Didžiausias 
k o n t r a s t a s po Newark ir 
Kopenhagos orouostų. Visur su-
stingę rusų uniformose 
kareiviai ir tyla. Eilėse prie vizų 
patikrinimo ir muitinės niekas 
nebejuokauja, beveik nesišneka. 
Mūsų nuotaika palengvėja 
pamačius mus pasitinkančius 
dr. Juozą Radiką ir jo dukrą 
Adriją, nuolatinius mūsų 
palydovus gydytojus Gasparą 
Aleksą, Alvydą Juocevičių, 
vertėją Noemi Vanagienę ir 
smarkųjį vairuotoją Albiną 
Gimžiūną. Autobusu į Joniškį. 
Pirmasis sutikimas pervažiavus 
sieną, šiaurinėje vidurio 
žemumos kryžkelėje, griaudžiai 
įspūdingas. Didžiulis išdidus 
užrašas: „LIETUVOS RES
PUBLIKA", lietuviškomis uni
formomis jauni muitininkai be 
ginklų, krašto apsaugos kariai, 
muzikantai , tautiniais dra
bužiais lietuvaitės su gėlėmis, 
šviežiai kepta duona, dideliu 
saldiniu sūriu, naminiu alumi 
moliniuose ąsočiuose ir tokia 
sodri žaluma. 

P i rmas is vakaras S t i rnų 
slėnyje melioratorių poilsio 
namuose ir pats pirmasis čia 
sutiktas asmuo važiuojamoje 
kėdėje, 38 m. inžinierius, eko
nomis tas , paraližuotas po 
nugarkaulio operacijos, jau treji 
metai visiškai izoliuotas savo 
antro aukšto bute. Mūsiškiams 
pirmoji proga aiškinti apie 
būtinas pastangas, kad fiziniai 
nepajėgieji nebūtų diskriminuo
jami, apie reikalvimą įstatymų, 
ginančių šių žmonių teises, įdar
binimą, techniškus įrengimus, 
kaip antai , pakilūs įvažiavimai 
į ligonines ir kitus pastatus, pla
tesnės durys į patogumus ir 
pan.. kad galėtų vėl įsijungti ir 
dalyvaut i savo visuomenės 
gyvenime. Gydytojams — 
nekelti pacientui tuščių vilčių, 
kad atgaus judamumą (kaip 
šiuo atveju), nes tai stabdo prisi
taikymą prie savo negalios ir 
naujo savarankiško gyvenimo 
ieškojimo. Patys žmonės turį or-
ganzuotis, reikalauti, demonst
ruoti — taip buvę Amerikoje po 
Vietnamo karo ir tas procesas 
tebesitęsia ir dabar. 

amerikiečius supažindinti su 
Lietuvos praeitum, dabartimi ir 
žmonėmis. Žagare Valstybinis 
žirgynas gražiame senoviškame 
dvare su gandralizdžiais ir kale
nančiais gandrais. Rūmuose 
nepajėgių vaiku mokykla, ato
stogų metu tuščia. Žirgyno ad 
ministracija mokykla visokerio
pai remia. 

Per Šiaulius ir Telšius į 
Plungę. AplanKoma Plungės 
ligoninė. Paaiškėja kritiška 
įrengimų ir vaistų situacija. 
Mūsų delegacijoje yra šeši su 
fizinėmis negaliomis, iš jų trys 
važiuojamose kėdėse. Dr. Ra
dikas kirviu atkala duris, kad 
esantieji kėdėse galėtų įvažiuoti 
į valgomąjį Tikime, kad tai sim
boliškas atkalimas. kad ateity
je Lietuvoje visi žmonės galės 
visur dalyvauti! Medikams vizi
tuojant operacinę, man 
pavyksta surast; didelę moterų 
palatą ir įteikti Detroito Lietu
vos Dukterų dovanėles. 

Autobusas veža i kryžių 
kalną. Amerikiečiai be žado 
stebi jau nebesuskaičiuojamus. 
v ienas ki tą užstojančius 
kryžius. 

Kalno papėdėje, didelio kry
žiaus su užrašu: ..Viešpatie, ap
saugok mūsų tautą nuo depor
tac i jų" šešėlyje. įkasam 
JAV vėliavėlę. 

Linguodami gerais keliais, bet 
kratančiu autobusu, atvyks
t a m e Palangon Pasipuošę 
vasarotojai, daug mažų šviesia
plaukių vaikučių, o mes 
skubame prie Baltijos. Pama
tome Lietuvoje pirmą ženklą ir 
einame žmonėms su važ. kė
dėms skirtu puikiu lentiniu 
taku per smėlį — iki pat jūros. 
Takas pastatytas po pernykščio 
lietuvių delegacijos apsilanky
mo Amerikoje. Seniausiame 
Lietuvos parke, buvusiuose 
grafo Felikso Tiškevičiaus 
rūmuose 1963 m. įsteigtas įspū
dingas gintaro muziejus, savo 
fonduose turįs 25.000 ekspona
tų. Daug lankytojų iš Sovietų 
Sąjungos, nes kurorte dar gana 
daug rusų. Palangoje jaučiasi 
prabanga tingiuose vasarotojų 
vakaro pasivaikščiojimuose, 
užeigose, saunoje ir baseinuose. 

Fizinės terapijos pastatas be 
užvažiavimų ir jame vyksta tik 
neaktyvioji terapija. 

Važiuojame Klaipėdon, į 
trečią pagal dydį Lietuvos mies
tą, istoriniuose šaltiniuose 
pirmą kartą paminėtą 1252 m. 
Čia esame sutinkami Klaipėdos 
Invalidų draugijos pirmininkės 
Eugenijos ir pavaduotojos 
Aleksandros Tenka sužinoti 
apie jų draugijos veiklą. Čia 
žmonės su negalia patys sau 
neatstovauja — gera tema il
gokai diskusijai pietų metu. 
Pirmą karta pamatome juod-
beretininku:-. daug sovietų 
kareivių. 

Keltu į Neringą, taip rūpes
tingai prižiūrimą, tik su leidimu 
įvažiuojamą, kurioje gražiose 
vilose poilsiaudavo komunistu 
didieji. Lietuviu komunistų par
tija čia pat net Brežnevui pasta
tydino ypatingai ištaigingą vilą. 
Keliu per Alksnynę, Lapių 
mišką. Juodkrantę, Gervių 
kalną. Senuosius ir Naujuosius 
Naglius, Pervalką, Preilą, An
gių kalną į Nidą. Vakare seno
je, atrestauruotoje gotiškoje 
bažnyčioje ant kalno. Mišios ir 
religinis koncertas. Susi

tinkame su broliukais pran 

galine meile Lietuvai, aiškina DRAUGAS, šeštadienis. 1991 m. lapkričio mėn. 23 d 
kovas. 

universitete. Šioje profesijoje smegenų sužeidimų sąjungos, 
reiškiasi 19-ka metų. šiaurės vakarų Ohio skyriaus 

Arthur Humphrey iš Michi- direktorius, (paramos grupė 
gan - TV žurnalistas WDIV naujai ir chroniškai sužeis-
Detroite, kolumnistas Detroito tiesiems ir jų šeimos nariamst. 
.,Free Press", direktorius Great Patarėjas savarankiško gyve-

Naktis Stirnų slėnyje. Aukšti 
aukšti beržai remia žvaigždėtą ciškonais. šviečiančiais jaunyste 
Lietuvos dangų. Dan Wilkins ir idealizmu .Kitą dieną su jai~ 
įrašo savo dienoraštin: „The 
peace activist/hu manist in me 
recognized and brought to my 
attention a small dose of reali-
ty as we enjoyed that first con-
tact with the beautiful people of 
Lithuania. The border guards 
that danced and sang with us 
vvere not unlike the seven that 
were brutally assassinated two 
weeks before". 

Delegacijos sutiktuves suor 
ganizavo Joniškio medikų 
kolektyvas. 

14 dienos rytą pradedame 
kelionę per Lietuvą, kurią 
suplanavo kvietėjai, norėdami 

dalyvaujame »•• Kazimiero 
skaitvkloje. džiazo koncerte. 
Skaitvklą tvarko tėvas Rokas. 
Kuršių marios, kopos. Jose tvir
tai stovi iš vėjo nugairintu 
kamienų >ur 

krvžius. po -au 
de'ginusio skulptoriaus 
minimui. Neringa pasakiška. 
Šias dvi diena-delegaciją globo 

feringo? igoninės vyr. 
\jL< :das Laurenči 

ištas p i lkas 
sio 13-tos susi-

a t 

j o 
gydytojas 
kas. 

Vėl per Klaipėda. Šilute. 
Rambvna. Jurbarką kelionė ties 
Nemunu. Mūsa] palydovai 
Gasparas ir \ vydas, su be 

apie istorines vietoves, 
la imėj imus ir nesėkmes. 
Regina. Christina ir aš džiau
giamės, kad prieš išvykstant 
mūsų „istorinės pamokos" 
amerikiečiams, dabar taip vaiz
dingai ir įdomiai papildomos. 

Veliuona. Gedimino kapas, 
miesto aikštėje didingai stovi 
Vytauto Didžiojo, niekada nesu
griautas paminklas. Čia pasi
t inka TV reporteriai. Žurnalis
tė Aurelija Žiemelytė domisi 
programomis vyresniesiems, 
nes tokių Lietuvoje visai nesą. 

Kauną tik pravažiuojame. Jau 
nakties žiburiams šviečiant, po 
47 metų atpažįstu senamiestį, 
buvusią žuvų turgavietę, Seimo 
gatvę: „This is my high school!" 
sušunku iš visų jėgų, autobusui 
negailestingai skubant. Visi 
ploja mano „Aušros" mergaičių 
gimnazijai... 

B i r š tonan atvažiuojame 
naktį. Sanatorijoje jau pakilus 
įvažiavimas, keltai, plačios 
durys. Rytą pasikalbėjimui susi
rinko daug žmonių su nega
liomis ir jų šeimų. įvairūs klau
simai ir viltys, kad išsėtinė 
sklerozė (multiple sclerosis) yra 
pagydoma. Paaiškinimai tiesūs 
— deja, ir Amerikoje MS nepa
gydoma, tik pažadama apie tai 
pa rūp in t i l i teratūros. Su 
žmonėmis susitikimas labai 
nuoširdus. John, Dan ir Arthur 
apstoti vaikų ir suaugusių. 
Visiems sunku atsisveikinti. 
Didžiuliame rate amerikiečiai 
drauge dainuoja apie žirgelį, 
gegutę ir rūtas. 

