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Amerikos baimė, jog 
Vakarai tiki Gorbačiovu 

• • 

V/ashingtonas. — Prezidento 
Busho vyriausybės vyresnieji 
pareigūnai reiškia susirūpini
mą, jog prezidento Gorbačiovo 
politika gali privesti prie 
Vakarų sąjungos sugriuvimo ir 
prie suirimo poiarinės Europos 
tvarkos. 

Praeityje būdavo atsargiai 
sutinkama su Gorbačiovo poli
tika, nes nebuvo tikima jo nuo
širdumu, tai prez. Busho ir 
Valstybės sekretoriaus asisten
to L. Eagleburgerio pastabos 
praeitą trečiadienį iškelia dar ir 
kitas priežastis, kurios iki šiol 
buvo tik privačių pokalbių 
tema. Argumentuojama, jog 
Gorbačiovo laisvėjanti laiky
sena Rytų Europoje ir Baltijos 
respublikose gali atnešti žalingą 
nepastovumą Europoje ir su
klaidinti daugelį Vakarų valsty
bių, skubant padėti Maskvai, 
nežiūrint NATO ilgalaikių 
interesų. 

Pasitarimai šią savaitę 
Prezidentas ir jo vyriausieji 

patarėjai aptaria savo liniją, 
prieš šį savaitgalį susitinkant 
Valstybės departamento sekre
toriui James Bakeriui III ir 
Sovietų Sąjungos Užsienio rei
kalų ministeriui E. Shevard-
nadzei. Taip pat administracija 
nori, kad Kongresas paskubintų 
karinio biudžeto sumažinimo 
svarstymus, o taip pat ir 
prasidedanti Jungtinių Tautų 
Generalinės asamblėjos sesija, 
kurioje sovietai yra pasiruošę 
kelti naujus klausimus, turi 
būti aptar ta šios savaitės 
pradžioje. 

New York Times rašo, kad 
Amerikos pozicijoje yra 
dviprasmiškumo. Pritariama 
Sovietų viešumui ryšiuose su 
užsieniu ir mažesnei priespau
dai Sovietų Sąjungoje. Ir Wa-
shingtonas nėra nelaimingas, 
kad blogėja ten ekonomija ir 
daugėja politinių problemų, kas 
mažina Maskvos karinį pavojų. 
Busho administracija susirū
pinusi, jog simpatijos Gor
bačiovui iš Vakarų pusės didėja 
ir tai duoda jam nereikalingas 
lengvatas. Washingtonas norė
tų, kad pokario metų sudarytas 
žemėlapis liktų ir toliau. 

Jeltsinas vėl 
Maskvoje 

M a s k v a . — AP žinių 
agentūra iš Maskvos biuro pra
neša, kad prieš prasidedant par
tijos Centro komiteto sesijai, 
„Pravdoje" pasirodė aprašymas 
apie deputato Boriso Jeltsino 
kelionę Amerikoje. Laikraštis 
smerkia jo pasisakymus — ka
tastrofiškas pranašystes, dideles 
išlaidas ir duotus pasikalbė
jimus spaudai. Rašoma, kad 
Jeltsinas Baltimorėje vieną 
naktį išgėręs pusantro butelio 
Jack Daniels škotiškos degtinės; 
tai nesuderinama su gero par
tiečio charakter iu . Ypač 
pykstama, kad Jeltsinas pasakė, 
jog reikia partiečiams panaikin
ti visas privilegijas ir sulyginti 
su visų žmonių teisėmis. 

Sugrįžęs į Maskvą, Jeltsinas 
viską paneigė, sakydamas, kad 
tai yra „šiukšlės, paprastas 
melas, šmeižtas ir kerštas ame
rikiečiams, kad jie priėmė mus 
su dėmesiu". Straipsnio tikslas 
aiškus — nužeminti jį ir 
sumažinti jo populiarumą 
žmonės*. Taip su juo buvo 
daroma ir praeityje. 

Vyriausybės galvosena 

Kalbėdamas Georgetown uni
versitete L. Eagleburgeris, į 
Valstybės departamentą atėjęs 
iš Kissingerio firmos, išreiškė 
vyriausybės galvojimą: „Refor
mų procesas Sovietų bloke ir 
kontrolės sumažėjimas Sovietų 
Rytų Europoje atnešė tautinį 
antagonizmą ir iškėlė tautinius 
ginčus į paviršių, ir svarbiausia, 
iškilo vokiečių vienybės klausi
mas". Anksčiau visa tai buvo 
nuslopinta, o dabar grįžtama į 
padėtį, kurioje tarptautiniai rei
kalai skirstosi į įtakos sferas. 
Daigiapoliarinis pasaulis, jis 
sako, nebus saugesnis, negu šal
tojo karo laikais. O prez. Bushas 
pasakė, nežiūrint, kad jis mie
lai pritaria pasikeitimams 
Sovietų Sąjungoje, bet laikosi 
prezidento Trumano taktikos: 
„Aš esu kaip tas vyras iš Mis-
souri — ,parodyk man' — nesku
bėk, bet atlik gerai", sakė jis 
reporteriams. „Europa turėjo 
taiką jau 40 metų, kalbėjo prez. 
Bushas, „ir jei pažiūrėsi į is
toriją, pamatysi, kodėl ilgą lai
ką toje pasaulio srityje buvo 
konfliktai, toje srityje, kuri 
šiame šimtmetyje įvėlė mus į du 
didžiuosius karus". 

Abejonės Gorbačiovu 
Pasikalbėjimai su vyriausybės 

pareigūnais rodo, jog t ie 
pareiškimai iškilo ryšium su 
įvykiais Rytų Europoje ir Balti
jos respublikose šią vasarą ir su 
Gorbačiovo pasakymu praėjusią 
savaitę apie galimą nepasto
vumą Sovietų Sąjungoje. Sovie
tų tautybių reikalavimas dides
nės autonomijos ir Maskvos 
grasinimas juos numalšinti 
iš dalies verčia abejoti Gor
bačiovo programos pasisekimu. 
I tai reagavo Sovietų Užsienio 
reikalų ministerija Gennadi Ge-
rasimovo žodžiais: „Ar tie pa
reiškimai reiškia susilaikymo 
politikos nutraukimą, o gal tai 
dar eina iš šaltojo karo periodo". 
Eagleburgerio pasisakymai 
parodė, kodėl Bushas mato daug 
pavojų ir daug galimybių 
Gorbačiovo pastangose. 

„...kuri t a rnau tų mūsų 
interesams" 

„Gorbačiovas nėra antikomu-
nistas ir jis nori padaryti So
vietų Sąjungą tokia stipria kaip 
tik galima", sakė Eaglebur
geris, „tačiau nežiūrint to, yra 
tiesa, jog pasiūlytos permainos 
paties Gorbačiovo leidžia tikėti, 
kad bus perkeistas ir Sovietų 
sistemos būdas ir pagerinti 
Rytų-Vakarų ryšiai". Jis pasa
kė, jog siūloma daryti viską, kad 
Gorbačiovo reformos pasisektų. 
„Bet tai nėra Amerikos užsienio 
politikos uždavinys ir neturėtų 
būti mūsų Vakarų sąjunginin
kų. Mūsų uždavinys yra vesti 
tokią politiką, kuri tarnautų 
mūsų interesams, nežiūrint, ar 
Gorbačiovas laimės, ar pralai
mės. Ir mūsų bendras tikslas 
yra išlaikyti saugumą, kuris 
buvo Vakaruose taip gerai per 
40 metų, kol demokratinių re
formų procesas Rytuose tikrai 
bus nepakeičiamas". 

Karmeličiu vienuolynas 
Auschwitze, kurį pasaulio žydų organizacijos reikalauja uždaryti, nes jis 
pastatytas ten, kur buvo nacių koncentracijos stovykla. 

Kremliaus vadai už partijos 
drausmę 

— Bavarijoje Wunsiedelio 
miestelyje policįja suareštavo 23 
neonacių demonstruotojus, 
kurie buvo ginkluoti, nešiojo 
nacių simbolinius ženklus ir 
neklausė policijos. 

Maskva. — Prancūzų žinių 
agentūra perduoda nuotaikas 
Sovietų Sąjungoje, kai antra
dienį Komunistų partijos Cen
tro komitetas pradėjo savo sesiją 
aptarti respublikų reikalus, o 
ypač tautinius įvykius keliose 
respublikose. 

Debatai prasidėjo įtemptoje 
valdžios grumtynių nuotaikoje. 
Tuoj pat iškilo atskirų provincijų 
ryšiai su centru Maskvoje. Visa 
tai išvirto į pačios partijos rolę 
dabartinėje pertvarkos situaci
joje, kai konservatoriai reika
lauja sustiprinti partijos narių 
drausmę, o tuo pačiu metu refor-
mistai reikalauja didesnės 
demokratijos. Abi pusės viešai 
pasisako už Gorbačiovo refor
mas, tačiau konservatoriai 
susibūrė ties partijos vienybės 
tema. 

„Pagrindinė šiandien proble
ma yra partijos vienybės klausi-

„KGB šiandien" 
M a s k v a . Užsienio kores

pondentams buvo parodytas 55 
minučių naujai susuktas filmas 
apie didžiausią pasaulyje slap
tosios policijos veiklą bei kas
dieninius jų darbus. Filmas 
skirtas tam, jog būtų parodyta 
žmonėms, kad KGB nėra jau 
tokia bloga agentūra, kaip kad 
užsienio spauda rašo. „KGB 
šiandien" filme daug patriotiz
mo ir kad slaptoji policija gina 
valstybės reikalus ir nebėra 
gyventojų persekiotoja. Ta pro
ga KGB viršininko asistentas 
G. Agejevas žurnalistams aiš
kino, jog KGB renka informa
cijas, veda kontrašpionažą, ko
voja prieš terorizmą, aiškina 
įvairius nelaimingus įvykius ir 
katastrofas bei aptaria saugumo 
surinktas žinias. Filmas taip 
pat parodo KGB mokyklą, 
kurioje būsimieji Sovietų šnipai 
mokosi 5 metus kalbas, įstaty
mus, kriminologiją ir studijuoja 
įvairius laiškus. 

mas, suderinimas organizacinių 
ir ideologinių reikalų", pasakė 
kietosios linijos šalininkas Po-
litbiuro narys Jegoras Ligačio-
vas, kuris vadovauja pasisaky
mų sriautui prieš Gorbačiovą. 
„Čia yra pajėgos, kurios turi 
visiškai kitokį perestroikos su
pratimą, kurios nori susilpnin
ti socialistų pagrindus, sukurti 
privačią nuosavybę, įvesti 
laisvą prekybą, daugelio partijų 
sistemą ir sugriauti pastovu
mą", pasakė Ligačiovas. 

Atsiskyrimo baimė 
Kalbėjo ir Gorbačiovas prieš 

pradedant sesiją dar praėjusią 
savaitę, kuris įspėjo nedaryti iš 
t au t in ių pasireiškimų toli 
einančių išvadų. „Keliami 
balsai apie chaosą, coup d'ėtat, 
net ir civilinį karą, kad sukeltų 
paniką. Yra sunku patikėti, kad 
tai nebūtų daroma su tikslu", 
kalbėjo jis palankiai savo kri
tikams. 

Šiuo metu, kai šią vasarą 
įvyko masiniai milžiniški tau
tinių sąjūdžių reikalavimai 
Baltijos respublikose ir 
pietinėse Gruzijos, Azerbaidža
no ir Moldavijos respublikose, 
naujos demonstracijos įvyko ir 
Ukrainoje, kur šimtai tūkstan
čių reikalavo legalizuoti Romos 
Katalikų Bažnyčią, neapsiei
nant ir be laisvos Ukrainos 
reikalavimo. 

Prancūzų žinių agentūros su
rinktomis žiniomis, prieš pra
sidedant sesijai, tik maža dalis 
Centro Komiteto sutinka, kad 
respublikoms būtų duotos dides
nės ekonominės teisės, daugu
ma mano, kad to negalima 
leisti, nes tokios respublikos 
vėliau reiklaus ir atsiskyrimo iš 
Sovietų Sąjungos. 

— Washingtone Federalinė 
Rinkimų komisija pranešė, jog 
praėjusiais metais preziden
tiniai kandidatai išleido 210 
mil. dol. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Valstybės departamento 
sekretorius Jame Baker III 
spaudos konferencijoje aiškiai 
pasisakė už Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybes ir kad 
jam yra žinoma senatoriaus 
Roberto Kasteno rezoliucija 
Senate, o taip pat ir jam sena
torių rašytas laiškas. 

— Iš Washingtono Asta Ba
nionytė pranešė, jog buvo 
nemaža telefoninių skambini
mų senatoriams, prašant juos 
pasiskayti už Kasteno rezo
liuciją 69 ir kad už ją bal
savimas turėjo įvykti vėlai tre
čiadienį popiet. 

— Vat ikanas pasisakė nieko 
prieš neturįs, kad karmeliečių 
vienuolynas iš Auschwitzo būtų 
perkeltas į kitą vietą. Jei reikėtų, 
galėtų prisidėti ir prie išlaidų. 
Žydų organizacijos išvystė dide
lę propagandą prieš jų buvimą 
toje vietoje, kur buvo nužudyta 
tūkstančiai žydų, nežiūrint kad 
ten žuvo tūkstančiai lenkų ir 
kitų tautybių žmonių. 

— Panamoje civiliai apsi
rengę policininkai įsiveržė į 
teisininko Jaime Beliz įstaigą ir 
jį suareštavo. Jis vadovauja opo
zicijai prieš generolą Noriegą, 
Panamos diktatorių. 

— Senato demokratai pasiūlė, 
kad ekonominiai pagalbai 
Lenkijoje ir Vengrijoje per 
būsimuosius 3 metus būtų skir
ta 1.2 bilijonai dol. Tai žymiai 
daugiau negu prez. Bushas 
norėjo. 

— Vokietijos žinių agentūra 
praneša, jog Rytų Vokietijoje 
pradėta svarstyti, kokias re
formas galėtų pritaikinti savo 
krašte. 

— Seoule, Pietų Korėjos sos
tinėje lankosi viceprezidnetas 
Dan Quayle su oficialiu vizitu. 
Jis jau tarės i su Korėjos 
ministeriu pirm. Kang Hoon, 
kai tuo pačiu metu studentai 
surengė prieš Ameriką nukreip
tas demosntracijas. 

— Oslo mieste Reuterio 
agentūra praneša, jog buvusio 
prezidento R. Reagano ir 
Sovietų prezidento M. Gorba
čiovo pavardės buvo išbrauktos 
iš sąrašo paskirti jiems Nobelio 
taikos premiją. 

— Paryžiuje AP agentūra 
pranešė, jog iš Congo skridęs 
lėktuvas su 170 žmonių į Pary
žių susprogo ore. Vėliausiomis 
žiniomis, lėktuve turėjo būti 
padėta bomba. Jame skrido ir 
Amerikos ambasadoriaus žmo
na ir Chado kabineto ministeris. 

— Baltuosiuose rūmuose 
prez. Bushas šiandien priima 
Sovietų Užsienio reikalų minis-
terį E. Shevardnadze. 
— Buvęs prez. Richard Nixon 

vėl ruošiasi vizituoti Kiniją. Jis 
buvo žadėjęs vykti anksčiau, bet 
jo kelionę sulaikė kinų studentų 
demonstracijos ir jų perse
kiojimai. 

— Kinijoje, kaip praneša 
Tarptautinė Amnestijos organi
zacija, komunistų vyriausybė 
įsakė slapta sušaudyti maždaug 
tūkstantį studentų, kurie savo 
„revoliucionierišku nusiteikimu 
netinka gyventi kinų visuome
nėje". 

— Argentina sutiko išduoti 
Vak. Vokietijai tariamą nacį, 77 
m. Josef Schwammberger, kuris 
buvęs koncentracijos stovyklos 
prižiūrėtoju ir nužudęs tuzinus 
žmonių. 