Nebespėjame aplankyti Aukš
tadvario. Skubame į Trakus. Su 
mumis ir dr. Radikas. Pilis 
mena Lietuvos praeitį. Tikrai 
..Trakų štai garbinga pilis!". 
L ie tuv ia i baiminasi, kad 
raudonarmiečiai neišvežtų visų 
eksponatų. Amerikiečiai jaučia 
ne tik Lietuvos dabartį, bet ir 
p rae i t į . 

17 dieną atvažiuojame į Gri-
giškes. 15 km į vakarus nuo 
Vilniaus. Gyvensime tik prieš 
keleris metus pastatytuose pio
nierių poilsio namuose su amfi
teatru, didžiuliu baseinu, teniso 
ir krepšinio aikštėmis, ža
vingame pušyne prie pat 
sraunios Neries. Pastate užva
žiavimas važ. kėdėms, plačios 
durys ir valgomasis pirmame 
aukšte. Čia bus mūsų namai 
vykstant Vilniuje penkių dienų 
(19 d. — 23 d.) konferencijai. 

18 d., sekmadienį, Vilniuje 
aplankome televizijos bokštą, 
padedame gėles prie tragedijos 
liudytojų — reikšmingų kryžių 
ir įrašų, klausome Gasparo 
jaut raus aiškinimo apie sausio 
13-tos įvykius, fotografuojame 
lietuvių vadinamą zoologijos 
sodą — ginkluotus sovietų ka
reivius saugojančius pastatą, 
bokštą ir raudoną vėliavą. 
Išklausome šv. Mišias Katedro
je, kur prie altoriaus budi 20 
baltai pasipuošusių mergaičių. 
Aplankome parlamento aikštę, 
matome barikadas, plakatus, 
besimeldžiančius žmones. Ste
bimės senąja sostine. Vykstame 
į Antakalnio kapines, kur ilsisi 
nelygioje kovoje kritę, kur gėlės 
nenuvysta ir žvakes neužgęsta. 
1 šią pagarbą jungiasi ir mūsų 
delegacija. 

Vakarop skubame į Grigiškes. 
turistinė kelionė pasibaigė, visi 
ruošiasi rytojaus rytą praside
dančiam darbui — konferencijai. 
Peržiūri paskaitas, skaidres, 
pratimus ir anksčiau gulasi. 

19 d. ankstų rytą John per 
BBC išgirsta žinią apie per 
versmą. Lyg žemė susiūbavo, 
dar taip neseniai jautėmės tokie 
laimingi, taip pasiruošę darbui 
ir šviesiai Lietuvos ateičiai. 
Šeimininkės neslepia ašarų — 
kur slėpsime savo vaikus? 
Gydytojai Gasparas Aleksa ir 
Alvydas Juocevičius susirūpinę, 
bet laikosi stoiškai. Amerikiečių 
klausimai ką daryti, ar vyks 
konferencija? Atsakymas labai 
paprastas: ..Tokiais atvejais mes 
dirbame savo darbą!" Dėle 
gacija atsakymu patenkinta. 

šiai konferencijai intensyviai sportinių važ. kėdžių (vienos kė-
ruoštasi devynis mėnesius. Tele- des kaina yra 3000 dol j . Po 
fonas į užsienį nutrauktas, paskaitų buvo aplankyta Lietu-
Autobusu vykstame į Vilnių ir vos Aklųjų draugija ir Lietuvos 
autobuso radijas sugauna ne- Kurčiųjų draugija jų nuosavuo-
priklausomos Lietuvos, šiuo se namuose. Abiejų draugijų 
metu kilnojamą, radijo stotį, nariai norėtų bendrauti su tokio 
perduodančią paskutines žinias: pa t i e s l ik imo l ie tuv ia i s 
užimama Kauno televizija, 
užblokuotas Tal ino uostas, 
blokuojama Klaipėda, blokuo 
jami į kitus miestus keliai, rau
donosios armijos judėjimas ir... 
patriotines dainos. 

Amerikoje. 
Mūsų autobuso vairuotojas, 

dėl savo vairavimo pramintas 
Parnelli, 21 d. vakarą narsiai 
lenkė ilgą raudonarmiečių tan
kų grandinę, besitraukiančią iš 

Konferencija vyko Vilniaus Vilniaus į savo bazę. Mūsiškiai 
universitetinėje Santariškių pykšėjo aparatų šviesomis per 
ligoninėje. Auditorijoje l a n g u s fotografuodami ir 
jaučiama įtampa, tačiau atsto- gestikuliuodami, tačiau pamatę 
vai iš visų Lietuvos miestų ne- ant vieno tanko iškeltą grės-
išvažiavo namo. mingai plevėsuojančią didžiulę 

Konferenciją pradeda dr. Vv'il- raudoną vėliavą, dar giliau 
liam Waring, ją dedikuodamas suprato pavojaus realybę Lietu-
pasaulio taikai, teigdamas, kad vai. Tačiau Grigiškėse šį vaka-
tik tada bus taika, kai valstybių rą esame vėl laimingi. Džiaugs-
svarbiausias rūpestis bus ne mas reiškiasi lietuviška daina 
apsiginklavimas, o rūpinimasis — dainuoja svečiai iš Vilniaus, 
savo pi l ieč ia is , į ska i t an t dainuoja ir mūsų amerikiečiai, 
tautybių mažumas, jaunus , 23 d. konferencija sėkmingai 
senus ir žmones su negalia (in- pasibaigė. Amerikiečių meile 
validus). Visi gali padėti taikai 
— daugiau domėdamiesi vieni 
kitais, daugiau reaguodami į 
įvairius atvejus, kurie liečia 
mūsų v isuomenes . Mūsų 

Lietuvai ir noras jai padėti dar 
sustiprėjo — 1992 m. Amerikon 
bus kviečiama 17-kos lietuvių 
delegacija, kuri susipažins su 
medicinine, socialine, bei šalpos; 

visuomenės turi daug bendrų pagalba teikiama žmonėms su: 
siekių, įskaitant, kaip pagerinti negalia ir vyresniesiems. 
žmonių su negalia gyvenimą. 
Tai esąs ne t ik medicinos 
pasaulio uždavinys, bet, tai dar 
daugiau turi rūpėti pačiai 
visuomenei, k a i p su te ik t i 
žmonėms lygybę, kurie turi 
nepajėgumo nuoskaudą. 
Žmonės su negalia suteikia 
progą pasireikšti demokratijai. 
Demokratija yra daugiau negu 
įsakymai. Yra būtina, kad 
dauguma garantuotų mažumai 
išsireiškimo laisvę ir sau atsto
vavimą. Kaip antai , žmonių su 
negalia yra mažumos įsiparei
gojimas kalbėti už save. dr. W. 
Waring pareiškė, kad jis yra čia 
ne dėl to, kad pasakytų Lietuvai 
ką daryti savo žmonėms su 
negalia, jis esąs pakviestas 
t ik ta i papasakot i . kaip 
elgiamasi su nepajėgiaisiais 
Amerikoje. Negalia — disabili
ty paliečia kiekvieną amerikie
tį bendruomenės ir nationali-
niame lygyje, asmeniniame ir 
šeimos gyvenime. Taipogi 
šeimai, neturinčiai nepajėgių 
šeimos narių, yra galimybė, kad 
negalia gali netikėtai atsirasti. 
Tai yra medicininis, socialinis, 
ekonominis, visuomeninis ir 
moralinis uždavinys. 

Po šio atidaromojo žodžio kon
ferencija vyko pagal numatytą 
programą, per pertraukas klau
sant oficialių žinių, gandų ir 
spėliojimų. 

Parlamento aikštėje greitosios 
pagalbos mašinos, ligoninėse 
buvo paruoštos lovos, gydytojai 
nakčiai nevažiavo į namus, 
laikraščiuose didelėmis 
raidėmis ..VISI PRIE BARIKA 
DU!" Tankas sukinėjosi apie 
mūsų ligoninę. Gi mus grąžino 
į Grigiškes, tačiau miegoti 
negalėjome. Visi drauge tyliai 
sėdėjome ir kalbos nesirišo. 
Klausėmės pušų ošimo, nes tele 
vizijoje programa buvo tik iš 
Maskvos. 

Antradienį, sužinojus, kad 
Estija paskelbė nepriklau
somybę, kad maskviečiai gina 
parlamentą, paaiškėjo, kad per 
versmui nesiseka. Christinai. 
per ..diplomatinius kanalus" pa
vyko susiskambinti su savo 
vyru Amerikoje, kuris pranešė 
delegatų šeimoms, kad viskas 
tvarkoje. State Departamentas 
jau žinojo apie mūsų buvimą 
Lietuvoje. 
Taip konferencija vyko tvar

kingai, dalyvaujant žmonėms i r 
vaikučiams su negalia, de 
monstruojant pratimus, skai 
tant paskaitas ir atsakinėjant i 
klausimus. Pirmadienio vakare 
dalyvavome krepšinio su važ. 
kėdėmis rungtynėse. I viena 
komandą įsijungė amerikiečiai 
Š\edija Lietuvos Respublikos 
žmonių su negalia sporto klubui 
..Draugyste" padovanojo 10 

6 vai. vak. Vilniuje nugriau
tas Leninas. Žmonės šypsosi! 
Pavakary per Baltijos respub
likas suliepsnos Baltijos kelias. 
Laužai kas du kilometrus nuo 
Vilniaus per Rygą iki Talino. 
Pirmasis laužas Parlamento 
aikštėje. Mes žygiuojame į 
antrąjį, prie televizijos bokšto. 
Nebėra sovietų kareivių, foto
grafuojame bes išypsančius 
lietuvius. Mūsiškiai su savo važ. 
kėdėmis kyla į kalno viršų — 
žmonės padeda. Apačioje, 
ramiai kėdėse buvę lietuviai su
nerimsta — minia pirmą kartą 
juos užneša viršūnėn. Laužo 
liepsnos kyla Į dangų. Ir vėl visi 
dainuojame, šį kartą su visa 
Lietuva! 

24 d. ..Parnelli" mus smagiai 
veža į Uteną. Utenos klebonas 
sutinka šventoriuje, bažnyčioje 
jaunimo giesmės. Šventoriaus 
akmeninėje tvoroje jmūrytos 
lentelės kiekvienam šios para
pijos nariui mirusiam Sibire ar
ba kritusiam partizano kovoje. 
Už šventoriaus matosi lietuviš
kos kapinės, šalia „Carito" 
namai , bažnyčios išlaikomi. 
Vėliau susitikimas su nepajė
giaisiais žmonėmis, o jų yra 
labai daug Lankome pavyz
dingus Senelių namus, tikriau 
pensionatą. Tikru senelių namų 
matyti neteko. 

25 d. lankomės Kaune. Kauno 
katedroje sumą laiko kardinolas 
V7. Sladkevičius. Šventoriuje, 
kaip ir prieš 47 metus, moterys 
pardavinėja šventųjų paveiks
lėlius ir rožinius. 

26 d. esame Panevėžyje. Ligo
ninėje su t inkame 12 m. 
berniuką Mantą, kurį š.m. 
liepos 7 d. raudonarmiečiai 
sužeidė — jis neteko kojytės virš 
kelio ir r anku te sunkia i 
sužalota. Padedame gėles prie 
paminklo 1941 metais nužudy
tiems gydytojams Biržai. Susi
tikimas su žmonėmis ir atsi
sveikinimo vakaras. Margaret 
kalba malda, prašydama Dievo 
palaimos Lietuvai, jos žmonėms 
ir sėkmingam bendradarbia
vimui gerinant nepajėgiųjų 
būklę. Delegaciją į Ameriką 
gražiai išlydėjo Biržų ligoninės 
vyr gydytojas Dauguvietis. 

Sudieu, Lietuva! 
27 d. Sudieu Lietuva! Savo 

straipsnį noriu baigti Dan Wil-
kins žodžiais iš jo dienoraščio: 
..The songs of L i thuan ian 
children sing of a time when the 
birds will return to Lithuania. 
As I look at the land of Free 
Baltics falling away below. I 
hope vvith all my heart to return 
as well. Lietuva mano Lietuva". 

Savo keliones tikslą, pastan
gas ir darbą skyriau savo Vyrui 
Lionginui Pečiūrai. 

\ 



DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 23 d. Mėgėjų teatro šventė 
K a u n a s . Lapkričio 14 d. 

(Elta) — Šiandien Kauno kultū
ros rūmų teatras mini savo 
į s ikūr imo 55-ąsias met ines . 
Pirmąjį spektaklį — Kar lo 
Čapeko pjese ..Robotai" pasta
tė V y t a u t a s Bičiūnas. Čia buvo 
vaid inama Vydūno pjesė „Ne 
sau žmonės", pastatyta Miko 
Pe t rausko opera „Birutė" . Ši 
mėgėjų t rupė ne kartą y ra daly
vavusi tarptautiniuose festi
valiuose. 

Jubi l ie jaus proga parengtos 
t r y s premjeros: D. Vasermano 
„Žmogus i š Lamanšo" , Dž. 
Prist l io „Lobi? ir — „Kas gera 
— prisiminkime" (ištraukos iš 
anksčiau statytų spektaklių). 

Alės ir dr Juozo Kazickų auksinis moterystės jubiliejus. Iš kaires: Ale Kazickiene, dr. Juozas 
Kazickas, vysk. Paulus Baltakis. J an ina Simutiene. Aleksandras Vakselis ir Lietuvos ambasa
dorius prie Jungt inių Tautų Anicetas Simutis. 

R A C I N E KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas vairiausių kepinių 
ir namuose gam nto maisto — 

Ca:er:ng 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago IL 60638 
Tel . 581-8500 

ALEKSANDROS IR 
DR. JUOZO KAZICKŲ 
AUKSINIŲ VEDYBŲ 

SUKAKTIS 
Prieš 50 m. Vilniuje Šv. 

Mikalojaus bažnyčioje buvo su
tuokti du jauni, gražūs ir tik 
mokslus baigę jaunuoliai A. 
Kalvėnaitė ir J. Kazickas. Jam 
dar studijuojant profesoriai 
pranašavo gražią, šviesią ateitį. 
Išpranašavo. Šiandien Kazickų 
gausi šeima sveika, laiminga ir 
turtingai gyvena Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. 

Jau prieš kelerius metus 
planuota šią dieną atšvęsti 
Lietuvoje, toje pat Sv. Mika
lojaus bažnytėlėje, dalyvaujant 
visiems vaikams, anūkėliams, 
giminėms ir draugams. Deja. šią 
vasarą Lietuvoje n iaukėsi 
dangus ir grūmojo didelė audra. 
Reikėjo keisti visus planus ir ta 
reta diena buvo atšvęsta jų 
vasarą gy venamoj vietovėj East-
hamptone, Long Island. N.Y. 

Vietinėj katalikų bažnyčioj tai 
progai apeigas atliko vyskupas 
P. Baltakis ir Juozo gimnazijos 
kapelionas prel. V. Balčiūnas. 
Vargonais grojo P. Stravinskas, 
duetus giedojo A. Kisielienė ir 
A. Krikščiūnaitė. Šie meni
ninkai atliko meninę programą 
ir vaišių metu. 

Pasibaigus apeigom .jaunieji" 
gavo dvi lazdas. Tegu niekad jų 
neprireikia, bet mokėm visi 
kaip jomis naudotis. 

Vakare Easthampton Coun-
t ry Club salėse At lanto 
pakrašty įvyko puikios vaišės. 
Jas geriausiai apibūdintų V. 
Mykolaičio-Putino eilės: 
„Nušviestoj žibintų salėj renkas 
kuniga ikšč ia i ir ka ra l i a i . 
Renkas freilinos ir damos, visas 
dvaras — orūs ponai. Čeža 
šilkas, žėri auksas, suknios, 
bantai ir žiponai..." 

Po prel V. Balčiūno invoka-
cijos prasidėjo vaišės, kalbos, 
meninė programa, šokiai. Pir
moji kalbėjo duktė Jūratė. Ji 
baigus žurnalistiką. Jos žodis 
visada įvairus, čia jautrus, čia 
humoru pagražintas. Tikrai 
įdomu klausytis. Toliau visi 
sūnūs, žentai, marčios skiria 
graž iaus ius l inkėj imus ir 
padėkos žodžius tėvams. Jie to 
verti, to nusipelnė, nes ir 
visiems vaikams nurodė kelius 
į laimingą rytojų. 

Ilgiausią žodį tarė Kazickas. 
Jo kalba prasidėjo nuo pirmo 
pasimatymo, kurį čia rašančioji 
labai stengėsi sukliudyti, žino
dama, kad jos kolege dar egzis
tuoja Juozo jaunystės svajonėse. 
Buvau iškviesta pasirodyti, tai 
kaip nusikaltėlė nuleidus galvą 

atsistojau. Deja, mano sesuo, 
kuri buvo jų pirmoji pamergė, 
buvo kitos nuomons ir pasima
tymas įvyko. Čia ir prasidėjo ta 
didžioji meilė ir po 50 bendro 
gyvenimo la imingų metų. 
Džiaugiamės savo šeima, džiau
giamės ir jumis — mūsų drau
gai — kalbėjo J. Kazickas. 

Apie Kazickų šeimą būtų 
galima daug parašyti. Visi prisi
menam, kad vos gimusiam 
Lietuvių fondui jie pirmieji savo 
šeimos vardu aukojo 10.000 dol. 
ir Jūratės vardu 5.000 dol. Tais 
laikais tai buvo fondui didelė 
dovana. O kiek dabar Kazickas 
aukoja Lietuvai, kiek atliko 
kelionių? Važiuoja vienas, su 
šeima, su amerikiečiais poli
tikais, biznieriais, advokatais. 
Visus reikia pagloboti, pavai
šinti, pavėžinti. Kiek tam reikia 
laiko, sveikatos, dolerių? O kiek 
ir skaudžių nusivylimų. Jo yra 
geriausi santykiai su preziden
tu V. Landsbergiu ir kitais 
vyriausybės nariais ir nuolat 
palaikomas telefoninis ryšys. 
Lokaliniai rūpesčiai taip pat 
nesibaigia. Menininkų čia studi
jos ir finansavimas, įvairūs susi
tikimai su labai įtakingais 
asmenimis, kaip pvz. Indianapo-
ly su viceprezidentu ir Lietuvos 
vyr iausybės nariais . Savo 
draugų amerikiečių draugijoje 
visada iškelia Lietuvos reikalą 
ir organizuoja jai pagalbą. 

Kartais stebėdamas jų gyve
nimo lygį pagalvoji, kad jų kely
je niekad saulė nenusileidžia. 
Deja. taip nėra. Jie yra išgyvenę 
sunkiai įsivaizduojamą skaus
mą, kai kelionėje per pasauli 
staiga mirė Indijoje sūnus Kęs
tutis. Ir motina pasitikus sūnų 
iš didelės kelionės suklupo ties 
urna su jo pelenais. 

Šia proga būčiau to liūdno jvy-
kio visai neminėjus, bet mano 
dideliam nustebimui vyskupas 
P. Bal tak is tai prisiminė 
bažnyčioje, o ir vaišėse net 
keliom progom buvo prisiminta. 
Matyt tas skausmas ir šviesiau
siame jų kelyje lydi visada. Alė 
ir Juozas Kazickai būdami labai 
religingi kartu su Budleru kar
toja: ,,Būki palaimintas. Dieve, 
kuris duodi kentėjimą, kaip 
vaistą". 

I. Baltrušaitienė 

Pasisekimas yra padarinys to. 
ką moki gera i daryt i , ir 
darymas to nemanant apie 
garbe. 

Longfellnw 

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ. 
. 8 5 ct. ik i 100 svarų ir .80 e t . v i rš 1 0 0 svarų. Visi s iun
tiniai pristatomi į namus, į be t kurią Lietuvos vietą. Už 
persiuntimą apmokama tik t a d a , kai siuntinys pasiekia 
adresatą. 