Gorbačiovas prieš 
Baltijos respublikų 
nepriklausomybę 

„Jie laisva valia prisijungė prie Sovietų 
Sąjungos" 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovas savo 90 
minučių kalboje Komunistų 
partijos Centro komiteto 251 
narių posėdyje išdėstė Sovietų 
politiką tautybių atžvilgiu ir 
griežtai pasisakė prieš respub
likų nepriklausomybes. 

„Kalbos apie išstojimą iš 
sąjungos yra neatsakingas 
žaidimas, avantiūristų darbas", 
kalbėjo jis pirmosios dienos 
plenume, kuriame dalyvavo ir 
daug vyriausybės pareigūnų, 
net iškeldamas kumštį. Vakare 
jo kalba buvo per televiziją 
transliuota visoje sąjungoje. 
Plenumo posėdžiai buvo nepri
einami spaudai. 

Savo kalboje aiškiai pasakė, 
kad turi būti tęsiama jo pa
siūlyta perestroikos programa 
1986 metais ir partijos konfe
rencijoje pakartotinai priimta 
1988 metais. Gorbačiovas 
aiškiai pasakė, kad jis yra 
pasiruošęs numalšinti, jei bus 
reikalas, visus taut in ius 
sąjūdžius Baltijos valstybėse ir 
kitur, kurie siekia pilnos nepri
klausomybės iš Sovietų Sąjun
gos. Jis specialiai minėjo Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos žmonių 
nuotaikas, pabrėždamas: „Ne
žiūrint istorinių klaidų, kurias 
padarė Sovietų vyriausybė pra
eityje, nėra pagrindo kelti 
klausimui, kurį tada padarė 
Baltijos žmonės, prisijungdami 
prie Sovietų Sąjungos". Tai bu
vęs pačių Baltijos respublikų 
žmonių sprendimas 1940 m. 
įsijungti į Sovietų Sąjungą ir jis 
esąs neatšaukiamas. Gorbačio
vas paneigė, kad Baltijos 
valstybių nepriklausomybė 
buvo uzurpuota, įvedant ka
riuomenę į tuos kraštus. 

anarchijos". Atėjęs laikas 
su t r iuškin t i organizacijas, 
kurias partija nuspręs, kad jos 
yra ekstremistinės. 

Laikas kalbėti griežta įsta
tymų kalba, pagal kuriuos 
nacionalistų, šovinistų ir kitų 
ekstremistų organizacijos teis
mo įsakymu būtų uždraustos ir 
išsklaidytos". 

Tik viena partija 
Jis pabrėžė rusų kalbos 

reikšmę, kuri jungia visą 
kraštą. Jis taip pat priminė, kad 
Baltijos respublikos ekonomi
niai priklauso nuo Rusijos ir 
Ukrainos, nes iš ten gauna 
gamybai reikalingą žaliavą ir 
energijos jėgą. Be to. jis pasakė, 
kad partija pradėjo persi
tvarkymą ir tik partija nustatys 
tolimesnę gyvenimo eigą. 
Atskirų partijų sudarymas 
atskirose respublikose visiškai 
negalimas, „nes tai būtų galas 
mūsų partijai, kurią įsteigė 
Leninas". 

Savo kalboje jis dar pasakė, 
jog Baltijos priminimas, kad 
Sovietų Konstitucijoje yra 
s t ra ipsnis , kuris leidžia 
respublikoms išstoti iš sąjungos, 
jei jos to nori, yra šiuo metu 
visai nesvarstytinas. tai tik 
teoretiškas straipsnis. Dabar
tinis Sovietų Sąjungos žemė
lapis negalįs būti keičiamas. 
„Washington Post" rašo, jog 
Baltijos respublikų sąjūdžių 
vadai, Vakarų istorikų remia
mi, spaudžia Kremlių pasisa
kyti, kad Stalinas jėga įjungė 
tas tris respublikas į Sovietų 
Sąjungą prieš jų pačių valią. Bet 
Gorbačiovas tai atmetė, sakyda
mas: „Istorija negali būti per
rašinėjama dėl subjektyvių po-

W>?/& 

Rankos per Baltuos respublikas 

„Savanoriškas" 
prisijungimas 

Gorbačiovas taip pat pasakė, 
jog Baltijos valstybės prisijungė 
savanoriškai, o karo metu 
sovietų vadai taip pat norėjo 
užtikrinti savo krašto saugumą 
ir dabar partija negali toleruoti 
Baltijos nepriklausomybės 
reikalavimų. „Tai nėra univer
siteto departamentas, kur kiek
vienas gali sakyti, ką jis nori", 
sakė jis, „mes negalime leisti 

— Kanados institutas, kuris 
renka britų dokumentus apie 
Ukrainą nuo 1917 iki 1957 
metų, jau beveik baigė darbą. 
Daugiau kaip 100.000 doku
mentų sukaupta 7,691 puslapy
je. Visi dokumentai perfo
tografuojami ir bus laikomi 
Albertos universiteto biblio
tekoje. 

litinių kalkuliacijų, nes Latvija 
Lietuva ir Estija savanoriškai 
prisijungė". 

Jis taip pat paskelbė, jog 
sekantis partijos kongresas 
įvyks 1990 metų spalio mėnesį. 
Jame bus renkamas naujas 
Centro komitetas. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 21 d.: Matas evan
gelistas, Ifigenija. Mantvilas, 
Viskintė. 

Rugsėjo 22 d.: Tomas. Kristo
foras, Emeritą, Tarvinas, Vir
mante. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:35, leidžiasi 6:32. 
Temperatūra dieną 82 1., nak

tį 56 1. 
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LIETUVOS VYČIU CHORO 
ŽINIOS 

Lietuvos Vyčių choro valdyba 
rugsėjo 12 d. posėdžiavo pirmi
ninkės Estellos Rogers bute. 
Posėdyje buvo aptarti įvairūs 
reikalai. Iždo globėjas Albertas 
Zakarka ir pirm. Estella Rogers 
pateikė metinę piniginę apys
kaitą, kuri, po trumpų disku
sijų, buvo priimta. 

Po atostogų pirmoji choro 
repeticija įvyko rūgs. 14 d. Sv. 
Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Parke. Choras yra 
pakviestas dalyvauti šios pa
rapijos 75 metų jubiliejaus 
iškilmingose pamaldose š.m. 
spalio 22 d. 2 vai. p.p. Bus lie
tuviškai giedamos Franz Schu-
berto sukurtos šv. Mišios. Kar
tu su choru dalyvaus ir solistas 
Algirdas Brazis. 

Choro metinis pokylis įvyks 
1990 m. sausio 13 d. 6:30 vai. v. 
Šaulių salėje. Programą, kaip ir 

visada, atliks pats Vyčių choras. 
Bus laimėjimai, puiki vakarie
nė ir šokiai. 

Chicagos lietuviškoji visuo
menė L. Vyčių choro renginius 
mielai lanko, nes įvertina choro 
dirbamą darbą. 

Rugsėjo mėn. 14-tą dieną 
įvykusiame susirinkime į nau
jąją choro valdybą buvo išrinkti: 
Estella Rogers — pirmininkė, 
Albertas Matulis ir Robertas 
Marti — vicepirmininkai , 
Sabina Henson — sekret. , 
Juozas Juška — iždin., Albertas 
Zakarka — iždo patikėtinis, 
Margarita Narvaišis — archi-
varė, Stepas ir Stasė Rudokai — 
gaidų tvarkytojai, Antanas 
Baleška — vald. narys ir Apol. 
Bagdonas — korespondentas. 

Dar yra kasečių su Kristaus 
septyniais žodžiais; jas galima 
įsigyti „Patria" parduotuvėje 
arba pas valdybos narius. Viena 
kasetė buvo įteikta Vilniaus 
arkivyskupui Julijonui Stepo
navičiui, kuria jis labai džiau
gėsi. A.P.B. 

GRANDIS PO 
DVIDEŠIMT 

PENKERIŲ METŲ 
JURGIS JANUŠAITIS 

Jaunimo tautinis ansamblis 
„Grandis" šiais metais švenčia 
savo veiklos dvidešimt penkerių 
metų sukaktį. Žinant darbo 
sąlygas, ši sukaktis skaitytina 
reiškminga. 

Prasidėjus Chicagoje lietu
viškajai veiklai, pradėta rū
pintis ir jaunimą suburti į an
samblius, į tautinių šokių šo
kėjų grupes, kur būtų galima 
jaunimą auklėti lietuviškoje 
aplinkoje, o drauge puoselėti ir 
mūsų tautinę kultūrą. 

1953 m. darbščioji skautinin
ke Irena Šilingienė subūrė 
skautus ir skautes ir įsteigė 
tautinių šokių šokėjų grupę. 
Irena Šilingienė šiai grupei 
vadovavo iki 1958 m., taigi 
penkerius metus. Sušlubavus 
vadovės sveikatai, atsiradus dar 
ir kitom priežastim, grupės 
veikla nutilo. Ir tik 1964 m. 
grupę atgaivinti pasiryžo 
darbšti, energinga tautinių 
šokių mokytoja Irena Smie-
liauskienė, Ji šiai grupei 
vadovauja ir dabar, susilaukus 
talkos iš Violetos Smieliaus-
kaitės-Fabianovich. 

1964 m. sausio 12 d. įvyksta 
pirmoji atgaivintos tautinių 
šokių grupės repeticija. Joje 
tedalyvauja 12 šokėjų, iš jų 7 
mergaitės ir 5 berniukai. 
Mažoka. Pilnai grupei reikia 
daugiau šokėjų. Bet nenusi
mena. Energinga vadovė Irena 
Smieliauskienė imasi darbo su 
ryžtu ir rūpestingai. Pradinin
kai rodo didelį entuziazmą. 
Palengva Grandies gretas 
pradeda papildyti vis nauji ir 
nauji šokėjai. 

Ir taip Grandis stiprėja, auga 
nariais, plečia veiklą, gausėja 
repertuaras vis naujais šokiais, 
vis tvirčiau įauga į lietuvišką 
veiklą. Ir po visų vingių, sėkmių 
ir nesėkmių, šokėjų laiko sąvar
toje kaitos šiandien Grandis di
džiuojasi turėdama net 88 
Šokėjus, iš jų 26 moksleivius, 41 
studentą ir 21 veteraną. 

Laiko sąvartoje keitėsi šio an
samblio sudėtis;ir per Grandį 
praeje beveik visas Chicagos 
lietuvių jaunimas. Joje yra 

W a s h i n g t o n e , D.C., šventėje l ie tuvių būrelis . Iš kairės: J. Urbonas , Oksai tė , L. Kojelis, B . 
Vodopolienė i r K. Oksas . 

MOSU KOLONIJOSE 
East St. Louis, IL 

dalyvavę iš viso 783 jaunuoliai. 
Gražūs skaičiai liudija, koki 
gražų kultūrinės veiklos darbą 
atlikusi Grandis. 

Grandis šoko, dainavo, gra
žius savo koncertus ruošė Chi
cagoje, bet dažnai kėlė sparnus 
ir į tolimiausias lietuvių kolo
nijas — JAV, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje, Australijoje. Dauge
lyje vietų yra koncertavę ir po 
keletą kartų. Be tautinių šokių, 
Grandis puoselėja ir muzikinę 
sritį. Trečioje dainų šventėje an
samblio muzikinę dalį paruošė 
ses. Bernarda. Lietuviškųjų 
vestuvių muzikinei daliai vado
vavo solistė Audronė Simonai
tytė Gaižiūnienė ir Emilija 
Pakštaitė Sakadolskienė. Lietu
viškų vestuvių tekstus paruošė 
Irena Smieliauskienė, pasinau
dodama M. Glemžaitės „Kupiš
kėnų vestuvių" ir kun. A. Juškos 
„Svodbinės rėdos" tekstais. 
Režisavo akt. J. Balutis. 

Grandis savo veiklos laikotar
pyje įvairiose vietose yra davusi 
arti trijų šimtų koncertų. Daly
vavo ruošiamose Tautinių šokių 
šventėse. Po didžiųjų darbyme
čių, po ketvirčio šimtmečio veik
los Grandis su viltimi ir drąsa 
bei ryžtu žengia į ateitį. 

Šiuo metu Grandžiai vado
vauja Irena Smieliauskienė, jos 
padėjėja Violeta Smieliauskai-
tė-Fabianovich ir į talką, atėjo 
ilgametė Grandies šokėja Dalia 
Bilaišytė. Grandį ir jos veiklą 
nuoširdžiai stiprino ir rėmė 
globėjai ir rėmėjai dr. Leonas ir 
Irena Kriaučeliūnai savo stam-

STATISTIKA IR DARBAI 
Prieš devyniasdešimt pen

kerius metus šioje apylinkėje 
įsikūrę lietuviai pasistatė ka
talikišką šventovę East St. 
Louise, o Collinsvilėje, vos už 
dešimties mylių į šiaurę, lie
tuviai evangelikai džiaugėsi 
iškilusiais savo maldos namais. 
Abiejose parapijose tiek reli
ginis, tiek lietuviškas darbas 
virte virė daugelį metų. Abiejų 
maldos namų lietuviškumą liu
dija akivaizdžia i lietuvių 
donatorių pavardės, išrašytos 
vitražuose. 

Lietuviškoji veikla Jeruzalės 
liuteronų bažnyčioje sustojo jau 
prieš daugiau negu 30 metų, 
parapijai perėjus liuteronų 
Bažnyčios Missouri sinodan. Šis 
perėjimas buvo skaudžiai išgy
ventas ypač naujųjų ateivių, 
prisijungusių prie parapijos, 
kurie su prisijungimu buvo 
priversti sutikti arba šiuos 
l ie tuviškus maldos namus 
turėjo apleist i dėl įvairių 
priežasčių. Parapijoje užsili-
kusieji lietuviškų pamaldų ne
beturi ir tik didelių sukakčių 
proga prisimena savo lietuvišką 
kilmę. Tai išimtinai Amerikoje 
gimę lietuviai, tačiau pasigė
rėtina, kad ta savo lietuviška 
kilme jie nuoširdžiai didžiuojasi. 

Lietuviškoji veikla katalikų 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
ribose dar visai gyva. Lie
tuviškam judėjimui čia lengva 
reikštis, nes turime lietuviškas 
pamaldas ir dar nuo vyskupo 
Deksnio laikų užsilaikiusią 
tradiciją, kad Lietuvių Bend
ruomenės veiklai parapijos 
patalpos kuo nuoširdžiausiai 
atvertos. Bendruomenė apima 
visus lietuvius be religinių 
įs i t ik inimų skir tumo, be 
pasaulėžiūrinio įvairumo. 

Prieš keturiasdešimt metų 
apylinkės ribose apsigyveno 

visai gražus būrelis naujakurių, 
maždaug 165 asmenys. Dalis jų 
atvyko su šeimomis, dalis 
šeimas sukūrė čia begyvendami. 
Per tą keturiasdešimtmetį 
mūsų tarpe užaugo 136 jau
nuoliai. Per tą patį laikotarpį iš 
apylinkės į kitas Amerikos 
vietoves išsikėlė 62 asmenys, 
paliko mus amžiams 63, dar 
turime laimės džiaugtis sava 
lietuviška šeima susidedančia iš 
40 lietuvių. Tiesą ne visus juos 
dažnai pamatome, bet bent 
pusė, o gal net ir du trečdaliai 
susibėgam reguliariai. 

Tradiciškai Bendruomenė 
švenčia Lietuvos Nepriklau
somybės šventę ir Derliaus 
Šventę rudenį. Jau daugiau kaip 
dvidešimt metų, kai bent du 
kartus per vasarą susiburiame 
papiknikaųti Grybinų ūkelyje. 
Nors mūsų valdybos niekas 
niekad nesikėsino nuversti, bet 
mes sušaukiame bent du visuo
tinius susirinkimus metuose, o 
ten ir nusprendžiam, ar valdyba 
ir toliau nusipelno tos garbės... 
I r pati valdyba per daug 
nesiožiuoja, dirba metai po 
metų. O kaip nedirbs, kada visi 
nariai jų nuoširdžiausi pagel-
bininkai. Jie patys suaukoja, 
patys bilietus išperka, bet ne 
visada patys išlošia, fantus 
laimi dažnai draugai ameri
kiečiai. Mūsų moterys dar nėra 
atsisakiusios maistą paruošti,o 
vyrai — salę papuošti. Ir vis 
daugiausia tie patys. Todėl 
korespondencijose nė pavardžių 
neminime. Vienas kitam pasi-
dėkojame ir džiaugiamės Dievo 
duota sveikata ir laime kartu 
gyventi taikoje ir ramybėje. 