Taip pat pr istatome ma is to r ink in ius 
Jūsų patogumui s iunt iniai virš 100 svarų paimami iš 

namų Chicagoje ir Chicagos apy l inkėse. 
Pervedame pinigus į Lietuvą. 
Parduodame Fordo ir G M C naujus automobilius Lietu

voje. 
Kainos tokios pat kaip ir J A V automobilių parduotuvėse. 
Darbo valandos: 10:00 v . r .—8:00 v.v. 

Adresas GEYSER IMPORT/EXPORT 
7667 W. 95th S t . 

S U I T E 208 
Hickory Hil ls, I l l inois 60457 

Te l . : ( 708 ) 4 3 0 - 0 0 6 9 
Teirautis. Drąsiaus Arkusausko. 
Mes pasiruošę Jums patarnaut i ! 

SŪDYTOS 
SILKĖS 

IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms 

jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $16 

Skambinkite: 708-532-5951 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEWRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5810 8 . Pulaskt Rd. 

Phone (312)581-4111 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

BALTI A EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EAST* f .H EUROPE 

SUBSIOIARY OF AMBEB GROUP 
INTERNATIONAL ANO DOMECTIC FREIGr-''' FORVVARDING 

PRES VIDMANTAS RAPŠYS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
TIK $1.40 / sv. virš 80 sv. 

$1.60 iki 80 sv. 

- SU PRISTATYMU \ N A M U S BE MUITO 

- EXPRESS SIUNTINIAI AIR CARGO - 10 D IENŲ! 

NE KALĖDINIAI SIUNTINIAI 

TIK 90ct./sv. virš 80 sv., $1 iki 80 sv. 
- APDRAUDŽIAME. PAKUOJAME. PAIMAME i š NAMŲ 
— SIŲSKITE VISKĄ — NAUJA IR NAUDOTA — RŪBUS. 

MAISTĄ, VAISTUS 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
3 7 8 2 W . 7 9 T H St. 

CHICAGO, IL 60652 

TEL: 1-800-SPARNAIfTOLL FREE) 1-312-284-6449 
1-800-772-7624 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel . 776-1486 

~t—\ 
V. T. ELECTRIC CO. 

Licensed. Insured — Bonded 
436-6937 

Elektros ir namų apšildymo 
sistemų pataisymai. 

Vytautas Taras 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis /patingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadienį ir 
ketvinadienj vakarais iki 8 valan
dos Antrad irtrečiad susikalbesit 
lietuviškai 

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

i 
STASYS ŠAKINIS 

Dažytojas 
iš vidaus ir iš lauko: 

popieriuoja kambarių sienas 
Darbas garantuotas 

4612 S. Paulina. Chicago 
Tel. 312-927-9107 

PADĖKA SV. JUDUI-TADUI 
Esu dėkinga šv. Judui-Tadui. iš
tikimam Kristaus sekėjui, kuris 
išklausė mano maldų. Man besiruo
šiant atlikti sunkų uždavinį, šv. 
Judas-Tadas, per Dievo malonę, 
padėjo nugalėti visas kliūtis. Pra
šau Viešpatį Dievą, kad Jis mane 
padarytų tikra jo sekėja. L R 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. S69-9624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 

Kalbėti įietjviškisi 

Pagyvenusi moteris Iš Lietuvos 
fbuv. mokytoja) su 5 m. anūku norėtu 
padėti slaugyti vyr. amžiaus žmogų, 
arba prižiūrėti vaikus. Kreiptis: tel. 
813-867-9329 

SS GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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. 

FOR RENT, 

Išnuomojamas modernus 3Vz 
kamb. butas su baldais, šaldytu
vu, oro vėsinimu, skalbykla, Mar-
quette Pk. apyl. Kreiptis: 

Tel . 1-708-361-5594 

Išnuomojamas butas Vilniuje. 
Skambinti: 708-658-8240 

Išnuomojamas 2 mleg . butas 
antrame aukšte, New Buffaio, Ml. 
$450 į mėn. Arti ežero ir krautuvių. 

Kreiptis: t e l . 616-469-1968 

HELP VVANTED 

laikoma lietuvė moteris prižiūrėti 2 
valku* ir kartu gyventi Floridoje. Privatus 
kambarys su vonia Turi šiek tiek mokėti 
angliškai ir turėti leidimą šiame krašte 
legaliai dirbti. Darbą reiktų pradėt: prieš 
Kalėdas. Skambinti. 

312-935-6680 

Reikalinga maloni, energinga mo
teris namų ruošai ir prižiūrėt 3 mažas 
mergytes, kurios nori išmokt lietu
viškai. Galima gyventi kartu (Lake 
Forest) arba atvažiuoti. Reikia šiek tiek 
mokėti angliškai. Kreiptis: 

708-295-8588 

CHILOCARE 
HOUSEKEEPING JOBS 

IF YOU SPEAK FLUENT ENGLISH & 
HAVE REFERENCES. my agency has 
jobs for you. 

Call RosaHe Shore 
312-648-0822 

berareen 9 ant 6 6 pm 

FOR SALE 

Išsikeliant [ Floridą, nebrangiai 
parduotu 10 dydžio kanadiškos 
ūdros kailio paltą. 

Skambinti. 708-325-4279 

MISCELLANEOUS 

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

GOLD VVINGS TRAVEL, INC . 
Pigiausios kelionės į Lietuvą! 

Chicaga-Vilnius-Chicaga $803 
Chicaga-Vilnius 

(į vieną pusę) $573 
Vilnius-Chicaga 

(į vieną pusę) $599 
Chicaga-Ryga (ten ir atgal) $820 

Mes padedame sutvarkyti vi
zas, pasus, dokumentus emig
racijai. Darome dokumentų ver
t imus Notarizuojame 

5348 N. MUvraukee Ave. 
Chicago, IL 60630 
Tel. 312-775-5700 

Dirbame 7 d. savaitėje 

CHICAGO HEATING 6 
AIR CONOmONINO 

AM evofV guarantetd Lic»y>s*d & Insoroo* 

OeM FOCC#Q Alt* H04 WeTrt#C M#flt#)f*V 

NO JOB TOO SMALL Kalbama Katuvtikai 

Tai. 312-SM-234* 

T#)l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Tunu Chicigos miesto le"dimą D"ou * 
užmiesty Dirbu greitai. Įjarantuoiai ir sąži
ningai 

312-77'»-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius,. 
BEN SERAPINAS 708 636 2960 

REAL ESTATE 

-ra-
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzte Ava., 

Chicago. IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

L 

13 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Vlktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnetrublenė, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

FiRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglį, 
ispanų kalbomis 
• Nemokamas namų 

(vertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žeme 
" Pensininkams 

nuolaida 
' Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas tra 
MalonėKite kryptis šiuo telefonu 

(312) 767-2400 
4545 W 67th Street. Chicago. IL 60629 

Ontuifc REALMART, INC. 
F>w, b*>02 S. Pulaski. 
2 | Chicago, IL 60629 

312-767-0600 

LB. MIS 

„BUD" BUDRAITIS 
A«wneni<kai patarnauja Įvairių nuosa
vybių pirkime f>ei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 

res. 312-778-3971 

Ontuifc KUIEC1K REALTORS 

<£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. |i 
profesional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimas 
veltui. 

21 
3 mis 

ACCENT REALTY. INC. 
5265 West 95th Street 

Oak lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 ^4 

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

FOR SALE 
Prlced for qulck sale $179,900, 9 rm 
contep 2-story 4 bdrm . 2'/2 bath house 
Has loft. f/p. swim pool. a/c. centrai 
vacuum & mtercom systems Mušt see' 
Open houae: Sun. Nov. 24 S Dec. 1 
irom 1-5 p.m 14613 Mallard Dr., 
Honrter ?wr«p Orland Pk. aree. Tel. 
708-301-6751. 

Parduodamas g r a ž i a m e 
Kauno rajoną erdvus 4 kamb 
butas mūriniame name. Didelė 
virtuvė ir prieškambaris; deng
tas balkonas bei sandėlio pa
talpa. Butas išklotas uosio 
parketu; yra uosmės durys bei 
kt. gražūs įrengimai Priedo 
didelis garažas 

Kralptls: 813 8 6 7 9329 

Namų padėjėjas vairuota au
tomobili ir gali atlikti visus namų 
darbus 

Kreiptis tel. 312-247-1722 

< 



ST. PETERSBURGO 
„ŽIBINTAS" KVIEČIA Į 

.KARŠTO ŠUNIO 
VALGYKLA" 

J U R G I S JANUŠAITIS 

>v 

Lietuviškosios veiklos St. Pe-
tersburgas Floridoje nestokoja. 
Čia veikia net dvidešimt šešios 
lietuviškos organizacijos, kurios 
ruošia įvairiausius kultūrinius 
renginius ir tuo praturtina šio 
gana nemažo lietuvių telkinio 
gyvenimą. 

Salia įvairaus kultūrinio ju
dėjimo jau eilę metų dirba ir St. 
Petersburgo lietuvių teatras 
„Žibintas". J i s rūpinasi į sceną 
išvesti lietuvių rašytojų sukur
tus scenos veikalus ir lietuviai 
jau ne kartą yra gėrėjęsi šio 
teatro pastatymais. 

1991 m. gruodžio 11 d. 5 vai. 
Lietuvių klubo salėje statomas 
gana įdomus veikalas, įdomiu 
pavadinimu „Karšto šunio 
valgykloje". Tai trijų veiksmų 
fantazija, kuriai tekstus ir 
charakter ius sukūrė mums 
gerai pažįstama dramos aktorė, 
režisierė ir rašytoja Dalila Mac-
kialienė. St. Petersburge apsi
gyveno ji prieš keletą metų, įsi
jungė į „Žibinto" aktyvią 

C A L I F O R N I J O J E 

(Atkelta iš 4 psl.) 

shingtone St. Lozoraičio. Šio 
distrikto miesto tarybos nario 
Mike Woo sveikinimą perskaitė 
ir įteikė jo asistentė. 

Žodžiu sveikino vyskupas J. 
Ward, vysk. S. Tamkevičius 
Ilgesnę kalbą apie parapijos 
augimą ir jos reikšmę pasakė 
gen. konsulas V. Čekanauskas. 