Iš suminėtųjų tarp mūsų 
užaugusių jaunuolių vos keli 
tebegyvena šiose apylinkėse, 
kiti išsikėlę į jiems patin-
kamesnius Amerikos kampus. 
Daugumą pasilikusiųjų bent du 
kartus matome parengimuose, 
vieną, kitą ir dažniau. O kaip 
gera būtų, kad su mūsų senolių 

pasitraukimu amžinybėn nenu
trūktų lietuviška veikla. 

Daug vilčių mums teikia 
jaunas, trečios kartos ameri
kietis lietuvis, su užsidegimu 
ieškąs savo šaknų ir nuoširdžiai 
trokštąs dirbti savo protėvių 
tautos garbei ir gerovei. Tai 
Kenneth Kibort(as), jau bent 
tris kar tus pas i re i škęs 
Bendruomenės veikloje. Savo 
kalboje, pasakytoje Nepri
klausomybės minėjimo metu, 
Ken iššaukė dalyvaujančius 
įdomiomis mintimis. Nurodęs, 
kur galima nus ip i rk t i lie
tuvišką vėliavą, jis ragino ją 
iškelti kiekviena proga, kada 
keltinos ar tai amerikietiška ar 
tai lietuviška vėliava, tuo 
atkreipiant kaimynų ir praeivių 
dėmesį. Užsimezgus pokalbiams 
jau galima paskleisti norimas 
žinias apie mūsų tėvynę 
Lietuvą, jos žmonių kančias, 
išsilaisvinimo siekius ir kovas, 
dabartinę padėtį . Su LB 
valdybos pritarimu jis deda 
pastangas suorganizuot i 
lietuviškam darbui čia gimusius 
lietuviukus. Sunku, kai girdi jį 
nusiskundžiant, kaip sunkus 
tas darbas... , . . 

Sušaukęs jo paties redaguoto 
biuletenio pagalba lietuvius 
vakarienėn-posėdin, jis 
tesulaukė vieno jaunikaičio! 
Užtat bent penkiolika niekad 
nematytų „senolių" atsilankė. 
Šiame posėdyje Ken išdėstė 
savo norą,su valdybos pritar-
timu ir pagalba, suruošti R-M 
pakto sukak t ies proga 
demonstraciją, protestą. Savo 
kruopščiu darbu jis išsirūpino 
vietą, Snieginės Mergelės Mari
jos bažnyčią Belleville miesto 
pakrašty, nupirko ir su Loretos 
Goodin pagalba paruošė apie 
tris šimtus balionų, prikabin
damas prie kiekvienos geltona, 
žalia, raudona balionų grupės 
paaiškinimą, kuriuo tikslu 
balionai paleisti ir prašymą 
pranešti jo adresu, kaip toli 
balionai buvo rasti, sukeltus 
įspūdžius. Supažindinęs su savo 
projektu bent šešis vietinius 
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laikraščius, sulaukė tik vienos 
reporterės su foto kamera. Šia 
proga jo vėl išleistas biuletenis 
įstengė sukviesti apie šimtinę 
lietuvių ir jų draugų. Invokaciją 
sutiko skaityti kun. Eimer, 
kalbas sakė Ken Kibortas, 
Linas ir Zigmas Grybinai. Taip 
pat buvo pravestos maldos už 
Lietuvą. Po oficialiosios progra
mos, palipę į aplink esančias 
kalvas, susirinkusieji paleido į 
orą trispalvius balionus, tarp 
kurių penki , vaizduojantys 
penkis okupacijos dešimt--* 
mečius, buvo juodi. Balionai 
sparčiai pakilo į orą ir pasuko 
šiaurės kryptimi. Manėme, kad 
juos pagaus Chicagos lietuviai, 
tačiau mums nematant jie pa

keitė kryptį ir Ken jau gavo 
laiškų ir telefoninių pasikalbėji
mų iš Kentucky, Tennesee, Ala-
bamos. 

Spalių 8 dieną ruošiamame 
LB Derliaus festivalyje, kuris 
įvyks Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos salėje 12 vai., Ken žada 
paskaityt i laiškučius, pa
pasakoti apie telefoninius 
pasikalbėjimus. 

Z. Grybinas 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Kab. tel. LU 5-0346; Rez. PR 9-S533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9, antr. 12-6: penkį 10-12; 1-6. 

Kab. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie A ve., 
Chicago, III. 60652 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-C581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDiNG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel. 4 2 2 0 1 0 1 

Valandos pagal susitanmą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

biomis aukomis. 
Tenka dėkingai prisiminti ir 

Grandies globos komitetą, kurį 
sudaro Birutė Jasaitienė — 
pirmininkė, Nijolė Balzarienė, 
Alicija Brazaitienė, Rita Penčy-
lienė ir Dana Puodžiūnienė. 
Grandis turi ir savo valdybą, 
kurioje nuoširdžiai dirba Dana 
Penčylaitė, Rima Polikaitytė, 
Viktoras Puodžiūnas ir Petras 
Ramanauskasjaunic]! grandie 

čiai, būsimieji ir aktyvūs vi
suomenininkai. Grandies akor-
dionistai, be kurių nebūtų 
įmanomas darbas, yra Darius 
Polikaitis, Viktoras Puodžiūnas, 
Audrius Polikaitis ir Ąžuolas 
Stelmokas. 

Gražiai, demokratiškai tvar
kosi Grandis, vis planuodama 
ateitį, vis į stiprią grandį jung
dama augančius, naujus jaunuo
lius. Grandžiai, švenčiančiai 

..Grindi*** snsamhl i^ po «avo 
kartu su Toronto „Atža lynu" 

p r i f ijl P"1- .n:mri r r n t n -

dvidešimt penkerių metų veiklos 
sukaktį, tenka padėkoti už tą 
gražų, didelį įnašą, praturtinant 
mūsų kultūrinio gyvenimo 
lobyną. 

Paskutinis šių metų rūpestis, 
kaip geriausiai pasiruošti ke
lionei į tėvų Lietuvą. Gavo 
kvietimą ateinančiais metais at
vykti į Lietuvą ir dalyvauti Vil
niuje įvykstančioje didingoje 
dainų ir tautinių šokių šventėje. 
Grandis išvykai t inkamai pasi
ruoš, o pasiruošti reikia, nes po 
šventės žada koncertuoti Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje. 

Atsimintina, kad ir okup. Lie
tuvoje yra gerų ansamblių, gerų 
tautinių šokių šokėjų vienetų. 
Žinant Grandies vadovių išra
dingumą, sumanumą, netenka 
abejoti, kad Chicagos jaunimo 
tautinis ansamblis Grandis pra
džiugins tėvynainius ir įrodys 
mūsų jaunimo meile savajai 
tėvų žemei ir tautinei kultūrai. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Spec;alybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

- hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv i i penkt 

Reikalui esant atvažiuoiu ir Į namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee A ve. , Elgin. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago IL 
Tel . 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. 
Tel . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

IL 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. , Hickory Hills, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave. , Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 565-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 w 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Reztd. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71«t St. — Tel. 737-5146 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.127th St 

Palos Hgts.. III. Ketv. vai. 3-6 v v. 
Tel. 446-1777 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0689 
Vai pirm . antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st St., Chicago. M. 

Tel.: 436-0100 
11600 Souttmest Htgtnvay 

P stot Hotgfrts, IH. 90493 
(312)361-0220 (312)361-0222 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2680, rez. 446-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Dabarties sunkumai — 

ATEITIES PLANAI 
Dabartis yra gyvenimas ir ap

linka šiandien. Bet t a i nėra 
viskas nei žmogui, nei tautai , 
nei valstybei, nei pačiai žmo
nijai. Viskas keičiasi keičiantis 
laikui, viskas reikalauja prisi
taikymo ar pritaikymo, kad da
bartis nepasidarytų tikslu, o 
būtų tik priemonė ateities pla
navimui ir ateities darbams. Ir 
taip yra paskiro žmogaus gyve
nime, taip yra ir organizacijoje, 
jeigu ji nori gyventi nesibai
giančiu gyvenimu, jeigu nori da
barties darbus palikti ir atei
nančioms kartoms. 

Kaitos reikia žiūrėti ir politi
niam bei visuomeniniam gyve
nime. Keičiasi ne žmonės, kurie 
vadovauja v a l s t y b ė m s a r 
visuomenės organizacijoms, bet 
keičiasi aplinka ir viešoji poli
tika, kuri tur i įtakos mūsų poli
tikai, mūsų išeivijos visuomeni
niam gyvenimui. Ta laiko ir 
gyvenimo ka i ta turi įtakos ir 
pasilikusiems savoje tėvynėje, 
nors ji yra svetimųjų valdoma ir 
įtakojama. 

Ateizmas padarė l ie tuvių 
tautai neišdildomų žymių ir 
neužgydomų žaizdų. J a s panai
kins tauta t i k dešimtmečiais, 
gal net šimtmečiais. Su tuo turi 
skaitytis ne t ik kovojantieji už 
laisvę, bet ir norintieji lietuvy
bę ginti ar ją pratęsti svetimuo
se kraš tuose , savo naujoje 
kartoje. 

Reikia nuolat prisiminti Mai
ronio žodžius, kad „mainos 
rūbai margo svieto". Tai jis sakė 
anais laikais, kai nebuvo vilties 
išsigelbėti iš rusų okupacijos, 
nors tauta j au pradėjo atgimti 
nepamatyti savo skirtybes, j a s 
pradėjo savo spauda gaivintis ir 
kitus gaivinti. Maironio žodžiai 
buvo priminimas tos svajonės, 
kad kada nors pasikeis lietuvio 
gyvenimas savoje tėvynėje. J i s 
nebus vežamas į Sibirą už 
knygos ar laikraščio platinimą, 
jis nebus naikinamas katorgoje 
sunkiais darbais, kad savo kraš
tui būtų nenaudingas ir neži
nomas. Atėjo laikas, kad viskas 
pasikeitė. Savi saviesiems tar
navo, jei ir netobulai, tai bent 
nuoširdžiai ir iš širdies. Svietas 
apsimainė, apsimainė ir Lie
tuva. 

Šiuo metu kaip tik reikia la
biau dėmesį kreipti į ateitį, nes 
tiek žmonių, tiek tau tų viltys 
ateityje. Naudinga ir kartais bū
tina telkti fondus, daryti archy
vus, galerijas. Bet išeivijoje t ik 
laikinas darbas ir l a ik inas 
užmojis. Tai naud inga da
barčiai, nes yra dar daug, kurie 
tais dalykais domisi. Ar domėsis 
trečia ir ketvirta kar ta , tai at
sako kitos tautybės, kurios j a u 
neturi net savo laikraščių ir 
savo kalba knygų. Kiekvienam 
žmogui, juo labiau organizacijai 
reikia prisiminti, kad jo gyve
nimas yra labai t rumpas, paly
ginus jį su istorijos eiga, su 
politiniais šuoliais ir pasikeiti
mais viešumoje. 

Normalioje valstybėje ir pa
stovioje tautoje galima dar ir gal
voti apie išlaikymą kurio nors 
vertingo daikto ilgesnį laiką. Jo 
aplinka y r a pastovesnė. To ne
galima net galvoti išeivijai, kuri 
keičiasi ne dešimtmečiais, bet 
metais. K a s buvo vakar brangu 
ir vertinga, šiandien jau visai 
kitas vertinimas ir dedama ki
ta kaina. 

Tai labiau juntame viešajame 
gyvenime, kai politika ir visuo
meninis gyvenimas keičiasi kas 

ketvirt i metai, jeigu imsime tik 
šį kraštą, arba ir ilgesniam 
laikotarpy, jei nusikelsime į ki
tus lietuvių gyvenamus kraštus. 
Po kelių dešimčių metų j au ne
rasime nei tų pačių veikėjų, nei 
tų pačių organizacijų, o t ik jų 
vardus. Gal ir vardų jau nebus. 

P l a n u o t i a te ič ia i r e i š k i a 
gyventi, rodyti taut inę ir žmo
giškos veiklos gyvybę. Išeivijos 
visuomenė, išeivijos vadinamo
ji polit ika priklauso nuo sveti
mųjų, nuo vadovų energijos ir 
sumanumo, nuo orientacijos 
k in tamame laike ir aplinkoje. 

Ar mūsų organizacijos jaučia 
laiko ir aplinkybių pasikei
t imus , sunku net pasakyti . Bet 
t ikra i tur i matyti ir mąstyt i 
apie pasikeitimus žmonių galvo-
j i m e , ka i p r i t r ū k s t a dė l 
amžiaus naštos jėgų, apie or
ganizacijas, buvusias st iprias, 
kai pritrūksta aktyvių narių. To 
nemąstant ir nematant grei tai 
p a j u s i m e , kad išeivi joje 
te tur ime t ik prieglaudos am
žiaus organizacijas. 

LIETUVIŲ-LENKŲ SANTYKIAI 

Negalime kritiškai žvelgti n ė 
į vieną dabar veikiančią lietu
vių išeivijoje organizaciją. Gali
ma į jas žiūrėti su gailesčiu, 
galima matyti jų silpnėjimą, bet 
negalima jokios organizacijos 
dar dabar palikti tik dabarčiai . 
Kiekviena organizacija, ar ji 
apimtų senuosius ar vidurinio 
amžiaus ar pačius jaunuosius , 
re ikal inga tėvynei, kur i pa
galbos šaukiasi iš išeivijos. 
Reikalinga ir išeivijoje išsisklai
džiusiems, kad jie re tkarčiais 
galėtų sueiti ir pasiskatinti atei
ties darbams. 

N e dabartis yra svarbu, bet 
ta i , ką pajėgiama suplanuoti , 
kad padėtume ateityje savo tau
tai ir savo jaunesniajai kar ta i . 
Be dabar mėgiamo pasikalbė
j imo dar reikia ir pamąstymo 
apie ateitį ir planus. Reikia 
p lanų , kaip la imingai į ją 
patekt i , kaip padėti į ją nueiti 
d a b a r a u g a n t i e m s . B ū t i n a 
ateičiai daryti gera ne tik žmo
nijai ar t am kraštui, kur iame 
gyvename, bet ir savo tau ta i . 

Išeivija yra naudinga kraštui , 
ku r i s yra susikūręs t ik iš atei
vių. Išeivija naudinga visai 
Amerikai , — Šiaurės a r Pietų — 
kai joje gyvenama ir jaučiama, 
k a d jai atiduodama skola. Bet 
k a i pasidaro tik gyvenamo 
kraš to žmonėmis, kai užmiršta 
savo kilmę ir tėvų ar savo pačių 
skolą kilmės kraštui, užmiršta
ma , kad kiekvienas žmogus yra 
tos ar kitos tautos narys. 

Tai nereiškia, kad kas nors 
gal i būt i neiš t ikimas gyve
namam ar gimtinės kraštui, bet 
t a i taip pat nereiškia, kad kas 
n o r s , g y v e n d a m a s k i t a m e 
kraš te , neturi pareigų savo 
ki lmės ir savo turimo dvasinio 
t u r to kraštui. Šiuo atveju lie
tuvis , nežiūrint gimimo vietos, 
t u r i rūpintis savo tėvų ar savo 
pat ies tėvyne, kad jos ateit is 
būtų geresnė ir kad dabartyje jis 
k rau tų tur tus jos ateičiai. 

Dabart is sukelia sunkumų, 
kliūčių, kelio ribotumų ar net 
kančių palydėjimo. Kaip tik tuo 
atveju dar labiau reikia savo 
šeimoje, savo būryje, savo orga
nizacijoje planuoti ateitį. Juo la
biau planuoti ir vykdyti ateičiai 
tu r i mūsų visos organizacijos — 
politinės ar visuomeninės, nes 
jų uždavinys duoti, o ne t ik im
ti ir džiaugtis dabarties laimė
j imais . 