Parapijos tarybos pirm. J. Pu-
pius ir D. Polikaitienė, šių 
iškilmių komiteto pirmininkė, 
iškvietė prel. J. Kučingį ir 
įteikė jam, išugdžiusiam Šv. 
Kazimiero parapiją, meniškai 
paruoštą žymenį su įrašu: „Di
džiai gerb. prel. J. Kučingiui, 
įamžinusiam Švento Kazimiero 
l ie tuvių parapiją Ramiojo 
vandenyno pakrantėje. Pa
rapijos auksinės sukakties pro
ga. Rengėjai". 

Prel. J. Kučingis savo kalbo
je prisiminė geradarius, ypač 
buvusį parap. komiteto pirm. F. 
Speecherį. Parapijos pradžia 
sunki, pagal prel. J. Macie-
jauską, geresnės ateities planai 
atrodė ,,pium des ider ium" 

(svajonė). 
Meninėje dalyje Vilniaus 

operos ir baleto teatro solistės 
Gražinos Apanavičiūtės, sopra
no, dainos. J i yra gastroliavusi 
daugelyje Europos šalių ir JAV-
se. Koncertavusi su simfoni
n ia i s o rkes t ra i s , l iaudies 
muzikos instrumentų ansamb
liais. Solistė puikiai atliko 
kompozitorių V. Mikalausko, J. 
Tallat-Kelpšos, A. Kačanausko 
kūrinius. Taip pat V. Klovos Eg
lės ariją iš „Pilėnų", B. Dvario
no Dalios ariją, Franz Schuberto 
„Barkarolė" ir „Sugrįžimas į 
tėvynę" (V. Landsbergio verti
mas). Toliau ariją iš operos 
„Aida" (Giuseppe Verdi) ir ariją 
iš operos „Der Fliegende Hol-
laender" (Richard Wagner), 
dainas „Žemėj Lietuvos" ir 
„Brangiaus ios spalvos" — 
kompozitoriaus A. Vasiliausko. 

Solistės balsas skambus, stip
rus, plataus diapozono, gražaus 
tembro, susilaukė gausių aplo
dismentų. Akompanavo muz. R. 
Apeikytė. Solistei ir akompania-
torei buvo įteikta daug gėlių. 

Po programos dalyviai vai
šinosi A. Uldukienės skaniai pa
ruoštais valgiais, užsigerdami 
vynu. 

Minėjimą baigiant, paskutinį 
padėkos žodį tarė renginių 
komite to p i rmininkė D. 
Polikaitienė. Buvo platinamas 
parapijos jubiliejinis leidinys, 
iliustruojąs jos pusės šimto 
metų veiklą ir atliktus darbus. 
^ Ig. M. 

veiklą. Aktorė, režisierė Dalila 
Mackialienė ir pati vaidins 
šiame veikale, gana įdomią rolę 
Artistę — Suflerienę. 

Dalila Mackialienę pažįsta 
l ietuviškoji išeivija iš jos 
kūrybos, ir darbu su teatru Los 
Angeles. Yra surež i savus i 
daugiau kaip 30 veikalų, už 
kurių p a s t a t y m u s gavus i 
nemaža premijų. Yra laimėjusi 
JAV LB Kul tūros ta rybos 
premiją, parašiusi įvairių farsų, 
komedijų, montažų įvair ių 
reng in ių p rog ramoms . Su 
teatru ji dirba 45 m. Daugiausia 
kaip režisierė. Pati vaidino, 
kitiems režisuojant, St. Sant-
varo — Kaimynai, K. Binkio — 
Atžalynas, A. Škėmos — Živilė, 
Hoelderlino — Žmogus, kurį 
užmušiau, Mariūno — Melas 
šventykloje, Landsbergio — 
Penki Stulpai turgaus aikštėje. 

Jos parašyta fantazija, trijų 
paveikslų „Karšto šunio val
gykloje" vyksta dvejose plot
mėse — sapne ir realybėje. 
Vyksmas vyksta prof. Šakienės 
kabinete , ku r i ame lankosi 
„Naujienų" reporterė Pletkytė. 
pakviesta profesorės labai svar
biam įvykiui aprašyti. 

Čia reporterė veda pokalbį su 
tarnaite Zuzana apie dienos ir 
nak t i e s m a l o n u m u s , vis 
prisimindamos vyrus. Ir iš nuo
vargio reporterė čia užmiega ir 
sapnuoja labai įdomų sapną-, 
kad profesorė yra išradusi būdą 
sunaikinti visus vyrus. Ir tą 
išradimą profesorė pademonst
ruosianti šiandien 11 vai. Šio 
įvykio stebėti renkasi moterys 
— teisėja — Šiurpienė, poetė 
Skys t imai tė , modis tė — 
Modelienė ir artistė Suflerienė. 
Visos veda įvairius prieš vyrus 
nukreiptus sarkast iškus po
kalb ius , l auk i a profesorės 
„septintojo stebuklo", kuris 
sunaikins visus vyrus. Visos ne
gailestingai kaltina vyrus ir 
laukia palaimos, kada jos išsiva
duosiančios iš vyrų vergijos. 
Tačiau iškyla ir moterų noras 
vis tik susilaukti sužadėtinio, 
pajusti vyrų malonumus. Net 
sprendžia, k a i p i š s i l a ikys 
pasaulis be vyrų, kaip gims 
vaikai ir t.t. Ir tas stebuklas 
įvyksta, paspaudus mygtuką ir 
profesorės išradimas įgyven
dinamas — vyrai sunaikinami, 
tik už lango katarinką gro
damas išliko vyriškis, kuris 
vėliau taip pat dingo, palikęs 
katarinką. 

Žinoma, sapnas lieka sapnu. 
Suflerienė, pavėlavusi į „konfe-

Dalila Mackialienė, Dana ..Žibinto" teatro vaidintojos. Iš kaires: rez. 
Mažeikienė, Aldona Česnaite. Sofija Vaškienė: antroj eilėj. Ada Strijauskienė. 
Marija Gineitienė. Genė Puniškienė ir Elena Krasausk 

r enc i j ą" , su s i r i nkus ioms 
pasakoja parke prie var tų 
s u t i k u s i labai gražų vyrą, 
dailiai nuaugęs, mėlynų akių, 
inteligentas. Ir tada visos iš 
naujo sujudo domėtis vyrų 
ly t imi . Vyriškis nubėgęs į 
„Karšto šunio" valgyklą. Tad ir 
„moterų susirinkimo dalyvės" 
vėl ryžtasi bent tą vieną išlikusį 
vyrą pamatyti, prisiliesti, o 
viena net norinti būti suža
dėtine. O kai pabudo Pletkytė iš 
to „baisaus" sapno, jau pas pro
fesorę rinkosi minėtos damos su 
gėlėmis, dovanomis, nes profeso
rė jau buvo ką t ik apsivedusi, 
suradusi mylimiausią vyrą... 
Visos bėga į „Karšto šunio" 
valgyklą surasti tą vyrą. 

Žinoma, čia paliečiau tik kele
tą minčių ir gal nevisai tiksliai. 
pačiame veikale intriga gyva, 
įdomi, su staigmenomis ir 
įdomia atomazga, tačiau sapne 
sapnuota, kad pasaulyje buvo 
sunaikinti vyrai. 

Šią fantaziją p r i ty rus ios 
vaidintojos sugebės įvilkti į 
komišką drabužį, perteikti žiū
rovui dviprasmiškus tekstus, 
sukeliančius gardaus juoko. 
„Karšto šunio" valgykloje ver
ta pabuvoti, nes ten bus gar
daus juoko, sprendžiant vyrų 
atsinešimus j moteris. Vaizdai 
atspindės ir šių dienų moterų 
bei vyrų santykius. 

O štai keletas užuominų apie 
„Karšto šunio valgyklos" ak
tores. Profesorė Šakienė — Ma
rija Gineitienė. Vaidinusi Bos
tono Dramos sambūryje. Daly
vavo pas ta tymuose pjesėje 
Brandos atestatas, P. Vaičiūno 
— Nuodėmingas angelas, K. In-
čiūros — Vincas Kudirka, St. 
Santvaro — Žvejai. A. Gustaičio 
— Sekminių vainikas. Kores
pondentė Pletkytė — Sofija 
Vaškienė yra vaidinusi: J. 
Gliaudos dramoje Čiurlionis, A. 
Rūko — Bubulis ir Dundulis. B. 
Zelbienės — Apdraudos pinigai, 
A. Kairio — Giminės, D. Mac-
kialienės — Autobusų stoty. 
Vyr. teisėja Šiurpienė — Elena 

Nu-:r Vyt. Mažeikos 

Krasauskienė nuo jaunystės 
dalyvauja sceniniuose pasta
tymuose: A Škėmos — 
Kryžkelė. Schi.ier — Princese 
Turandot. A. Rūko - Bubulis ir 

Dundulis, D. Mackialienės — 
Autobusų stoty, B. Zelbienės — 
įvair iuose d ramin iuose ir 
komiškuose p a s t a t y m u o s e . 
Dainavos ansamblyje — statant 
Nemunas žydi, Sidabrinė diena, 
Pamario pasaka, Kūlgrinda, 
Kantata broliai, Dainavos an
samblyje dirbo 34 metus. Poetė 
Skystimaitė — Genovaitė Pu
niškienė vaidino B. Zelbienės 
Apdraudos pinigai, A. Kairio — 
Sidabrinė diena, B. Zelbienės — 
Rugiapjūtė, Mesnicko — Aš 
numiriau. Madų krautuvės 
savininkė Modelienė — Dana 
Mažeikienė vaidino J. Gliaudos 
dramoje Čiurlionis — grafaitę, 
nežinomo autoriaus — Batai, D. 
Mackialienės Autobusų stoty. 
Profesorės kabinete Zuzana — 
Aldona Česnai te dalyvavo 
komiškoje apybraižoje Auto
busų stoty. „Karšto šunio 
valgykloje" režisierės Dalilos 
Mackialienės padėjėja Adelaidė 
Strijauskienė, ilgametė Kauno 
teatro administracinių kadrų 
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NEW LOWE$T PRICES 
POgg TO POOR DEL1VERV 

\ i \ \ : : : \ i k < \ K ( , o 

p. PARCELS PACKED BY CLSTOMER iNew and Used Clothing) 
(min. 5kgll2Lbs., no max limit) 

• STANDARD FOOD PARCELS 
(regula- delivery) 

^ EXPRESS FOOD PARCELS U<L days deiįveryi 
• MONEY 'hand to fumd delivery - 4 weeks> 
^ MEDICAL INSURANCE FOR VTSITORS -Canada ordy) 
^ SALE OF RLSSIAN C ARS Lo* ot prices - 3 montks delivery 

(Wolga, Lada, Samara = Sputmk, Moskrich, Tavria, Kna'i. 