P . S. 

Š.m. gegužės mėn. 7 d. Varšu
vos l a i k r a š t i s , ,Przegląd 
Tygodniovvy" išspausdino platų 
pas ikalbėj imą su a u t o r i u m 
daugelio studijinių veikalų apie 
Lietuvą bei Lietuvos mylėtojų 
draugijos pirm. prof. Petru 
Losovskiu. Įdomesnius klau
simus ir a t sakymus duodame 
mūsų skaitytojams. 

Iš redakcijos nario-korespon-
dento Mareko Sarjuš-Volskio 
duotų klausimų reikia spėti, 
kad spaudos atstovas y ra labai 
gerai susipažinęs su šiandie
n i n ė s L i e t u v o s p a d ė t i m i , 
kadangi lenkas gan plačiai 
apima visas mūsų tau tos pro
blemas, ypatingai lietuvių-len
kų santykius. 

Prieš keletą metų laikraščio 
bendradarbis lankėsi lietuviš
kame Punske, ten matęs der
l iaus nuėmimo pabaigtuvių 
šventės v a i n i k u s , kur iuose 
pasikartojančiu elementu buvo 
klūpanti figūra, supančiotom ir 
į viršų iškeltom rankom. Ką ji 
galėjo reikšti? 

Istoriko atsakymas: „licentia 
poet ica" (poetinė laisvė) — 
greičiausiai ši alegorinė figūra 
simboliškai vaizdavo visą Lietu
vą, o gal taip pat , kad Punskas 
įjungtas Lenkijos valstybėn. 

— Ar geriau, jeigu Punskas 
būtų už Lenkijos ribų — klausia 
spaudos atstovas. 

— Ne, čia reikia sustoti ties 
vienu paradoksu: ūk in inka i 
k i to je pusė je p e r g y v e n o 
privalomą kolektyvizaciją, kuri 
buvo įvykdyta labai aštrioje for
moje, pareikalavusi milžiniškų 
aukų. Žemaitijoje mačiau dide
lius be gyvos dvasios žemės plo
tus . Tuo tarpu, pas mus, šios 
nedidelės enkliavos išsilaikė 
Punsko ir Seinų ap., k u r lietu
viški ūkiai išsilaikė pirmykš
tėje būklėje. Gal ateityje, at
vyks ekskursanta i ir su pasidi
džiavimu stebės šiuos ūkius. 

Toliau istorikas prof. P. Lo-
sovskis sako, kad Lenkijoje 
priskaitoma apie 20-30 tūkst . 
lietuvių. Jie tur i savo draugijas, 
laikraštį, mokyklą. 7-8 tūkst. j ų 
gyvena kompaktinėje masėje, 
p a r o d y d a m i l a b a i a u k š t ą 
t au t inę sąmonę, aktyviai daly
vaudami ekonominėje ir visuo
meninėje plotmėje, paversdami 
jų gyvenamą kraštelį (skrawek) 
žyd inč ia žeme . L i e t u v i ų 
mažuma Lenkijoje t aps pavyz
džiu kitoms mažumoms. 

Kaip minėjau, prof. Petras Lo-
sovskis yra Lietuvos mylėtojų 
draugijos (klubo milosnikov) pir
mininkas, t ad pal ie tus lenkų 
mažumą Lietuvoje ir lietuvių 
Lenkijoje, sava ime a t s i rado 
klausimas — kuria i mažumai 

K A Z Y S B A R O N A S 
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s 

E u r o p o j e 

d r a u g i j a d a u g i a u dėmes io 
kreipia? 

Pi rmininko atsakymas: drau
gija savo t iks lu pasistatė plačią 
Lietuvos re ika lų informaciją, 
p a r a m o s t e i k i m ą l i e t u v i ų 
mažumai Lenkijoje, bendradar
biavimą su Lietuvos visuomene 
bei p a r a m ą ir bendradarbia
vimą su Lietuvos lenkais. 

Pasirodo, k a d panašios drau
gijos dygsta ka ip grybai po lie
taus. Iš kur toks susidomėjimas 
Lietuva? 

Prof. a t sakymas : iki šiol visi 
ryšiai su š iaurės kaimyne ėjo 
per Maskvos centrą. Pokarinei 
Lenkijos k a r t a i , šiaurė ir rytai 
kėlė daug neaiškumų. Gal buvo 
tam t i k r a mįslė, kurios spren
dimai buvo randami ne Maskvo
je, bet pač iame Kremliuje. Bet 
l i e tuv ia i gr įžo, p r imindami 
patys save. Tokiu būdu ir atsi
rado ši reakcija. Be to, istorikas 
pridėjo, kad lietuviškoji tema 
pergyvena t a m tikrą renesansą, 
tačiau nesukeldama dėmesio 
Lenkijos visuomenėje. Tai spon
tan iškas reiškinys, kurio pa
grindas yra didelė nuoširdumo 
dozė. I r čia lenkams a t s i randa 
didelė galimybė (šansas), kadan
gi y r a atėjęs laikas sunorma-
vimui dviejų tautybių santykių. 
Šiandieną y r a labai daug ir tuoj 
pat spręs t inų įvairių problemų. 
Jų negal ima vertinti kaip kokią 
nors smulkmenų. Ne. Po metų 
ar ki tų sunku bus šį apsileidimą 
įveikti. Profesorius t a i p pat pri
minė, kad savo veikaluose j i s 
plačiai j a s y ra išnagrinėjęs, 
ypač pr ieškar inus lietuvių-len
kų santykius , tačiau paskutinių 
mėnesių įvykiai Lietuvoje pa
rodė, kad p r i e ška r inės pro
blemos y r a ak tua l ios ir šian
dieną. Jos rezonuojamos su 
kažkokia keis ta jėga. Nuslėptas 
ginčas laisvės atmosferoje vėl 
atgijo Lietuvoje. Toliau prof. 
sako, kad Lietuva k a i p ir k i tos 
Pabaltijo valstybės pergyveno 
didelius pas ike i t imus . Jis min i 
„Sąjūdžio" sur ink tus 1 mil. 800 
tūks t . parašų. Taigi, „Sąjūdis' ' 
savo eilėse priskaito ne dešimtį, 
bet š imtus tūkst . asmenų. 

I s tor ikas skai tytojus supa
žindina su Sąjūdžio t ikslais , iš
leistais Juozo Urbšio p r i s imi 
nimais, kuriuose autor ius apra
šė Lietuvos įjungimą į Sov. 
Sąjungą, pa rodydamas visiškai 
skir t ingą šal t inių, skelbiančių, 
kad lietuvių t au ta savanoriškai 
įsijungė į Sov. Sąjungos t a u t ų 
tarpą. 

Spaudos bendradarbio klau
simas — kokį ryšį tas turi su 
Lenkija? 

Istoriko atsakymas: politinėje, 
lietuviškoje galvosenoje, kurią 
a ts tovauja „Sąjūdis", deja, 
sunkina daugmetinė nenoro tra
dicija, o gal net priešiškas nusi
s ta tymas Lenkijai. Daugiausia 
tokias pažiūras skelbia vyres
nioji ka r t a . Ji, išauklėta tokioje 
tradicijoje ir paliko tokia pati iki 
šios dienos, pilna nuoskaudos 
<uraz), dalinai teisingos, tačiau 
daugiausia perdėtos Lenkijos 
valstybės ir jos tautos atžvilgiu. 
Tokiu pavyzdžiu buvo 1988 m. 
rugpjūčio mėn. 23 d. sušaukta 
Vingio parke 'rašoma Zakret) 
demonstracija, kurioje dalyvavo 
šimtatūkstant inė minia. Pa
smerkta buvo Ribbentropo-Mo
lotovo sutartis, kuria buvo nu
spręstas ne vien Lietuvos liki
mas, be t taip pat visos vidurio 
Europos. Labai aštriai pasisaky
ta s laptų sutarčių klausimu. 
Buvo daug kalbėtojų, kurių visi 
pas isakymai l ie tė vien tik 
Lietuvą. Atrodo, kad ir ši su
tartis lietė vien t ik Lietuvą, tik 
lietuviškus interesus. Tuo tar
pu, Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių likimas buvo nulem
tas Lenkijos sprendime. Juk šios 
sutart ies kūrėjams rūpėjo Len
kija. Nemaloniai pasijautė is
torikas, kadangi jo nuomone, 
ten buvo graži proga viešai iš
reikšti bendrą tautų likimą. 

Lietuvcentrizmas buvo stu
miamas iki absurdinių sienų 
bet priminė, kad prez. An
t anas Smetona yra pareiškęs, 
kad Lenkijos žlugimas reiškia 
k a r t u ir Lietuvos. To lietuviai 
šiandieną nenori prisiminti. 

Toliau kalbėdamas istorikas 
paliečia lenkiškų televizijos laidų 
k laus imą. Atrodo, kad tai 
normalus dalykas (dalis Lietu
vos gali stebėti Lenkijos pro
gramą), tačiau dalis Lietuvos vi
suomenės nervingai reagavo, 
duodama politinį antspalvį. 
Buvo net renkami protesto pa
rašai . Gaila, kadangi net aštuo
ni šimtai Lietuvos Mokslo Aka
demijos narių pasirašė po šia 
protesto peticija. 

A n t r a s reikalas, iššaukęs 
daug emocijos yra projektas 
Lenkijos Liaudies respublikos 
konsulato atidarymas Vilniuje. 
Konsulatai steigiami ten, kur 
yra didesni lenkų telkiniai. 
Paskutiniu metu įsteigti Mins
ke, Lvive. Atrodė, kad ta i visiš
kai natūralus reikalas. Tačiau 
reikia pripažinti, kad lenkiška 

pusė, mūsų MSZ (užsienio rei
kalų ministerija — K.B.) nėra 
klaidinga. Būtent, veikdama 

sena, įprastine tvarka (rutina), 
mėgino r e ika l ą s u t v a r k y t i 
Maskvoje, nepasitardama su lie
tuviška vyriausybe. Rezultate — 
gautas Maskvos sutikimas, bet 
susilaukta st ipraus pasiprieši
nimo iš lietuvių pusės. Šis 
reikr.!as išsivystė į savos rūšies 
isteriją. Š.m. vasario mėn. 
Vilniaus Černiachovskio aikš
tėje (buv. Ožeškienės — K . B j 
įvyko sus i r i nk imas sk i r t a s 
konsulato įsteigimo reikalui. 
Kalbėtojai tvirtino, kad toks 
gyvybinis lietuvių tautos klau
simas turi būt i sprendžiamas re
ferendumo keliu, o ne tarnau
tojų įstaigose. Pagrinde — sako 
istorikas — trečiaeilė problema, 
paverčiama gyvybiniu Lietuvai 
reikalu. Susirinkime kalbėtojai 
tvirtino, kad Lenkijos konsula
to at idarymas gali padaryti la
bai didelę įtaką Lietuvos len
kams, tarnaudamas jiems kaip 
kelrodė žvaigždė. Taip pat. tame 
susirinkime buvo primintas 
poniškos Lenkijos lietuviams 
darytos skriaudos. 

Laikraščio bendradarbis isto
rikui sako, kad iš lenkų pusės 
jokios grėsmės Lietuvai nėra . 
Is tor iko a t s a k y m a s : l ie tu
vių-lenkų santykiuose yra labai 
gilios ir bendros kultūrinės 
šaknys. Lietuviai bijo, kad 
lenkiškas spaudimas, lenkiškos 
kultūros spaudimas, gali pavo
jingai (grėsmingai) paliesti jų 
tapatybę. I r „Sąjūdis" aiškiai 
sako: „buvome ant bedugnės 
kranto atsiradusi tauta". Tam 
tikri dalykai ten labai stipriai 
rezonuoja. Jie mums kartais 
visiškai nesuprantami. Tačiau 
reikia kiek giliau įsiskverbti į 
nedidelės i r grėsmėje esančios 
tautos mentalitetą. 

Spaudos bendradarbis: atrodo, 
kad kultūrinė grėsmė lietuvių 
tauta i yra iš visai kitos pusės? 

Istorikas: lietuviai žino, koks 
didelis y r a atvykėlių spau
dimas. Tačiau paskutiniu metu 
pastebėjome jungimąsi lenkų ir 
rusų, steigiant bendrą bloką — 
opoziciją, prieš dominuojančią 
tautą, ku r i Lietuvoje sudaro 
809c Tačiau šį reiškinį galima 
įvairiai vert inti . 

Gresia Lietuvai aštrus tauti
nis konfliktas? 

Profesor ius : n e g a l i m a 
demonizuoti šios rūšies nuo
taikų ir laikysenos. Esama 
lietuvių, užimančių taikingas 
pažiūras; net rūksta palankiai 
mūsų klausimu pasisakančių ar 
net draugiškai nusiteikusių 
asmenų. J i e supranta , kad 
draugiškas Lietuvos-Lenkijos 
susi tarimas šiai pirmai gali 
atnešti didesnę naudą. Šio nedi
delio krašto atsiskyrimas — 
izoliacija prieš vienintelį kaimy
ną, per kurį veda kelias į 
vakarus, y ra savos rūšies savi

žudybė. 
Bendradarbis: smerkiate kai 

k u r i ų l ie tuvių šov in i s t i ne s 
pažiūras, tačiau kar tu , jaučiate 
šiai tautai daug palankumo. 

Profesorius: kaip pabėgėlis 
Lietuvoje ats iradau 1939 m. 
rugsėjo men. 19 d., praleis
damas joje penketą metų. Tad 
spėjau pažinti šią tautą, jos 
kul tūrą ir papročius. Turiu pa
sakyt i , kad tai garbinga, tei
singa ir darbinga t au t a — vienu 
žodžiu — labai pozityvi. Tačiau 
lietuvis iš prigimties yra nepasi
t ik int is žmogus. Tad užsispyru
s i a i t u r i m e k a r t o t i : t a i p , 
siekiame lenkų mažumai auto
nomijos, tačiau lygios tapatybės 
platformoje, be jokios grėsmės 
lietuvių tautai . 

Spaudos atstovas: yra faktas, 
kad lenkiškų mokyklų atstovai 
„pasipuošia" tokiais šūkiais 
ka ip „neatiduosime Vilniaus", 
Naujoje Vilnioje deginamos lie
tuviškos vėliavos. 

Prof. P. Losovskis: iš pri
gimties, jaunimas yra maudytas 
k a r š t a m e v a n d e n y j e . J a m 
st inga vaizduotės, erudicijos. 
Šias apraiškas reikia greitai 
gesinti bei vesti dialogus su 
m u m s palankiais l ietuviais . 
Tam reikalingas t ak t a s bei api
brėžta programa. Pasikalbėjimą 
su lietuviais reikia vesti, nežiū
r in t sunkių sąlygų. Tas priklau
so tradicijai, kadangi net labai 
sunkaus lietuvių-lenkų konflik
to laikotarpyje, vyko konfiden
cialūs pasitarimai. Net labai 
sunkiu 1939-40 m. žiemos laiko
tarpiu, lietuviai veikėjai tarė
si su lenkais, žiūrėdami į tolimą 
ateitį. Daugumas jų jau tuomet 
netikėjo Lenkijos prisikėlimu. 
Bet ir dabar netrūksta lietuvių, 
gražiai ir švelniai atsiliepiančių 
Lietuvos lenkų reikalais. Prie jų 
pr ik lauso Tomas Venclova, 
kur i s „gaudžia" (rozleglsię) 
emigracijoje. 