C O M I N G SOON Ag. Farm Kųuipment for sale 
(tracior. plough. seed sov-'ing rnarhine. etc. i 

CALL TOLI. FREE 1 - 8 0 0 - 6 6 1 - 0 2 1 O 
".Ntw tif-ulers welCOtne 

X!NJ X I > X 

H e a d O f f i e e 
63 GalsKv Blvd.. Umt#7. 
Rexdale Omano M9W 5P1 
Tel: (416 ,'.'98 3330 
Ftx:(.416; /9&-33"i 
B r a n o h 
TORVIL PARCFXS 
404 Reocesvalies Ave . 
Toronto. Omano MfiR 2 \'S 
Tel. (416) 534-3860 
Fax: (416) 53'>-4910 

U 1 H L A M \ 

l * - I O M \ 

CM I "K'l SSI \ 
v o i i) \M-\ 
*RMCM-\ 
i . M i R C U 

Si PI- I H ( M « lu 
MOS( <)W 

- S . A. 
M«ss«J O f f i c e 
2136 W«t Chicago Avr . 
Chicago. n; 606.T? 
Td:f312)278.V5* 
Fax:.'312)2"'8-0875 
B r a n c h 
RAR [NTFRPOSTVOR c<) 
1035 Bn>adwa\. Bjffalo. 
N* Y!4212 
Tel: (7161 894-9SS0 
Fax-(7:6>S94-9880 

Mažosios Lietuvos taur iam sūnui 

A.tA. 
VILIUI BUNTINUI 

Amžinybėn išėjus, sūnų RAMŪNĄ ir jo šeimą, dukrą 
ALDONĄ, kitus šeimos narius, gimines ir ar t imuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Mažosios Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis 

A.tA. 
Dr. MARIJAI A. GYLIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, jos sūnus VYTAUTĄ, JONĄ 
ir JULIŲ su šeimomis bei kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi 

Mara, Monika, Kristina 
Vytautas Vygantai ir 
Daiva Tamulevičienė su 
Vilija ir Vitalija 

AMBER GROUP 
Established 1977 

CORPORATE OFFICES: 5216 WESLEY TERRACE 
ROSEMONT, IL 60018 

VIDMANTAS RAPSYS. PRESIDENT 

AMBER AIR INTERNATIONAL 
I AT A C argo Agent, International alr frelght 

forwarder and consolldator 
IATA LICENSE 01-1-9801 

AMBER EXPRESS 
Domestic alr frelght forvrarder, provldlng 

door-to-door next day, second day and deferred 
alr frelght servIce 

C.A.B./D.O.J. LICENSE No. 668 

AMBER MARINE INTERNATIONAL 
FMC licensed, multl-natlonal management 
organizatlon speclallzlng In itcean frelght 

forwarding. NVOCC servIce Is provlded through 
BALTIA TRANSPORT LINE 

FEDERAL MARITIME COMMISSION LICENSE No. 3405 
BONDED NVOCC NO. 100295 

AMBER SERVICES INTERNATIONAL 
Speciatizing In International trade and consuttlng 

BALTIA EXPRESS Co., LTD. 
International parcel servIce to Eastern Europe 

Parcel pick up license No. IL C.C. 87779 MC-R 

Jeigu jūsų transporto kompanija neturi aukščiau iš
vardintu ieidimų, jūsų siuntiniai keliauja per daugelio 
tarpininkų rankas ir neretai paklysta. Visos AMBER 
GROUP -ompanijos pilnai apdraustos, kaip to reikalau
ja tarptautiniai įstatymai. 

PARCELS 
AIR OP OCEAN CALL: 
BALTIA EXPRESS Co. LTD. 
TEL TOLL FREE 
1-800-SPARNAI 
1-800-772-7624 
1-312-284-6449 

COMMERCIAL SHIPMENTS 

AIR OR OCEAN CALL: 

TOLL FREE 
1 800-AMBER XP 
1-600-262-3797 
1-706-671-7150 

darbuotoja, yra vaidinusi A. 
Kair io — Tes tamentas , B. 
Pūkelevičiūtės — Rauda ir D. 
Mackialienės — Autobusų stoty. 

Būsimą žiūrovą šia proga su
paž ind iname ir su vai
dintojomis, kurios visos turi 
didelę scenos darbo patirtį, yra 
vaidinusios įvairiuose veika

luose, sukurdamos įvairius cha
rakterius. 

Linkėtina, kad ..Žibintas", 
kviesdamas žiūrovus į „Karšto 
šunio valgyklą" maloniai atvan
gai, susilauktų lietuviškosios 
St. Petersburgo visuomenės šil
to dėmesio ir parems savo at
silankymu į šį retą spektaklį 

A.tA. 
OLGA SKIRPSTŪNIENĖ 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1991 m. lapkričio 21 d., 6 vai. vakaro, sulaukusi 91 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasi l iko dideliame nuliūdime duktė Irena Slavinskiene. 

žentas Eugenijus; sūnus Algimantas, marti Nijole; anūkai: 
Vida Petrauskienė, vyras Rimas ir šeima, Ramoną Skirps-
tūnaitė ir Petras Skirpstūnas; taip pat kiti giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Antano. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, lapkričio 24 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 25 d. Po religinių 

apeigų koplyčioje 10 vai. ryto velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nul iūdę duktė , s ū n u s , a n ū k a i ir kiti g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest H w y . * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 7lst Street 

Chicago, Ilhnoi- N*2U 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
I0201 South RoberN Road 
Palos Hills. Illinois wUr^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
I410 S>uth =i0th Avenue 

Cicero, Illinois N*>5<) 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral H o m e 
144r< South =̂ 0th Avenue 

Cicero, Illinois M V ^ 
708-652-100? 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
D O N A I D A. PFTKL'S 

DONAI D M. PFTKLS 

http://CA.VMXC-n.mORl%3e'
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x JAV LB Vidurio Vakarų 
a p y g a r d o s valdybą sudaro 
pirm. Kazys Lauka i t i s 
(708-323-5326), Linas Norusis, 
Agnė Katiliškyte-Berner, Kęs
tutis Ječius ir Svajonė Kerely-
tė. Apygardos kontrolės 
komisiją sudaro pirm. Julius 
Balutis, Juozas Šlajus ir Vincas 
Grėbliūnas. Apygardos valdy
bos ir kontroles komisijos ka
dencija pasibaigs 1993 metais. 

x IX išeivi jos L ie tuv ių 
tautinių šokių šventė įvyks 
1992 m. liepos 5 d. Rosemont 
Horizon, Rosemont, IL. Sis 
įvykis yra vienas ir pirmųjų pa
grindinių lietuviškosios išeivijos 
reiškinių, Lietuvai atgavus 
laisvę. 

x Chicagos ir apylinkių lie
tuviškas j aun imas kviečia
mas susitikti ir smagiai bei 
kul tūr ingai pabendrau t i 
Padėkos dienos vakarą Jaunimo 
centre ruošiamuose šokiuose. 
Laukiami visi 18 metų ir 
vyresni. Pradžia 8:30 v.v. 
Vakare Jaunimo centro rajone 
bus sustiprinta automobilių 
sargyba. 

x SIAULŲ DRAMOS TE
ATRAS atvyksta į Chicagą 
gruodžo 4 d. Rodys du spėk 
taklius: „Protėvių Dangaus Žiū
rėtų" (vaikams) įvyks gruodžio 
7 d., 2 v. p.p.. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Vaikučiai, pasi
ruoškite ne tik stebėti, bet ir 
dalyvauti! „Mūsų Vaikai" , 
pagal Anatolijaus Kairio pjesę, 
įvyks gruodžio 8 d. 3 v. p.p. Jau 
nimo centro didžiojoje salėje. 
Kviečiame visus teatro mėgėjus. 
Bilietai; Gifts Intrnl . , 2501 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-471-1424. 

(sk) 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos mėnesiniam susirinkime 
Leonidas Ragas, DDS, skaitė 
pranešimą apie American Den-
tists Associatin to Lithuania or
ganizaciją ir jos veiklą. Temos 
pagridinė mintis — reikia 
džiaugtis Lietuvos nepriklau
somybe, bet dabar turi laisvieji 
daugiau padėti Lietuvai žengti 
Vakarų link. 

x Amer ikos Lietuvių Mon-
tessori auklėtoju sekcijos narės 
lapkričio 9 d. pas M. Kucinienę 
svarstė šeimų popietės klau
simus. Auklėtojos kartu su 
Montessori draugija ir mokyklė
lėmis jau kelinti metai šį 
renginį šeimoms organizuoja. 
Popietės t ema — ,,Namų 
apl inka ir pagr indinės 
taisyklės". J i rengiama atei
nančių metų kovo mėnesį. 

x „ŽAIBAS" N'R 6, vienas iš 
populiariausių siuntinių, prista
tymui prieš šventes turi 10 sv. 
miltų, 10 sv. cukraus, 6 sv. 
ryžių. 29 oz. persikų. 4 sv. 
valgomos druskos. 2 dėž. 
ananasų, 2 dėž. slyvų, 2 dėž. 
razinų, 64 oz. aliejaus. 12 oz. 
kakavos ir 39 oz. kavos pupelių 
TIK $100.00. ŠALIA ŠIO TURI
ME DAR DAUGIAU KAIP 10 
SKIRTINGU VARIANTU-
Kreiptis; „ŽAIBAS" 9525 S. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Tel . (708) 430-8090. 

(sk) 
x I s tor ikas iš Lietuvos. E. 