M. Sojuš-Volski: Suprantu, 
kad šis pasikalbėjimas turė tų 
liesti lenkų mažumą Lietuvoje. 

Prof . P . L o s o v s k i s : T a i p , 
anksčiau lenkai Lietuvoje buvo 
v i suomenės e l i t a s — žem
valdžiai, inteligentija. Padėtis 
pasikeitė — inteligentija išvyko, 
pal iko t i k l i aud i s . Duosiu 
įdomius, užsitarnavusio lenkų 
veikėjo Jono Ciechanovičiaus 

duomenis (Ivan Tichonovič, 
gimęs Gudijoje, surusėjęs ar 
sugudėjęs lenkas, Vilniaus Pe
dagoginio Inst i tuto užsienio 
kalbų fakulteto prodekanas, 
germanistas, filosofas. Jis savo 
straipsniuose, susirinkimuose 
tvirtina, kad Vilnija, tai lenkų 
žemė, o l ietuviams vieta prie 

. Volgos krantų" — I. Šimonėlis, 
radijo ž i n i a r a š t i s . .Ka lba 
Vilnius, 1989 m. sausio mėn. 13 
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Pagr ind inė k r ikšč ionybės Tikras patriotizmas natūra-
mintis t rumpai su t raukta , iš- liai turi būti pagrįstas religiniu 
r e i š k i a m a t r i m i s žodžiais: principu. Netikiu ateistais—jie 
„Dievas yra meilė". netiki Dievą, aš nepasitikiu jais. 

Woehrmueller A. l^amarmora 
» • • 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 

Žiūriu į mjr. Silių ir j u o k a u d a m a s sak i au : 
— Jūs buvote atvykęs prieš 12 metų į Los Angeles, 

kur buvote apsistoję pas savo braziliečius paž į s t amus 
Dovydaičius. Mes susitikome i r susipažinome prie Šv . 
Kazimiero parapijos, pradžios mokyklos k ieme . J ū s 
davėte man savo adresą ir sakėte , kad s ū n u s dr . 
Šarūnas atvyks į Jaunimo kongresą Buenos Aires Ar
gentinoje, o Naujus Metus sutiks Sao Paulo mieste Bra
zilijoje. J is atvykęs tegul apsistoja p a s mus , l auks ime . 

Taip ir įvyko. Nuvykęs į Sao Pau lo Š a r ū n a s apsi
stojo pas Silius apartmente. Sao Pau lo jis susipažino 
su braziliete Sandra Kinduryte (senos kartos tėvų duk
ra). Per Naujus metus jis šoko baliuje arabų salėje S a o 
Paulo mieste, kur vietos lietuviai buvo surengę Naujų 
metų sutikimą. Ten įvyko Lietuvių kongreso užbaig-
tuvės. Arčiau susipažino su Sandra ir po gerų m e t ų 
sukūrė šeimą. 

— Tai jūs esate didžiausias tos priežast ies kal t i 
ninkas — piršlys. Mes nesigailime, nes gavome gerą 
marčią Sandrą... 

Vakare išvažiavome visas penke tukas į Sao Pau lo 
Vila Zelina, kur gyvena prel . P. Ragaž inskas Ten jį 
palikome, o aš išvykau nakvoti pas Anuprą į Mogi d a s 
Cruzes. 

Rytas. Saulutė gražiai šviečia j a u 8 valandą. Pasi-
ruošeme kelionei ir vėl važiavome į Vila Zelina Daly

vavau šv. Mišiose Šv. Juozapo bažnyčioje. Mišias laikė 
prel. P . Ragažinskas. Bažnyčioje buvo labai mažai 
žmonių ir visi seno amžiaus. Inteligentijos ir jaunimo 
nebuvo matyti . Giedojo t ik keletas choristų ir choris
čių. J iems vadovavo energingas chorvedis Viktoras Ta-
ta rūnas . Jis tu r i labai gerą išlavintą balsą. Stebėjausi, 
kaip j is kar tu su choristais gieda šventas giesmes su 
tokia didele energija. Akompanuoja chorui senyvo 
amžiaus muzikas, rodos, kilmės kybartietis, apie 90 
metų amžiaus. Apsidairiau gerai bažnyčioje. Širdį 
suspaudė. Liūdnas vaizdas. - taip maža žmonių šv. 
Mišių metu... 

Po pamaldų iš bažnyčios išeinu į lauką, bet nieko 
nematau iš pažįstamų vilkaviškiečių. Net pasidarė ne
jauku . Sustojusios trys senukės kalbasi portugališkai 
ir l inksmai kvatoja. Klausimai. Iš veido ir senoviško 
apsirengimo atrodo lietuvaitės moterys. įsidrąsinu, 
prieinu ir klausiu lietuviškai; 

— Man rodos, kad jūs esate lietuvės, nes matau iš 
veidų ir apsirengimo. Kada atvykote iš Lietuvos į Bra 
ziliją? 

Senukės žvilgtelėjo į mane ir linksmai nusiteiku
sios sako: 

— Ponas, mes esame visos t rys lietuvės. Ar jūs 
esate amerikonas? Matome, kad esate naujas žmogus. 

— Esu lietuvis iš Kalifornijos. Atvykau aplankyti 
savo pažįstamų ir noriu susitikti vilkaviškiečių. 

Visos trys puikiai kalba lietuviškai. Apsidžiaugiau 
ir galvoju dar šį tą paklausti, bet viena sako: 

— Aš esu atvykusi iš Zarasų 1924 metais, o mano 
draugės iš Utenos ir Ukmergės. Negirdėjau čia 
gyvenančių vilkaviškiečių, gal kur kas ir gyvena. 

— Jūs sakote, kad negirdėjote vilkaviškiečių. Tai 
netiesa. Juk jūsų prel. P. Ragažinskas yra grynas 

vilkaviškietis, o miręs prel. Aleksandras Arminas ir 
inžinierius Jonas Antanait is-Antanavičius, gal y ra ir 
daugiau? 

Senukės lyg sumišo ir nutilo. Atsisveikinu ir einu 
prie vieno vidutinio amžiaus vyro ir jį užkalbinu. 

J is ramiai žvelgia į mane ir sako: 
— Esu gimęs ir augęs Vila Zelinoj. Čia darbuojuo

si ir gyvenu su šeima. 
J is visai nekreipia dėmesio į mane ir eina prie bū

rio senukių. Patraukiau pečiais. Žiūriu. Ateina civiliais 
rūbais apsirengęs klebonas Juozas Šeškevičius. Su juo 
susipažinau Los Angelėj, kai jis lankėsi pas savo brolį 
Kazimierą Šeške /ičių-Šakį. 

Klebonas Šeškevičius pakvietė mane į kleboniją 
pietums. 

— Ačiū už pakvietimą. Ateisiu ka r tu su prel. P. 
Ragažinsku. Dabar noriu dar sutikti daugiau lietuvių 
prie bažnyčios. 

Dairausi ir matau choro vedėją Viktorą Tatarūną. 
Prisistatau. Kalbus ir nuoširdus žmogus. Jis pristato 
savo blondinukę dukrelę 17 metų amžiaus. Ji gražiai 
kalba lietuviškai. J a i patariau, baigus universitetą, 
važiuoti atostogų į Ameriką, gal susirastų gerą 
lietuviuką. Ji linksmai šypsojosi. Pasakiau Tatarūnui, 
kad atvykau aplankyti gimines Kindurius, prel. P. Ra-
gažinską. mjr. Augustą ir Klerą Silius ir ki tus 
pažįstamus. 

Atsisveikinu ir einu į kleboniją pietauti . Radau 
apie 6 žmones sėdinčius prie paruošto pietų stalo. 
Skaniai kvepia didelis sriubos dubuo padėtas ant 
stalo ir vištiena skardinėje. Valgome ir, linksmai nusi
teikę, šnekučiuojamės. Papasakoju savo kelionės tikslą 
ir numatytus tolimesnius planus... 

(Bus daugiau* 
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IŠEIVIJOS ĮNAŠAS 
DONATAS ŠATAS 

(Pabaiga) 
Kliūtys i r problemos 

Pradedantį užmegzti prekybi
nius santykius su Lietuva, lau
kia eilė įvairiausiu netikėtumų, 
kylančių dėl įvairių priežasčių. 
Reikia atminti, kad mes gyve
name skirtingoje amerikietiško-
je aplinkoje ir kultūroje ir viską 
matuojame pagal mūsų patirtį. 
Lietuva liko kaip buvusi su 
didele doze naujų sovietiškų 
papročių. Iš tokių kultūros 
skirtumų ir kyla kai kurie 
nesusipratimai. 

Toks potencialus amerikietis 
lietuvis prekybininkas iš karto 
susidurs su komunikacijos pro
blemomis, kurios iškyla vi
sur, bet, dirbant su Lietuva, 
jos iškyla daug ryškiau. Jau 
mechaniškai komunikacija yra 
sunkoka. Amerikietis yra pri
pratęs komunikuoti telefonu, 
šiek tiek teleksu (su užsieniu) ir 
te lekso vietoje su g re i t a i 
beaugančiu telefaksu. Telefoni
nis susisiekimas su Lietuva 
reikalauja kantrybės, nes tenka 
laukti, nors ir yra būdų telefo
ninius pasikalbėjimus pagrei
tinti. Reguliariai besinaudojan
čiam telefonu galima užsisakyti 
liniją tuo pačiu metu, sakykim, 
kartą per savaitę. Tai žymiai 
sumažina laukimo laiką. Tele
faksų Lietuvoje yra nedaug, 
berods, septyni veikiantys ir 
keli potencialūs. Ne visada yra 
įmanoma pasinaudoti jau vei
kiančių paslaugomis, bet tai 
turėtų būti sutvarkyta taip, kad 
telefaksas būtų plačiau pri
einamas. Teleksų yra daugiau, 
bet jų naudojimas pas mus jau 
mažėja ir neturint savo telekso 
yra_ žymiai lengviau surasti 
telefakso patarnavimą ar jį 
įsigyti. 

Šitos mechaninės komunika
cijos kliūtys yra menkos palygi
nant prieš psichologines. Jei 
amerikietis mėgsta palaikyti 
dažnus, gal net ir nereika
lingai dažnus kontaktus su savo 
prekybiniu partneriu, ypač kai 
toks projektas yra tik pradinėje 
stadijoje, tai Lietuvoje yra 
paprotys ieškoti ryšio tik tada, 
ka i yra aiškus ir svarbus 
reikalas. 

Taigi amerikietis dažnai yra 
paliekamas ilgesnį laiką be kon
takto, kas jam dažnai yra reika
linga, kad užtikrinus, jog pro

jektas dar vis juda į priekį ir kad 
interesas dar tebėra gyvas. 
Lietuvoje dar yra gera dozė slap
tumo, kuris supa visus žmonių 
santykius, kai amerikietis yra 
įpratęs gal ir į per didelį ir 
laisvą savo siekių bei tikslų 
skelbimą. Vien dėl šitokio skir
tingo požiūrio į komunikaciją 
gali žūti daug gerų bandymų. 
Jie gali būti numesti ar ne
vykdomi prileidžiant, kad, jei 
nėra dažnos komunikacijos, tai 
nėra ir intereso. Tyla iš part
nerio pusės amerikiečio daž
niausia, bus interpretuota, kaip 
intereso nebuvimas, o iŠ lietuvio 
partnerio pusės tai gali tik 
reikšti, kad šiuo metu jis nieko 
svarbaus neturi pasakyti. 

Prie komunikacijos sunkumų 
priklauso ir nesupratimas orga
nizacinės struktūros ir paskirų 
asmenų galios. Amerikietis au
tomatiškai leidžia, kad bendro
vės atstovas, ypač, jei jis toje 
bendrovėje yra atsakomingose 
pareigose, kalba savo firmos 
vardu ir jo pažadai ir nuomonė 
nusako ir bendrovės nuomonę. 
JAV tokio pareigūno kompeten
cija yra didelė ir jis gali laisvai 
daryti svarbius sprendimus be 
didesnio pasitarimo su kitais. 

Lietuvoje paskirti tarnautojai 
turi mažokas teises. Visada yra 
aukštesnė instancija ir už tos 
dar kita ir dar kita, iš kurių bet 
kuri gali sustabdyti projekto 
eigą, net nepaaiškinant to 
priežasčių. Blogiausia, kad 
dažniausia negalima net žinoti, 
kiek toli gali tekti eiti, ieškant 
leidimo ar pritarimo, ir bet koks 
projektas visada kabo ore iki jo 
įvykdymas. O aukštesnės biuro
kratijos darbas ir yra stabdyti, 
nes jie dažnai yra išjungti iš 
pradinio kūrybinio ar statomo
jo darbo. 

Tokia sovietinės biurokratijos 
galia ir visur kišimasis ir yra 
didžiausias stabdis ugdant vers
lo santykius ir todėl taip pat yra 
vienas iš perestroikos reformos 
taikinių. Tačiau, nežiūrint kiek 
sėkmingos bus įvedamos refor
mos, tokios biurokratinės kliū
tys dar ilgai liks. Kartu su tokia 
biurokratijos galia, kuri pri
vačiame biznyje JAV yra neži
noma, ateina ir biurokratų aro
gancija. Lietuvoje yra dažnas 
įvykis, kad koks valdininkas, 
turbūt norėdamas pabrėžti savo 
svarbą arba dėl disorganizacijos 
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LIETUVIŲ LENKŲ SANTYKIAI 
(Atkelta iš 3 psl.) 
d.). Šis lenkų veikėjas rasė, kad 
lenkai sudaro 7-8% Lietuvos 
gyventojų, tačiau juos atstovau
ja tik 2% lenkų studentų. Be to, 
Ivan Tichonovic pažymi, kad 
neproporcingai mažai esama 
lenkiškos intel igent i jos — 
mokslo, teisės, politinėse sfe
rose, medicinoje. Lenkai domi
nuoja batsiuvių, siuvėjų, virėjų, 
valytojų sluoksniuose. 

Sąjūdis, apėmęs visą Lietuvą, 
neaplenkė ir lenkiškos mažu
mos. Svarbiausiu įvykiu buvo 
įs te igimas Lietuvos lenkų 
visuomeninės-kultūrinės drau
gijos, kuri į lenkų gyvenvietes 
įnešė visiškai naują kokybę. 
Lietuviškoji pusė turi daug 
įspėjimų bei baimės atgimstan
čiam lenkų aktyvumui. Manau, 
kad šį ginčijamą mazgą nepa
vyks taip greitai atrišti iki tol 
— kol lietuviška visuomenė 
nepripažins Lietuvos lenkams 
subjektyvumo, subjektyvios nuo
monės. Senųjų veikėjų tarpe vis 
vyrauja nuomonė, kad lenkų 
Lietuvoje nėra. Tai tik sulen
kinti lietuviai, kuriuos reikia 
grąžinti ant motinos kelių. 

Ar t a i reali grėsmė? 
Profesorius netiki. Lenkams 

Lietuvoje gresia daugiau rusi-

Pasėjau linelius lankoj, parvedžiau mergelę rankoj, Pasėjau linelius į lygumą, Parvedžiau mergele 
sau mylimą. „Atžalyno" šokėjai atliks šokius iš lietuviškų vestuvių temos rugsėjo 23 d. 6:30 v.v. 
Jaunimo centre. Kviečiame visus pasigrožėti jų atliekamais vestuviniais šokiais. 

fikacija, kadangi tėvai savo 
vaikus dažnai siunčia į rusiškas 
mokyklas, negu kad į lie
tuviškas. Tik kas ketvirtas 
vaikas lanko lenkišką mokyklą. 
Pasekmės — mažėjimo lenkiškų 
mokyklų. Draugija kovos su ta 
neigiamybe. Lietuvos lenkai 
jaučia didelį materialinį bazės 
trūkumą. Nėra skaityklų, suei
goms patalpų — klubų, kultū
rinio laikraščio, kadangi 
„Červony Štandar" tos pareigos 
neatlieka (labai bloga lenkų 
kalba — K.B.). Taip pat reika
lingas profesionalus teatras. 

Aplamai, lietuviai turi pri
pažinti, kad kai kuriuose res
publikos rajonuose lenkai su
daro viršijantį gyventojų nuo
šimtį. Ryšium su tuo, jiems 
reikalinga autonomija ir laisvė 
visuomeniniame gyvenime. 
Laik ina hipertrofija (ne
normalus kurios nors kūno 
dalies bei organo padidėjimas 
bet kuria kryptimi) tautinio 
jausmo yra labai didelė, iššauk
dama net smulkučiuose įvy
kiuose neišskaitomas reakcijas. 

Korespondentas, gal staigi ug
nis turėjo sprogti, o dabar ji degs 
lygia liepsna? 

Profesorius: nėra kitos išeities 
tikint, kad taip bus. 

savo įstaigoje, nepasirodo nu
matytame pasimatyme. Yra rei
kalinga turėti gana kietą kiautą 
santykiuose su tokia valdininki
ja, ir amerikietis tam nėra 
psichologiškai pasiruošęs. Tai 
dažnai yra interpretuojama 
kaip rezultatas rusų biurokrati
jos įvestos tvarkos su šaknimis 
siekiančiomis dar caro laikus. 
Šis valdininkijos savo svarbos 
pabrėžimas buvo ryškus ir ne
priklausomoje Lietuvoje, taip 
pat palikimas iš caristinės Rusi
jos. Vakarietiško požiūrio, kur 
valdininkas yra laikomas visuo
menės apmokomu patarnautoju 
ir dėl to iš jo reikalaujama tai 
visuomenei atitinkamo dėmesio 
ir paslaugos rodymo, sovietai 
nėra girdėję. Valdininkijai į 
tokią savo svarbos pabrėžimo 
būklę yra labai lengva ir na
tūralu pakliūti. Ir JAV valdžios 
pareigūnai greitai pasidaro sun
kiai reaguojantys į publikos 
norus. Laimei yra įvairios gali
mybės jiems priminti, iš kur 
ateina jų algos. 
Tačiau nereikia galvoti, kad 

prekybiniai santykiai su Lietu
va yra sunkūs. Anaiptol, asme
niškoje plotmėje yra labai 
lengva sueiti į nuoširdžius ir ar
timus santykius, ir amerikietis 
lietuvis yra ypatingai mėgsta
mas ir lepinamas. Be to, gana 
platūs sluoksniai, ypač moksli
ninkų ir technologų tarpe, nėra 
turėję progos ir reikalo išvystyti 
šias biurokratines savybes. 

Didėjant prekybiniams san
tykiams, taip pat padidės nelie
tuvių kilmės užsieniečių lanky
masis į Lietuvą ir kartu su tuo 
iškils įvairių problemų, kurias 
lietuvis amrikietis yra linkęs 
daugiau toleruoti, nei užsienie
tis, neturįs tokių artimesnių 
ryšių ir nesuprantąs vietinės 
kalbos, nė papročių. Žinoma 
tokiais atvejais galima sekti 
anksčiau naudotą būdą: izoliuo
ti tokį svečią nuo galimų nema
lonumų, jį aprūpinant pietavi
mo rezervacijomis, užimant jo 
laisvalaikį įvairiomis pramogo
mis. Tai, žinoma, reikalauja 
daug laiko iš šeimininkų, o ir 
daugelis svečių kartais nori 
savo laisvą laiką praleisti priva
čiai. Tokiu būdu svečias susi
durs su mandagaus aptarnavi
mo stoka, prie ko vietiniai yra 
pripratę ir į tai net nekreipia 
dėmesio. O svečiui iš Vakarų tai 
ypatingai metasi į akis. Sis 
klausimas aišku yra nesunkiai 
išsprendžiamas, reikia tik gerų 
norų. 

Gerokai skiriasi ir biznio eti
ka. Lietuvoje ypatingai mėgsta
mas popierizmas, pasirašant 
įvairiausias intencijas, sutartis, 
anksčiau nei reikalas yra pri
brendęs tai atlikti, kurios neturi 
jokios legalios vertės. Kartu 
mažai dėmesio kreipiama į žodi
nius susitarimus. Atrodo, kad 
nėra jokių skrupulų palikti 
derybų partnerį pusiaukelyje 
net nepaaiškinus, kodėl tolimes
nė eiga yra nutraukiama. Taip 

jau yra daug kam pasitaikę, 
įskaitant ir derybas dėl krepši
ninkų. Tokia pat pažiūra vyrau
ja visur: su dideliu entuziazmu 
pakalbėti apie kokį projektą, 
kažką numatyti, susitarti dėl 
bent pradinio darbo, o vėliau tą 
užmiršti, nejaučiant jokių įsipa
reigojimų kitai pusei, kuri gali 
jaustis, kad buvo suklaidinta ir 
kad ji nereikalingai idėjo darbo 
ir ko gero dar save pasistatė į 
nepatogią padėtį savo bendra
darbių tarpe. Po tokių nusivyli
mų partneris bus visiškai pra
rastas. Amerikoje yra daug pre
kybininkų, kurie nė girdėti 
nenori apie biznį su Sovietų 
Sąjunga dėl savo anksčiau turė
tos patirties. 

Reikia manyti, kad įvairūs 
prekybiniai ir technologiniai 
užsienio firmų santykiai su 
Lietuva didės. Išeivija gali 
padaryti didelį įnašą į pozityvų 
šių santykių su užsieniu augi
mą, pagelbėdama sumažinti 
kliūtis ir nesusipratimus. Iš
eivija taip pat turėtų imtis 
iniciatyvos įvai u prekybinių 
santykių ugdyme, pagelbstint 
Lietuvai užimti geresnę poziciją 
ateityje. Šis kelias yra pilnas 
įvairiausių duobių ir netikėtu
mų. Reikia tikėtis, kad ateityje 
kai kurie sunkumai bus su
mažinti, bet būtų perdaug op
timistiška tikėti, kad tokie 
pasikeitimai gali greitai įvykti. 
Daug jų turi labai gilias šaknis 
ir tai pakeisti reikia naujos, 
skirtingose sąlygose išaugusios 
kartos. Reikia taip pat atminti, 
kad viską nulemia maži daly
kai, maži projektai, gerai įvyk
domos detalės dideliuose pro
jektuose. Į tai ir reikia koncen
truoti daugumą energijos ir 
talento. 

Arčiausia prie Dievo yra 
tėvynė; arčiausia prie religijos 
yra patriotizmas. Patriotizmas 
yra katalikų dorybė. Katalikus 
norėčiau matyti pirmus patrio
tus savo krašte. 

Arkiv. Ireland 

KODĖL 
KARALIAUS SŪNUI 

NUKIRTO GALVĄ 
IR VĖL PRITAISĖ 

Ar gali būti, kad anglai, 
nukirtę vienam savo kuni
gaikščiui galvą, ją atgal 
prisiuvo, kad būtų įmanoma 
nutapyti jo portretą iš natūros? 

Tikra teisybė. Taip atsitiko 
1685 metais su Duke of Mon
mouth, kitaip vadinamu James 
Scott arba „Protestant Duke". 
Šis norėjo ginkluota jėga atimti 
Anglijos sostą iš Duke of York, 
savo dėdės, kataliko, ką tik 
vainikuoto kaip James II. Avan
tiūra, net invazija iš Olandijos, 
nepasisekė, ir Monmouth kuni
gaikštis po teismo Londono 
kalėjime neteko galvos. 

Tuoj po egzekucijos, buvo susi
griebta, kad nėra jokio Mon
mouth atvaizdo. O tokį turėti 
valstybei priderėjo, nes sukilėlis 
buvo ankstyvesnio karaliaus 
Charles II pirmasis sūnus (nors 
ir abejotino teisėtumo). 

Jo galva tikrai buvo prisiūta 
prie likusio kūno, šešių budelio 
kirščių padarytos žaizdos 
užmaskuotos, lavonas tinkamai 
aprengtas... ir pasodintas dai
lininkui tapyti. 

Šį atvaizdą galite pamatyti 
Londono Nacionalinėje portretų 
galerijoje. 

Monmouth portreto istorija, 
galima sakyti, baigta, bet nėjo 
kilmės klausimas. Charles II 
turėjo 14 ar 15 neteisėtų vaikų. 
Jų tarpe skaičiuojamas ir Mon
mouth kunigaikštis, nors tėvo 
pripažintas, nes nuo tų laikų vis 
dar ginčijamasi dėl karaliaus 
vedybų su Lucy Walter teisėtu
mo. Pats karalius tų vedybų su 
Monmouth motina nelaikė 
teisėtomis. Jei jos tokios visgi 
buvo, šiandien Anglijos soste 
galėtų sėdėti Monmouth kuni
gaikščio palikuonis, dabartinis 
Duke of Buccleuch. 

ARZA 

REAL ESTATE 

m m*. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ rriieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

ta MIS. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

House for sale by own*r, vlc. 81 St & 
Troy. Bnck 2 bedrm. expandable; full base-
ment; 2 car brick garage. $69,900 

Tel. 598-1821 

Ontujfc, KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaricl Mayerdėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chicago 

Tel. 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

Česlovas Grincevičius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago. 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GRBIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61 f t 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašoma 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktorą* Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Chicago, IL 60429 

Tel. 436-7876 

| No. 544 — 59 & Oak Perk — 3 mieg. mū
rinis namas 25 metų senumo; gražus, 
Įrengtas rūsys; 2 auto. garažas; daug įvai
rių priedų. Graži aplinka. Geras pirkinys už 
žemą kainą. Skambinkite dabar. 

No. 552 — 67 & Hamlln — 5Vi kamb. 3 
mieg. pirmam a.; 32 metų senumo; 3 kamb. 
ir 1 mieg antram aukšte. Virtuvė ir vonios 
kamb. moderniški: įrengtas rūsys su baru 
ir dar viena prausykla. Labai švarus, gerai 
išlaikytas; 37 pėdų sklypas su šoniniu 
Įvažiavimu; 2V2 auto. garažas; daug prie
dų. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, ^es daugiau stengiamės. 
Namo Įvertinimui ^ambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
T e l . — 434-7100 & 436-8600 

HELP VVANTED 

Reikalinga nerūkanti, šiek tiek 
angliškai kalbanti moteris prižiū
rėti 4 m. mergytę ir 6 mėn. ber
niuką Marquette Parko apyl. šei
moje Kreiptis: te l . 776-8063. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel . 376-1882 ar 376-5996 

10°/o—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vz West 95th Street 

Te l . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
Jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

KRYŽKELES 
Bronio Railos ketvirtasis radijo prakalbų į Lietuvą 

rinkinys, apimantis 1986-88 metų laikotarpį ligi vėliausių va
saros įvykių Lietuvoje. Rinkinyje sudėta 111 įvairios tema
tikos kalbų tekstai, pokalbiai su rašytojais bei papildomi 
autoriaus pasisakymai. 

Knyga padalinta į 9 skyrius, kur ryškiai, principingai ir 
glaustai nagrinėjamos temos apie naująjį gorbačiovinį „mąs
tymą" ir ..perestroiką", apie nepranykusius sovietinius 
šešėlius Lietuvoje, mūsų istorijos prievartavimus ir klastotes, 
apie tarybinės buities krislus ir rakštis bei daugelį kitų margo 
Lietuvos gyvenimo akimirkų. Atskiri skyriai apie lietuvių rezis
tencijos didybę ir tragiką apie kai kurias užsienio ir Lietuvos 
rašytojų knygas su aptarimais ir kritika, ir dar apie daugelį 
kitų „klajonių per siaubo šiukšlynus". 

Stambus veikalas, 480 puslapių. Gera dovana giminėms 
ir draugams iš Lietuvos. 

Kaina su persiuntimu JAV kainuoja 12.50 dol., Illinois 
gyv dar prideda 80 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„Draugas" 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 90629 

Pranas Razmai 11*< lietuvių - r kšeionų demokratų suvažiavimo pirmininkas, 
perduoda M. Krupavičiaus Lietuvos vėliava naujam sąjungos pirmininkui 
dr. Česlovui Masaičiui. 



SEIMAS IR DEIMANTINIS JUBILIEJUS 
Rugpjūčio 10-12 dienomis 

Worcester, Mass., Centrum Inn 
viešbuty įvyko Amerikos Lietu
vių Romos katalikių moterų 
sąjungos 43-čiasis jubiliejinis 
seimas, nes sąjunga šiais metais 
švenčia deimantinį jubiliejų. 

Rugpjūčio 9 delegatės iš įvai
rių miestų rinkosi viena po ki
tos į viešbutį, pasidalino įspū
džiais, buvo pavaišintos, susiti
ko draugės, pailsėjo, nes žinojo, 
kad rytojaus dieną bus jau dar
bo diena, ypatingai šiais metais, 
nes Moterų sąjunga pradės nau
ją veiklos darbo barą, likvida
vus apdraudos skyrių, ir tą atei
t ies veiklą kaip tik šis seimas 
nuspręs. 

Seimas prasidėjo rugpjūčio 10 
d. Šventomis Mišiomis, kur ias 
a tnašavo naujasis sąjungos 
dvasios vadas kun. P. Stravins
kas , Šv. Trejybės parap., Ne-
wark, NJ, administratorius. Pa
moksle priminė šv. Lauryną, 
kurio buvo šią dieną šventė, bet 
ypatingą dėmesį atkreipė į pa
šaukimus. Buvo atsivežęs ir 
jauną studentą Nikolą, italų 
kilmės, kur is ruošiasi būti ne 
t ik kunigu, bet išmokti lietuvių 
kalbą ir dirbti lietuviškoje pa
rapijoje. J is patarnavo šv. Mi
šioms, o skaitinius paskaitė 
sąjungos pirm. A. Shumway. Po 
Mišių kavutė ir netrukus prasi
dėjo pirmoji seimo sesija. 

Są jungos p i r m i n i n k ė A. 
Shumway pakvietė centro val
dybą užimti vietas: pirmoji vice-
pirm. E. Prose, sekr. R. Kuprie-
nė ir nedalyvaujant iždininkei 
V. Sakevičiūtei, šias pareigas 
perėmė Bernadeta Miliauskai-
tė-Harris iš 5-tos kp. Sekr. Roma 
Kuprienė perskaitė praėjusio 
seimo protokolą. Buvo priimtas. 
E . Alavosienė atliko delegačių 
patikrinimą, buvo ir viešnių. 
Sudarytos įvairios komisijos: re
zoliucijų, spaudos ir kitos. 

Paga lba s e m i n a r i s t a m s 

Kalbėjo sąjungos dvasios va
das kun. P. Stravinskas apie pa
šaukimus ir kandidatų, einan
čių į kunigus, finansinį parė
mimą, nes mokslas labai bran
gus. Pageidavo, kad į mūsų 
veiklos programą būtų įjungtas 
punktas įsisūnyti seminaristą, 
sudaryti j iems remti fondą, o 
taip pat remti ir individualiai 
pagal išgales. 

Kalbėjo ir studentas Nikolas 
apie savo studijas ir studijuoja
mus dalykus. Kreipėsi su pra
šymu finansinės paramos. 

Buvo centro valdybos dvejų 
metų veiklos pranešimai. Po jų, 
pranešimus pateikė valstijų di
rektorės ir įvairių pastovių 
komitetų vadovės, asmeniškai 
arba raštu. Nepasijutome, kad 
jau pietų laikas. 

Ž u r n a l o l ik imas 

Po pietų pirmas pranešimas, 
labai gerai paruoštas, buvo 
„Moterų Dirvos" žurnalo redak
torės D. Murray. Ji greitomis 
peržvelgė Moterų sąjungos veik
lą per 75 metus. „Moterų Dir
va" pradėta leisti 1916 m. 
Atvežė net įrištas kelias kopijas 
tolimos praeities metų laidų su 
pageltusiais lapais ir iškėlė 

klausimą, kaip jas išsaugoti, 
kad visai tie lapai nesunyktų. 
Nusiskundė, kad žurnalo spaus
dinimas labai brangiai atsieina. 
Ateity teks ieškoti naujų kelių. 
J i taip pat pareiškė, k a d redak
torės darbą dirba nuo 1955 m. 
ir norėtų, kad jos pareigas už
imtų ki ta redaktorė, o ne jai 
vienai šiam darbui skir t i visą 
gyvenimą. Atsiklausė delega
čių, ar jos norėtų, kad žurnalas 
ir toliau būtų spausdinamas to
kia pat forma, o gal sumažinti 
jo leidimą a r perei t i t ik į 
lankstinuko formą. Šis klausi
mas paliktas apsvarstyt i kitą 
dieną. 