Aleksandravičius,skaitys pa
skaitą „S. Daukantas — mitas 
ir r e a l y b ė " penktadienį , 
lapkričio 29 d. 7:30 v.v. Balzeko 
muziejuje. 6500 S. Pulaski Rd 
Rengia: „Akirač ia i" ir Bal
zeko Liet. Kultūros muziejus. 

(sk> 

x „Naujųjų laikų nuojau
t a " — Lietuvos dailininkų tapy
bos ir grafikos paroda South-
field. MI. 25335 W. Nine Mile 
Rd At idarymas lapkričio 23 
d., šeštadienį. 7 vai. vakaro, 
uždarymas: lapkričio 24 d., 
sekmadienį, 6 vai. vakaro. 
Parodą organizuoja Detroito 
apyl. Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Informacija: t e l . 
313-533-6153. 

' sk ' 
x P a r ū p i n a m e b i l i e t u s 

j u m s ir jūsų giminėms iš 
Lietuvos į įvairius JAV miestus. 
neskrendant per Maskvą. Tvir
tiname Aerofloto skrydžius. 
Lietuvoje parduodame automo
bilius, naujus su 2 m. garantija. 
Atsiskaitymas tik po paslaugu 
suteikimo. Skubiai fax'u per
siunčiame dokumentus, laiškus 
į Lietuvą. Padedam sutvarkyti 
dokumentus emigracijos reika
lais. A t l an ta Import-Export , 
2719 W. 71 St., Chicago. IL 
60629. te l . 312-434-2121. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER, AVE., CHICAGO, IL 
60609, T E L 312-927-9091. Sav. 
Pe t ras Bernotas . 

(skv 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klcla 

D«ngl«m« Ir taisoma 
visų rūsių stogus 

Tai 312 434-9656 v*>* 
312-737-1717 

x Radi jas — svarbiaus ia 
komunikacijos pr iemonė! 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 „Rytmečio ekspre
so" nuo pirmad. iki penktad. per 
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
r y to . Skelbimų re ika la i s 
kreipl.itės 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 BALTIA EXPRESS Co. 
kartu su Amber grupe priims 
kalėdinius siuntinius į Lietuvą 
Pasaulio Lietuvių centre, Le-
monte lapkričio 24 d., sekma
dienį po mišių. Tik $1.40, jei 
siuntinys daugiau kaip 80 sv. ir 
tik $1.60, jei siuntinys leng
vesnis. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimaio ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 
x Ligos d raud imas atvyku-

šiems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago. IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 
x Baltic Monuments , Inc., 

2621 W. 71 Street. Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

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

(sk) 

x Vedama jame „Pagalba 
žemės pakeleiviui — Dangaus 
viltis" (Draugas, 1991.XI.22, 3 
psl.) įvyko korektūros klaida. 
Mintis, prasidedanti pirmos 
kolonos apačioje, turėjo 
skambėti taip: „Kai būdavo 
daug kalbama apie antgamtinį 
gyvenimą, žmonės ten ir 
sukoncentruodavo visą savo 
dėmesį; išsivystė įvairiausios 
pamaldumos formos, kurios ne
re ta is atvejais nustelbdavo 
pa t i e s Kr i s t aus nurodytą 
vienintelę sąlygą išganymui: ne 
tik žavėtis Dievo žodžiu, bet jį 
vykdyti artimo meilės ir tei
singumo darbais. O visų maldų 
ir pamaldų tikslas: išmelsti 
Dievo malonių, kurios mus 
įgalintų tuos darbus vykdyti, 
nežiūrint asmeniškos kainos. 

x F inanc ia l T i m e s " lap
kričio 19 d. laidoje rašo apie 
Lietuvos ekonomiją ir ekonomi
nes pastangas. Čia mini eko
nomikos komiteto pirmininką 
Kazimierą Antanavičių ir 
daba r t i n io minis t r . p i rm. 
Gedimino Vagnoriaus mintis 
pakelti kainas, privatizuoti 
namus ir daiktus. 

x Ba lzeko Lietuvių kul
t ū r o s muziejaus nominacijos 
komitetas, švęsdamas muzie
jaus 25 metų sukaktį, parinko 
Man of the Year muziejaus įkū
rėją ir direktorių Stasį Balzeką. 
Pagerbimui už lietuvių kultūros 
palaikymą komitetas rengia 
pokylį gruodžio 8 d. Stouffer 
Riviere restorane, 1 Wacker Dr. 
Visi kviečiami prisidėti. 

x KŪČIŲ STALUI - „ŽAIBO NR. 12 
10 sv. miltų, 5 sv. cukraus, 1 sv. 
aguonų, 1 sv. cinamono, 39 oz. 
pupelių kavos, 1 dėž. razinų, 1 
dėž. slyvų, 64 oz. aliejaus, 1 dėž. 
šokoladinių saldainių — $100.00 
„ŽAIBAS" 9525 S. 79th Ave., 
H ickory Hills, IL 60457 -
Telef. (708) 430-8090. Žiūrėkite 
mūsų skelbimą laikraščio vi
duje! 

Užbaigiami trejų metų kadenciją JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba. Iš kairės sėdi: 
R. Kuėit-ne. pirm. dr. A. Razma, K Dočkus ir B. Jasa i t i ene ; stovi: Br. Juodelis, V. Sinkus, L. 
Norusis. D. Kučėnienė, R. Kubiliūtė, dr. T. Remeikis. D. Korzonienė. (Nėra R. Dirvonio, kun. 
A. Saulaiėio, S. Šnipaitės). 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAREIGŲ PERDAVIMAS 

NAUJAI JAV LB 
VALDYBAI 

Trys JAV LR krašto valdybos 
darbo metai baigėsi su pasku
t in iu kadencijos posėdžiu 
lapkričio 10 d. ir su užbaigtuvių 
pobūviu Seklyčioje, dalyvaujant 
valdybos nariams su vyrais ir 
žmonomis, dalyvaujant valdy
bos tarybų nariams bei narėms, 
dalyvaujant Lietuvių fondo 
vadovybei ir kitiems didiesiems 
krašto valdybos darbų talki
ninkams. 

x Dėmesio vykstantieji į 
VII P L J K Pietų Amerikoje! 
Galite nusipirkti, papiginta 
kaina, lietuviškais raštais , 
puikius tautinius drabužius. 
Taip pat galite gauti Argenti
nos. Brazilijos. Urugvajaus ir 
NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS pašto ženlų. Kreiptis: 
Vytautas Dorelis, Chile 4113. 
Montevideo-Uruguay, Tel. 
31-17-77 

(sk) 

x P a r d u o d a m i butai i r na
mai Vilniuje, Kaune, Klaipė 
doje. Kreiptis į A m e r i c a n 
Travel Service 9439 S. Kedzie 
Ave., Evergreen Pa rk , IL 
60642, tel.: (708) 422-3000. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x F I R M A „ Ą Ž U O L A S " 
PRISTATO Į LIETUVĄ AU
TOMOBILIUS. Visiems Fordo 
automobi l iams Kaune ga
ran tuo tas ap tarnavimas ir 
didelis pasirinkimas atsarginių 
detalių. Greitai pristatome 
dolerius giminėms tik už 6"^. 
Skambin t i (312) 434-8618. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL, 
INC. pa rūp ina jūsų giminėms 
bilietus iš Lietuvos į įvairius 
Amerikos miestus, neskrendant 
per Maskvą. Su jūsų giminėmis 
Lietuvoje ryšį palaiko ir viso-

x American Travel Service 
Sveikina visu- savo klientus Pa
dėkos Dieno proga ir praneša, 
kad įstaig; b u s u ž d a r y t a 
ketvirtadieni, lapkričio 28 d. ir 

(sk) penktadier: lapkr ič io 29 d. 
Šeštadieni, lapkričio 30 d. dirbs 
9 v . r . - l v. p.p. Tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

x Naujametiniai siuntiniai: 
„Super-Exoress Vėjas" — $1.25 
už svarą ...Satelitas" — kaina 
nuo $75 iki $10,000. Kreiptis: 
LITHUAMAN, 2458 W. 69 St. 
tel. 312-434-5687. 

<sk» 

x Algio Čepulio ir Darijos 
Dragūnienės, Broniaus Čepu
lio, gyv. Phiiadelphia, PA vaikų 
ieško pusbrolis Vytautas Cepn-
lis. Rašyti Alytus, Naujoji g-
vė, 42-72. Lithuania. 

(sk) 

x Ieškoma Onutė Lokaitė 
iš Grauženu km. Veliuonos vals
čiaus. Ji pan ar apie ją žinantieji 
prašomi rašyti; Onutė Valai-
tytė-Dainorienė, 1700 Bloor 
St. W. Apt. 317, Toronto, Ont., 
M6P 4C3. Canada . 

(sk) 

x Elizabeth Misunas drau
gai ar g ha mės prašomi rašyti 
Jeanne Laitas S tump, 1604 
Tulip Tree Rd-, For t Wayne, 
IN 46825. Ms. Stump domisi 
šeimos istorija. 

(sk) 

x Dantų gydymui plombų, 
grąžteliu ir kitų reikalingu me
džiagų bei aparatų Lietuvai, 
galite lengvai gauti ir užsakyti 
paskambinus 312-767-7575 dar
bo valandomis. 

(sk) 

x KARGO J LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro 

keriopą informaciją perduoda linija j Rygą. Siuntinius atsi-
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Taip pat rašome vietinius bilie
tus, tvirtiname Aerofloto reisus 
ir parūpiname profesionalų 
pasitikimą New Yorke ir Wa-
shingtone. Prašome kreiptis: 

imti Rygos muitinėje. Minimu
mas 110 Ibs arba 50 kg. Kaina 
$1.55 ui. -\ arą. Galima siųsti rū
bus, na<i;us ir dėvėtus, batus, 
medžiagas, maistą, bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G. T. 

9525 S. 79th Ave., Hickory INTERNATIONAL, 9525 So. 
H i l l s , IL 60457. Tel . 79th Ave., Hickory Hills, IL 
708-430-7272. 60457, tel. 708-430-7334. 