P r a n e š i m a i i r p a s i t a r i m a i 

Pirmininkė pristatė dr. Mildą 
Budrienę, 46-tos kuopos narę iš 
Chicagos. J i kalbėjo, kad prie 
Lituanistikos tyrimo centro Chi-
cagoje yra įsisteigęs Lietuvių 
daktarų medicinos muziejus ir 
renka įvairiausią medicinišką 
medžiagą iš senų laikų, o taip 
pat žurnalus, knygas ir visa ki
ta . Prašė, jeigu kas ką tur i , at
siųsti į tą muziejų. 

Seimo, o ka r tu ir Sąjungos 
pirm. A. Shumway paskleidė 
daugelį minčių apie ateities 
veiklą, kurią reikės pasukt i 
nauja kryptimi, t odė l ' iškyla 
daug naujų reikalų, kuriuos rei
kia apsvars ty t i . Pavyzdžiui 
„Moterų Dirvos" žurnalo atei
tis, Lietuvoje judėjimas, paž
velgti į l ietuviškas parapijas, 
kun. P. Stravinsko pasiūlymai, 
apie kuriuos minėjau šio rašinio 
pradžioje ir kt. Kiek laikas lei
do, t iek apsvarstyta, kiti daly
kai palikti penktadieniui ir dar 
papildyti naujais. 

I š v y k a į P u t n a m ą 

Penktadienio rytą prieš sesiją 
maldą sukalbėjo Connecticut 
valstijos direktorė A. Lipčienė. 
Sesija tęsėsi iki 11:15 vai. ryto, 
o 11:30 autobusu išvažiavome į 
Nekalto Marijos Prasidėjimo se
serų v i enuo lyną , P u t n a m , 
Conn. Prieš tai sustojome resto
rane pastiprinti savo kūnus, o 
lietus visą laiką pylė, kaip iš ki
biro be sustojimo. 2 vai. p.p. at
vykome prie vienuolyno. Pasi
tiko A. Lipčienė ir sugužėjome 
į salę. 

Netrukus, lydimas provincijo-
lės seselės M. Bernadetos ir są
jungos pirm. A. Shumway, o de
legatėms ir viešnioms karštai 
plojant, prieš mūsų akis atsisto
jo Sibiro kankinys kun. A. Sva
rinskas. Jį pristatė provincijole 
seselė M. Bernadeta . Kun. A. 
Svarinską reikia girdėti kal
bant, nes aprašyti neįmanoma. 
Išėjęs vargo, kančios, skausme 
kelią Sibire nepalūžęs. Sutikęs 
tūks tanč ius įvair ių pažiūrų 
žmonių. J i s kalbėjo apie religi
nių švenčių tur in io pakeitimą, 
bet prasmės šventės neįstengė 
pakeisti, nes neįmanoma. Apie 
šeimas, kad motinai skirta gim
dyti ir penėt i kūd ik ius , o 
auklėjimas priklauso t ik val
džiai. Šeimose primiausia tur i 
būti meilė; jei jos nėra, ta i pra
garas. Viskas išniekinta. Dievas 
išbrauktas iš gyvenimo. Bolše
vikai kovojo prieš Dievą, bet ne-

„Caritas" atstovė Salomėja Tekoriene ir Liet. R. katalik:., moterų sąjungos 
pirm. Aldona Shumway. 

įrodė, kad jo nėra. Kryžius išga
nymo simbolis. Giliai iškėlė ar
timo meilę pabrėždamas, kad 
tėvynę reikia mylėti ne mažiau, 
kaip patį save, bet atsirado 
tokių, kurie už gardesnį valgio 
šaukštą tėvynę išdavė. Teko 
jam gyventi kelerius metus ir su 
kriminalistais, kurie vien keiks
mažodžius vartodavo, o jis no
rėdavo atlaikyti šv. Mišias, nes 
jie nežino, kad tai Mišios, tai sa
kydavo, nesikeikite, nors 25 mi
nutes, aš tur iu melstis. Jie pa
klausydavo, bet jūs neįsivaiz
duojate, kaip jiems būdav^ sun
ku t a s minutes iškentėti nepa-
siuntus keiksmažodžius, bet iš-
k e n t ė d a v o . Ga l ima išl ikti 
žmogum, nepamesti Dievo ir 
tuos idealus Dievo, tėvynė? ir 
art imo skleisti kitiems. 

Dabartinė Lietuva — grįžimas 
prie Dievo. Džiaugiamės rezul
tatais, bet Lietuva laukia ir nori 
laisvės. Prašė nedaryti skirtu
mų tarp organizacijų, parapijų. 
Eiti į kovą su visais už Lietuvos 
laisvę. Kovoti už Dievo ir tėvy
nės teises. Reikia nuvažiuoti į 
Rusiją ir pamatyti , kur per 70 
metų nuėjo t au t a be Dievo. Be 
Dievo pagalbos neatkursime ir 
Lietuvos. Dora nukritusi, gam
tos užteršimas visur nepapras
tas. Turime darbo daug ir jis 
sunkus, nes kiekviename žings
nyje sutinkame kliūtis, bet jas 
nugalėsime. Mes dirbame Lietu
voje, o jūs čia. Kada reikės pa
galbos, kreipsimės į jus. Dirb
sime kartu dėl Lietuvos laisvės 

Tai tik kelios mintys iš kun. 
A. Svarinsko kalbos, o jis pasą 
kė dar daug daugiau, įpindamas 
ir gražaus humoro. 

Seselės pavaišino kavute, 
sūriu, pyragaičiais, nes kas 
nežino jų vaišingumo. Buvo ma
lonu, kad ir kun. A. Svarinskas 
buvo kartu su mumis prie vai
šių stalo, o nuėjus Į dovanų 
krautuvėlę, atėjo ir tenai teik
damas žinias, kokias knygas 
siųsti į Lietuvą, nes ten visko 
jaučiamas didžiausias trūku
mas. 

Iš virtuvės sklido skanus kve
piančios lietuviškos juodos duo
nelės aromatas. Daugelis jos įsi
gijo ir vežėsi į namus. Nežiūrint, 
kad ilgai užtrukome vienuolyne 
ir lietus lijo be pertraukos, bet 
d a r autobusas sustojo prie 
ALKA muziejaus, ir čia pama
tėm daug gražių lietuvių sudė
tų kultūrinių brangenybių. Ir 

pagaliau pajudėjome atgal į 
Worcesterį, tik dėl laiko stokos 
neteko aplankyt: Matulaičio se
nelių namų, globojamų seselių. 
Priartėjome prie paskutinės sei
mo dienos — šeštadienio, o dar 
nemažai pasilikusiu neužbaigtų 
darbų. Atvyko ir sąjungos gar
bės pirmininkė J. Mack. Prade
dama sesija 9 ai. ryto. Maldą 
sukalbėjo Caritas narė Salomė
ja Tokarienė, atvykusi iš Lietu
vos. 

Viešn ia iš Lietuvos 

Pirm. A. Shumvvay perskaitė 
gautus sveikinimus Šv. Pranciš
kaus seselių, .36 kp. iš Clevelan-
do, Ohio, 20 kp. iš Chicagos ir 
kitus. Pakvietė viešnią iš Lietu
vos tarti žodį. J kalbėjo apie įsi
steigusią jų organizaciją Cari
tas, kurios tikslas yra vadovau
tis katalikų Bažnyčios duktrina, 
kartu su visais k u rti tikrosiomis 
vertybėmis besirūpinančią visuo
menę. Turi varg' mažinimo sek
ciją, jaunimo - kciją, šeimos 
sekciją, tautos atgimimo sek
cija. Trumpai -upažindino su 

kiekvienos sekcijos veiklos sri
t imi . Valdžia jų organizaciją pa
tvir t ino. Kardinolas Sladkevi
čius palaimino ir a t idarė jų su
važiavimą balandžio mėnesį 
Kaune , ku r steigiamajame susi
r ink ime dalyvavo daug iau kaip 
3000 moterų, o šiuo laiku skai
č ius žymiai didesnis ir d a r vis 
auga . 

Visos buvome apdovanotos 
Caritas ženkl iukais . Šios orga
n izac i jos pa t i p r a d ž i a j au 
įsteigta prieš keletą metų ir dir
bo pogrindyje, bet šį pavasarį 
i š k i l o į v i e š u m ą . D a r b a s 
sunkus . Veiklos b a r a s platus. 
T r ū k s t a visokeriopos paramos. 
D ž i a u g ė s i , k a d g a l ė s i m e 
pa la ikyt i a r t imus ryšius per 
Atlantą, ir tikisi, kad padėsime, 
j o m s kiek pajėgsime sunkiame 
j ų darbe. Atsiųs ir žurnalą „Ca
r i t a s " . Pasidžiaugė, kad galėjo 
da lyvaut i mūsų t a rpe ir pasida
l in t i savo mint imis apie vargus 
ir rūpesčius, kur ie laukia cari-
tiečių. 

(Bus daugiau) 
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A.tA. 
LEONUI OKSUI 

negrįž tamai Amžinybėn išėjus, gilią i r nuoširdžią 
užuojautą re i šk iame T a u , IZABELE, ne tekus ia i 
mielo, rūpest ingo ir i š t i k imo gyvenimo d raugo . Taip 
pa t mūsų užuojauta T a v o i r L E O N O a r t imies i ems . 

Mes l iūdime k a r t u . 

Rūta Šakienė 
Danutė Kaškelienė 
Zita Gečiauskiene 
Sofija Brazauskienė 
Jolanta Dobrovolskienė 
Onutė ir Pranas Dovydaičiai 
Stasė ir Kazys Griciai 
Genė ir Simas Kudirkai 
Liudas Reivydas 

A.tA. 
dantų gydytojai 

ONAI DAMIENEI-SPUDAITEI 
mirus re i šk iame g i l i aus ią užuojautą jos vyrui JUR
GIUI, dukra i O N U T E I su šeima i r MARIJAI 
DAMIJONAITYTEI. 

Juozas ir Julija Navakai 
Denis ir Julija Stork 
Jonas ir Barbara Navakai 

Gulfport, Florida 

Būsimieji dailininkai Mokyt^i'i «tudijų savaitė? metu, Dainavoje Nuotr D. Mikužien<>s 

A.tA. 
Dantų gyd. ONAI DAMIENEI 

mirus, š i rdingai užjaučiame mūsų mielą giminait į 
JURGI, jo dukrą O N U T E F I E L D I N G su šeima, 
veliones svainę M A R I J Ą DAMAITE ir pusseserę 
.JULIJĄ N A V A K I E N E su še ima. 

Antonija Kliorienė 
Ramutė ir Romas Bartuškai M šeima 
Birutė ir Arvvdas Khoriai su šeima 

CHICAGOS ŽINIOS 
B A I G Ė S I M O K Y T O J Ų 

S T R E I K A S 

Elgine mokytojai rugsėjo 18 d. 
p r i t a rė sus i tar imui su švietimo 
vadovybe ir nusprendė grįžti į 
darbą. Dabar grįžta į mokyklas 
27,000 moksleivių ir i m a dirbti 
1,550 mokytojai. Mokytojai pa
s i ekė a t l yg in imo pakėl imą, 
n o r i m ą a p d r a u d ą , k l a s i ų 
sumažinimą. 

N E T I K R I N S 
N A U J A V E D Ž I Ų 

Atšauk tas Illinois valstijos 
į s t a t y m a s , k u r i u o buvo 
re ikalaujama prieš santuoką 
pa t ik r in t i , ar besituokiantieji 
ne tur i užkrečiamos ligos. 

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ELENA PUŠKARSKIENĖ 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Žmoną ir Motiną, kurios netekome 1988 
m. rugsėjo 22 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybe. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos: rugsėjo 24 d. 
7 v. ryto tėvų Marijonų koplyčioje, 7:30 v. ryto Šv. Jurgio 
bažnyčioje; rugsėjo 25 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje 7:30 v. ryto, Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
7:30 v. ryto ir tėvų Jėzuitų koplyčioje 8 v. ryto. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a. Elenos sielą. 

Nuliūdę vyras ir dukterys. 

A.tA. 
STEPHEN KUTZ 

m i r u s , brangią MARYTĘ MONDEIKAITE KUTZ i r 
jos a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučiame 

Aldona Prapuolenytė 
Marius Prapuolenis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 
. 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50 th A v „ C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C, LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 

9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero. 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 50 A ve . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGUfE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652 -5245 
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x Jubiliejinis minėjimas, 
rengiamas „Draugo" aštuonias
dešimt metų sukakčiai renginių 
komiteto, bus šį sekmadienį, 
rugsėjo 24 d., 4 vai. p.p. Marti-
niąue pokylių salėje Evergreen 
Parke. Meninę dalį atliks solis
tai Jonas Jocys ir Algirdas Bra
zis, akompanuojant muz. Alvy
dui Vasaičiui. 

x Sofija P len ienė , Oak 
Lawn, I1L, „Draugo" renginių 
komisijos aktyvi narė, sudarė 
penkis pilnus stalus iš savo 
draugų ir pažįstamų į „Draugo" 
banketą, kuris bus šį sekma
dienį, rugsėjo 24 d., Martiniąue 
pokylių salėje. 

x Sol. Jonas Jocys, Vil
niaus operos solistas, iki spalio 
29 d. viešės Chicagoje. Jį galima 
pasiekti tel. 847-2614. Sol. Jono 
Jocio koncertai bus rugsėjo 24 
d. „Draugo" bankete, spalio 13 
d. St. Petersburge, Floridoje, 
spalio 22 d. Detroite ir spalio 28 
d. Chicagos Jaunimo centre. 

x Marijos aukst. mokyklos 
Tėvų klubas globos ketvirtą 
metinį fondą, kuris bus Sports-
man Park, 33 ir Laramie, spalio 
13 d., penktadienį, 8:30 vai. vak. 

x H. Yčaitė Petkus , nese
niai grįžusi iš Korėjos, padarys 
pranešimą apie įvykusį Pasau
lio reformatų bažnyčių sąjungos 
suvažiavimą. Seoule ji dalyvavo 
pasitarimuose kaip Lietuvių Ev. 
reformatų Bažnyčios delegatė. 
Pranešimą pateiks reformatų 
sinode, arba suvažiavime, vyks
tančiame rugsėjo 23-24 dieno
mis savo bažnyčios patalpose, 
5230 S. Artesian Ave., Chica
goje. Posėdžiai prasidės šešta
dienį, o sekmadienį 10 vai. ryto 
ten pat bus iškilmingos pa
maldos. Tuoj po pamaldų bus si
nodiniai pietūs. 

x Pa t i k s l i n imas . Valen
tinas Masalskis (ne Malskis) 
atliks „A Madman's Diary", pa
rašytą Nikolo Gogolio, rugsėjo 
22 d. Sv. Kazimiero par. salėje 
Los Angeles, Cal. 

x Už a.a. Saulės Gečienės 
sielą metinės šv. Mišios bus 
aukojamos Tėvų Jėzuitų koply
čioje ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 24 d., 9 vai. ryto. Šv. Mi
šių metu giedos solistai Marga
rita ir Vaclovas Momkai. Tuoj 
po pamaldų bus vykstama pa
šventinti paminklą Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. Giminės, 
draugai ir pažįstami prašomi 
kartu pasimelsti už jos sielą. 

(sk) 
x Išnuomojamas 5 kamb. 

butas Marąuette Parko apyl.; 
antrame aukšte, saulėtas , 
apšildomas. S k a m b i n t i : 
434-2655. 

(sk 

x „Aušros Vartų" tun tas 
vadovaujamas ps. £11. Svajonės 
Kerelytės švenčia 40 m. veiklos 
sukaktį. Sukakties pokylis 
įvyks š.m. rugsėjo 30 d. Pasau
lio Lietuvių centre, Lemont, IL. 

(sk) 

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

' VI 7-7747. 
(sk) 

x Lietuvių Fondo vajaus 
p roga asmenys, paaukoję 100 
dol., gaus vieną bilietą į 
banketą, kuris įvyks spalio 21 
d. Martiniąue salėje. įnašus 
siųsti ir bilietus įsigyti prašoma 
kreiptis į Lietuvių Fondo raš
tinę: 3001 W. 59 St., Chicago, 
IL 00629, tel. 471-3900. 