(sk' (sk) 

Apie atliktus kadenciją baigų 
šios krašto valdybos darbus, 
apie visos JAV LB veiklą pasku
tinių istorinių 3 metu laikotar
pyje, rūpesčius, pastangas ir 
laimėjimus visoje bendruomeni
nio darbo plotmėje galima būtų 
daug parašyti. 

Visa ta i nukeliavo į praeitį. 
Gyvenimas reikalauja žvelgti į 
priekį, tęsti nebaigtus darbus, 
spręsti ateinančias naujas pro 
blemas, į darbą į traukiant nau
jas jėgas, nepavargusias rankas 
ir naują entuziazmą, dirbant 
Lietuvos gerovei ir lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje. Tolimesnei 
JAV LB veiklai centruose, apy
gardose, apylinkėse ir pagalbai 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymui vadovaus daugiausia 
naujos r ankos , k a r t u su 
ve te rana i s . Naujoji k r a š t o 
valdyba, tikėkimės, bus pavyz
dys ir paskatinimas visiems. 

Naujos krašto valdybos cen
tras bus Philadelphijoje. Senos 
valdybos narių pareigų per 
dav imas įvyko Chicagoje 
lapkričio 17 dieną Seklyčios 
patalpose. Perdavime dalyvavo 
beveik visi buvusios krašto 
valdybos nariai. Iš Philadelphi-
jos perėmimui atvyko naujas 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Maciūnas, vicepirmininkas fi
nansams Jonas Vain ius ir 
Kultūros tarybos pirm. Audra 
Misiūnienė. Dalyvavo ir naujos 
valdybos narės iš Chicagos — 
vykdomoji v i cep i rmin inkė 
Regina Narušienė, Socialinių 
reikalų tarybos pirm. Birutė Ja
saitienė ir Švietimo reikalu 
tarybos pirm. Regina Kučienė. 
Pareigų perdavimo posėdyje 
dalyvavo ir naujos JAV LB tary
bos prezidiumo nariai: pirm. Vy
tautas Kamantas. dr. Vytas 
Naru t i s , B i ru t ė Vi lu t ienė , 
Gražina Kamantienė ir Svajonė 
Kerelytė. Vyt. Kamantas dėko
jo visiems buvusios valdybos na
riams už nuoširdžiai eitas parei
gas, perdavė ir PLB pirm. dr. 
Vytauto Bieliausko sveikinimus 
ir jo padėkos diplomus įteikė 
kadencija baigusiems valdybos 
nariams, dr. A. Razmai buvo 
įteikta plakėte. 

Jautrų atsisveikinimo ir pa
dėkos žodį valdybos nariams iš
reiškė buv. pirm. dr. A. Razma, 
primindamas, kad visi valdybos 
nariai pareigingai ir nuoširdžiai 
atliko savo pareigas. Jei ir atsi
rado kitų k r i t i k ų . tas 
nesumenkina atliktų darbų. Jų 
yra ir bus dar daugiau. Darbais 
paremta kritika reikšmingesnė 
už žodžius. 

Atsisveikinimo žodžius tarė 
visi posėdyje dalyvavę buvusios 
krašto valdybos nar ia i : dr. 
Tomas Remeikis. Danutė Korzo
nienė, Bronius Juodelis. Kostas 
Dočkus. Vladas Sinkus. Ramu
nė Kubiliūtė. Dalia Kučėnienė 
ir Linas Norusis. Valdyboje likę 

Birutė Jasaitienė ir Regina 
Kučienė baigusiems darbą 
padėkojo už mielą bendradar
biavimą ir didelę talką. Visų 
buvo padėkota didelei Chicagos 
aktyviųjų bendruomenininkų 
šeiniai, ypatingai Viktorijai ir 
Antanui Valavičiams, atliku
siems tūkstančių laiškų siunti
mą ir varginantį buhalterijos 
darbą. 

Naujasis pirm. Vytautas Ma
ciūnas patvirtino, kad per 3 
kadencijos metus, Lietuvai gau
nant nepi iklausomybę, buvusi 
krašto valdyba atliko labai daug 
svarbių darbų visos tautos 
labui. Kvietė visus prisidėti prie 
naujos valdybos pastangų ar
t i m a i d i rb t i lietuvybės 
atstatymo ir išlaikymo darbą su 
visa tauta. 

Br. Juodelis 

LIETUVIU FONDO 
V A J A U S BAIGIAMASIS 

BANKETAS 

Lietuvių fondas, kaip visi ži
nome, pinigų telkimą vykdo per 
ištisus metus. Tačiau ruduo yra 
derliaus nuėmimo ir į kluonus 
krovimo laikas. Lietuvoje po 
derliaus darbų būdavo užbaig 
tuvės, tad ir fondas laikosi šių 
tradicijų. Vajus organizuoja ir 
j i ems vadovauja Marija 
Remienė, kuri turi patirtį, 
ryšius ir talkininkų tinklą. 
Banketas įvyko lapkričio 16 d. 
Martiniąue banketų salėje. 
Nors buvo ir daugiau renginių 
ir vienoje populiarioje šeimoje 
vestuvės, bet R. Remienes 
rūpesčiu salė buvo užpildyta. 
Tik reikėtų pastebėti, kad 
dalyvių tarpe buvo daug tokių. 
kurie bilietų nepirko — tai LF 
šių metų stipendininkai. 

Banketo programai vadovavo 
Ramoną Steponavičiūtė, LF 
tarybos ir valdybos narė. Tai 
jaunoji fondo darbuotoja, taik
liai valdanti plunksną. Ji pra
dėjo — dabar nusikeikime į 
2011 -tuosius metus. į Vytauto 
Landsbergio vardo lituanistinę 
mokyklą. Ar mes pajėgsime 
įkvėpti savo vaikams ir anū
kams tai, kad jų toje mokykloje 
dar būtų. Sveikinimui pakvietė 
konsulą Vacį. Kleizą, kuris pats 
praeityje prieš priimdamas kon
sulo pareigas, buvo aktyvus LF 
darbuotojas. Jis paminėjo, kad 
už 4 mėn., t.y. kovo 14 d. LF 
švęs 30 m. savo veiklos jubiliejų. 
Jo žodžiais, Gediminas Vagno
rius, ministeris pirm., pastebėjo: 
..Lietuvių fondo jums reikės ir 
ateityje, nes reikės išeiviją 
išlaikyti". Baigdamas konsulas 
kreipėsi į šių metų stipen
d in inkus : . .Gaudami šią 
stipendiją, jūs moraliai įsiparei
gojate lietuvybei". Tai buvo la
bai teisingi jo žodžiai nes ne
galima čekių dalinti be jokių — 
net moralinių įsipareigojimų. 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— A.a. Ju l i ja Kanišauskai-
tė-Vaitekūnienė, 82 metų am
žiaus, mirė spalio 7 d. Iš Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios buvo 
palydėta į Notre Dame des Nei
gęs kapinės Montrealyje. 
Nuliūdime liko dvi dukterys su 
šeimomis. 

— A. a. Aldona Lukošiū-
tė-Revuekienė, 72 metų am
žiaus, mirė spalio 6 d. Montrea
lyje. Iš Aušros Var tų po 
gedulingų pamaldų palydėta į 
kapines. 

Invokaciją sukalbėjo kun. V. 
Rimšelis. Prašydamas Aukš
čiausiojo palaimos fondo darbuo
tojams, jo rėmėjams ir visiems 
vaišių dalyviams. Besi vaišinant 
buvo pakeltos taurės ir sugie
dota „Ilgiausių metų..." sol. 
Vacį. Momkui, jo gimtadienio 
proga. Po vaišių prasidėjo 
stipendijų išdalinimas. Vakarui 
vadovaujanti Ramoną Stepona
vičiūtė pakvie tė Mariją 
Remienę, pelno skirstymo komi
sijos pirm., ir A. Ostį, fondo 
valdybos pirm. pravest i 
st ipendijų da l in imą. Šiais 
metais stipendijoms yra paskir
ta 96,260 dol. 61 stipendininkui. 
Kurie pasidalina: iš Pietų 
Amerikos — 7 (lankantieji Va
sario 16 gimnaziją), Lietuvos — 
41 studentas ir JAV - 13 
studentų. Kiekvienas stipendi
ninkas buvo atskirai iššauktas, 
pristatytas ir čekis įteiktas. Jau 
buvo minėta, kad jų buvo didelis 
būrys. Pabaigus stipendijų 
čekių dalinimą, buvo pranešta, 
kad šio vajaus proga dr. K. 
Jablonskis paaukojo 2500 dol. ir 
dr. F. Kaunas 1000 dol. Šią žinią 
dalyviai sutiko plojimu. 

Po čekių dalinimo ir foto apa
r a tų blykčiojimų dar buvo 
keletas trumpų kalbų. Būtent 
naujasis JAV LB-nės krašto 
valdybos pirm. Vyt. Maciūnas 
sveikino ir žadėjo bendradarbia
vimą. Taip sakant, uždaromąjį 
žodį tarė A. Ostis, fondo valdy
bos pirm., kurio kalbos, deja 
neteko užsirašyti. Iš fondo 
darbuotojų teko girdėti nusi
skundimų, kad yra organizacijų, 
kurios prašo fondo paramos, 
bet nekreipia dėmesio į fondo 
renginius, nes tuo pačiu metu 
savo renginius rengia. Sis 
k l aus imas t u r ė t ų bū t i 
tvarkomas. Bėda tame, kad yra 
veikėjų, kurie savo veikla tėra 
suinteresuoti. Tam tikslui juk ir 
yra „Draugo" renginių kalen
dorius. 

Po visų sveikinimų ir kalbų 
buvo ir meninė dalis, kurią 
atliko svečiai iš Lietuvos Vir
ginija Kliknienė ir Vytautas 
Šiškauskas (sesuo su broliu). Jie 
atliko daugiausiai Dolskio šla
gerius. Tie, kurie jaunystę 
praleido Kaune, tai buvo jiems 
malonus pr is iminimas. Po 
meninės programos vyko šokiai. 
Ateinančių metų vajaus pokylis 
vyks lapkričio 14 d. Organiza
cijos, kurios savo renginius 
rengia, turėtų į tai atkreipti 
dėmesį. 

J .Žygas 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 \al v ak 
Sestad * v r iki 1 vai 4 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

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