(sk) 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje rugsėjo 29 dieną, 
penktadienį, 7 vai. vakaro Bro
nius Nainys skaitys paskaitą: 
„1939 m. Hitlerio-Stalino suo
kalbio anuliavimas, ar ta i 
veiksnys Lietuvos nepri
klausomybei atkurti?". Bū
damas „Pasaulio lietuvio" re
daktorius, jis paskelbė daugybę 
dokumentų apie Hitlerio-Stali
no suokalbį. Bronius Nainys 
buvo JAV LB ir Pasaulio Bend
ruomenės p i rmininkas . Po 
vakaronės vaišės. 

x J an ina Pileckienė yra Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelio pirmininkė. Janina 
surinko ir šį mėnesį pasiuntė 
gimnazijai 400 dolerių. Kas 
išgali ,siųskime savo vaikus į 
Vasario 16 gimnaziją. Vasario 
16 gimnazijoje jaunimas ne tik 
išmoksta l ie tuviškai gerai 
kalbėti, bet turi progos pa
gyventi lietuviškoje aplinkoje. 

x Rimo Grigo su Liuda 
Kunsman užsakai prieš mo
terystės sakramentą eina Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke. 

x J o n a s Vaidelis yra atvy
kęs iš Lietuvos ir sustojęs pas 
savo žmonos brolį Juozą Petkū-
ną Chicagoje. Jis nori susirasti 
savo pusbrolius Stasį ir Joną 
Lukšius, kurių motina buvo Ag
nietė Vaidelytė. 

x Ona Žilinskaitė Statkevi-
Čienė, dr. Algirdo Statkevičiaus 
žmona, yra atvykusi pas savo 
vyrą ir pas jį apsigyvenusi. Lie
tuvoje ji buvo mokytoja. 

L.K.V.S. Ramovės Chica
gos skyr iaus susirinkimas bus 
rugsėjo 24 d., sekmadienį, 12 
vai. Jaunimo centre. Visi ramo-
vėnai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. 

x Lapk* čio 5 d. J a u n i m o 
cen t ro didžiojoje salėje bus 
Kristijono Donelaičio lituanis
tinių mokyklų madų paroda. 
Bus modeliuojami dabartiniai 
vyrų, moterų ir vaikų drabužiai. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x D r . L e o n a s S e i b u t i s , 
Palos Hts., 111., Peter Juška, 
Clearwater, Fla., Jonas Jo
nynas, Meriden, Conn., V. Dzi-
gas, Omaha, Nebraska, R. Gen
čių0, Indianapolis, Ind., H. Lau
cius, Pateson, N.J., Lietuviai 
Pranciškonai, Brooklyn, N.Y., 
grąžino laimėjimų Šakneles su 
20 dol. auka. Labai dėkojame. 

Šv. Kazimiero seserų deimantinio jubiliejaus nuotrauka rugpjūčio 13 d. po šv. Mišių vienuolyno 
koplyčioje. Iš kairės sėdi: ses. Bernice Bender ir ses. Cornelia Gicevicius; stovi: ses. Madeline 
Marie Zuerblis, ses. Conrad Juskaitis, generalinė vyresnioji ses. Marilyn Kuzmickus, ses. Em-
ma Bubliauskas ir ses. Salome Chepulis (ses. Ann Valatkevich jubiliejų šventė Villa Joseph Marie, 
Hollande.Pa.) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

saugoti ir ugdyti mūsų istorinį 
tautos paveldėjimą ir tautinę 
kultūrą, išlaikyti tautinius ir 
religinius laimėjimus, nelei
džiant okupantui jų nuslopinti. 
Nežiūrint komunistų priespau
dos, tauta išliko gyva, nors 
okupanto kankinama. Dabar 
raudonasis rūkas jau prasisklei
džia ir ima rodytis laisvės pa
švaistės. 

Priminė išeivijoje tuštėjančias 
sales, mokyklas, užsidarančius 
laikraščius ir pabrėžė pareigą 
išeivijoje parodyti daugiau 
patriotinio ryžto. Lietuvoje 
tauta nepalūžo. Ši šventė turi 
priminti mūsų pareigą padėti 
kovojančiai tautai tėvynėje. 

Paskaitininke savo turiningą 
kalbą baigė Aisčio eilėraščiu, 
žadinančiu laisvės viltį ir pra
šančiu Dievo pagalbos. Publika 
stipriai reiškėsi plojimais. 

Meninė programa buvo pa
traukli. Solistė Audronė Simo-
naitytė-Gaižiūnienė padainavo: 
„Mėlynasis Nemunėli" (žodž. I. 
Mackonio, komp. A. Belzaro), 
„Užkelkit vartelius" (harm. B. 
Dvariono), „Ryto dukra" (ž. M. 
Gaulės, komp. V. Barkausko), 
„Žvaigždutė" (ž. Stepanausko, 
komp. B. Dvariono), „Ne margi 
sakalėliai" (ž. L. Giros, muz. 
Tallat-Kelpšos). Publikai miela 
buvo klausytis arijos iš Puccini 
„Toscos" ir dar bisui arijos iš op. 
„La Boheme" (Puccini). Solistė 
susilaukė dažiaugsmingos pub
likos padėkos. 

Daugelį stebino dar viena 
muzikinės programos dalis: jau
nasis , 8 m. smuikininkas 
Valdas Vasai t i s , akompa-

NAUJA BALETO 
MOKYKLA 

The Concervatory of Dance 
pietinėje Chicagoje, 10339 S. 
Pulaski, jau veikia nuo 1973 
metų. Mokyklos direktorės 
Sheri Senėse ir Deborah Berens-
chot dabar atidaro antrąją kla
sikinio baleto ir modernaus iš
raiškos šokio studiją The Palos 
Concervatory of Dance Sporex 
rūmuose, 12041 S. Harlem, 
Palos Heights. Priimami moki
niai nuo 5 metų iki suaugusių. 

Sheri Senėse drauge su bale
rina ir šokio mokytoja Violeta 
Karosaite buvo Chicago Ballet 
šokėjos, taip pat dvejus su puse 
metų kaip solistė Šoko didžia
jame Genevos tea t re Švei
carijoje, kur teatro direktoriumi 
buvo žymusis choreografas 
George Balanchine. 

Deborah Berenschot studijavo 
modernų išraiškos šokį sų 
Aldona ValeiŠaite ir šoko su ja 
kaip solistė Valeišaitės šokio 
grupėje Pietų Amerikos teat
ruose. 

Regina Švabaitė, Chicagos lie
tuvaitė, buvusi Concervatory of 
Dance mokyklos studentė, yra 
viena iš šios studijos mokytojų. 
J i šoko įvairiuose p ie tų 
Chicagos operos pastatymuose 
ir pavyzdiniuose pasirodymuo
se. 

Ši baleto mokykla moko ne tik 
techninius šokio pagrindus, bet 
paruošia savo studentus ir toli
mesnei profesionalinei karjerai. 
Rudens sezonas prasideda šių 
metų rugsėjo 25 dieną. Dėl 
registracijos informacijų galima 
skambinti 239-2042. — Kor. 

x Lietuvių Fondui vajaus 
p roga aukojo: $5,000 X, $500 
Juozas Mikalčius, $250 Vladas 
ir Juzė Petrauskai, po $100 
Bronė Čižikaitė, Jonas Janu
šauskas, Kazys Katilius, Jonas 
Kaunas, Magdelena Šmulkštie-
nė; kiti mažesnes sumas. Lietu
vių Fondas visiems nuoširdžiai 
dėkoja ir prašo aukas siųsti ir 
vajaus pokyliui bilietus įsigyti 
LF būstinėje - 3001 W. 59th 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Lietuvių Moterų Klubų 

Fed. Chicagos skyriaus pir
mas šio sezono susirinkimas 
įvyks š.m. rugsėjo 24 d. 12 vai. 
Jaunimo centre, posėdžių kam
baryje. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. (sk) 

TAUTOS ŠVENTES 
MINĖJIMAS CHICAGOJE 

Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga, vadovaujama dr. Leono 
Kriaučeliūno, rugsėjo 17 d. 
Chicagoje Jaunimo centre 
surengė turiningą Tautos 

x Aurelija M. Balašaitienė, 
Richmond Hts., Ohio, veikli ir 
nepavargstanti lietuviškos 
spaudos bendradarbė, grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 20 
dol. auką su prierašu: „Su gra
žiausiais linkėjimais ir sveikini
mais reikšmingo ir garbingo 
jubiliejaus proga. Tegyvuoja 
,Draugo' antroji jaunystė". 

Nuoširdus ačiū už paramą dien
raščiui ir gražius linkėjimus. 

x Jonas ir Kristina Nakai, 
Buchanan, Mich., C. Lepar, No-
komis, Fla., D. Polikaitis, 
Westlaka Village, Cal., Pr. 
Mickus, Qub., Kanada, Stella 
Maurukas, Algonąuin, 111., 
Pranas Puškorius, Windsor. 
Ohio, A. Masiulis, East Hart
ford, Conn., grąžindami 
laimėjimų šakneles, kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Norman Burstein, Skokie, 
111., moteriškų kailių prekybi
ninkas, Harry ir Leonidą Neu, 
Palos Hills, 111., P. Petrėnas, 
Sudbury, Ont., Kanada, Vincas 
Simaške, Albion, Mich., Albinas 
ir Rožytė Žukauskai, Teąuesta, 
Fla., J. Balbatas, Cleveland, 
Ohio, kiekvienas atsiuntė po 20 
dol. aukų ir grąžino laimėjimu 
šakneles. Labai dėkojame. 

šventes minėjimą. Iš pradžių 
buvo iškilmės prie Laisvės pa
minklo. Joms vadovavo ramo-
vėnai, pirmininkaujant Andr. 
Juškevičiui. Laisvės liepsną 
uždegti buvo pakviestas sava
noris Juozas Tamulis. Trijų 
tautinių spalvų vainiką prie pa
minklo padėjo D. Gulbinaitė, 
Kr. Jonušaitė ir L. Lendraitytė. 
Prie paminklo buvo išrikiuotos 
vėliavos: Lietuvos, JAV. šaulių, 
skautų, tautinių organizacijų, 
ateitininkų. Savo kalboje gen. 
kons. V. Kleiza išryškino, kad 
Lietuvos nepriklausomybės 
siekime lemiamą vaidmenį 
suvaidino pati tauta. Pabrėžė, 
kad tėvynėje ir išeivijoje gyve
nantieji turime vieni kitus gerai 
pažinti, nesklandumus išlyginti 
ir veikti vieningai. 

Sugiedota „Marija, Marija", 
Lietuvos himnas, ir visa minia 
patraukė į didžiąją salę, kur 
buvo pamaldos. Šv. Mišias 
aukojo kun. Antanas Saulaitis, 
drauge su kun. T. Žiūraičiu, 
kun. R. Repšiu, kun. Ger. Dun
da ir prel. J. Prunskiu. 

Pamoksle Pentagono kape
lionas kun. T. Žiūraitis, priminė 
iš kraujo klano pakylančią 
Lietuvą, pabrėžė, kad lietuvio 

charakteris sudėtas iš religinio 
ir tautinio elemento.ir vieno iš 
jų silpnėjimas pažeistų ir kitą, 
ardydamas asmenybę. 

Aukas nešė dr. V. Kerelytė ir 
gen. kons. V. Kleiza. Skaitymus 
atliko Svajonė Kerelytė ir An
tanas Juodvalkis. Gausiai susi
rinkusiems sklandžiai giedojo 
„Dainavos" ansamblis, vado
vaujamas D. Polikaičio, pianinu 
palydint A. Polikaičiui. 

Po trumos pertraukos vyko 
šventės minėjimo programa. Ją 
pravedė dr. Vilija Kerelytė, pra
džioje priminusi mumyse turėti 
ryškią ir gilią tautinę sąmonę. 

Publika buvo nuteikta rimčiai, 
muz. Arvydui Vasaičiui skam
binant susikaupimui pritaikytą 
melodiją ir iš Verdi operos 
Vergų choro giesmės garsus. 

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušie-
nė skaitė brandžiai paruoštą 
paskaitą, kuri pasižymėjo pra
eities istorijos pažinimu, dabar
ties taikliu įvertinimu ir atei
čiai užmojų pasiūlymu. Ji 
priminė šios šventės ryšį su reli
gine prasme Švč. M. Marijos 
gimimu ir mūsų tautos stipry
bės išaugimu. Lietuva buvo XV 
šmt. pasiekusi aukščiausią 
galybe. Tas mus įpareigoja 

1965 m. Chicago Ballet šokėjos Sheri Senece (k.) ir Violeta Karosaite. 

x Lietuva Parcel Service 
p r aneša , kad dirbame naujoje 
vietoje. Darbo vai.: pirmad.-
antrad. 11 v. r. - 5 v. p.p., trečd. 
1 v. p.p. - 6 v.v., ketvirtd-
penktd. 10 v.r. - 5 v. p.p., šeštd. 
10 v.r. - 3 v. p.p. Pagal susi
tarimą. Taip pat prekiaujame 
elektronikos dalykais tinka
mais Lietuvoje. Siunčiame 
kargo grįžtantiems į Lietuvą. 
Nuo rugsėjo 10 d. vėl sumažėjo 
muitas elektronikos dalykams 
daugiau, negu per pusę; taip pat 
avalynei, medžiagoms, paltams, 
kosmetikai. Kreiptis: J a n i n a 
Juodvalkienė, 4106 S. Archer 
Ave., Chicago, IL. 60632, tel. 
254-2817, namų 847-2614. 

(sk) 

x Algis Liepinaitis, sėkmin 
gai dirbęs Chicagoje, kaip 
nekilnojamo turto pardavėjas, 
pradėjo dirbti Re/Max Cham-
pions Realty, 7929 W. Ogden 
Ave., Lyons, IL, tel. 442-3300. 
Prašome pasinaudoti jo pa
tarnavimu: jis greitai parduoda 
įvairius namus. 

(sk) 

x Už a.a. Stasę Petrauskie
nę , vienerių metų mirties 
sukakties šv. Mišios bus atna
šaujamos rugsėjo 24 d., sek
madieni, 8 vai. ryto Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Velionės šeima 
prašo visus gimines, draugus ir 
pažįstamus už Ją pasimelsti. 

(sk) 

Tautos šventes minėjimo proga nešamas vainikas pne Laisvės kovų paminklo 
Iš kairės: Lina lendrai tytė , Diana Gulbinaitė ir Kristina Jonušaitė. 

nuojant jo tėveliui muz. A. Va
saičiui, pasmuikavo tokius su
dėtingus dalykus kaip Fr. Seit-
zo koncertas, Schumano „Du 
grenadieriai". Publika su nuste
bimu plojo. Programos dalyviai 
buvo apdovanoti gėlėmis, o dr. 
L. Kriaučeliūnas su dideliu 
nuoširdumu padėkojo progra
mos atlikėjams ir dalyviams. 

Po minėjimo programos atli
kėjams, spaudos atstovams, prie 
paminėjimo kuo nors daugiau 
prisidėjusiems Tautiniuose 
namuose buvo suruošti pietūs. 
Jų metu dr. Kriaučeliūnas 
dėkojo spaudai, radijui, 
Dainavai, specialiai pagerbė 
pamokslininką kun. T. Žiūraitį, 
neseniai atšventusį auksinį 
kunigystės jubiliejų. Pasveikino 
talentingą jauną smuikininką. 

Z. Juškevičienei priminus, 
kiek dr. Kriaučeliūnas darba
vosi šią šventę ruošiant, jam visi 
dalyviai sušuko t r iskar t 
„Valio". „Dainavos" atstovas 
priminė, kad šiandien Irenos 
Kriaučeliūnienės vardinės, kuri 
pagerbta „Ilgiausių metų" gie
dojimu, už ką solenizantė 
padėkojo. Visi dalyviai džiau
gėsi taip pasisekusiu tautos 
šventės minėjimu. 

Juoz. Pr. 

MIRTYS DĖL ŠUNŲ 

Chicagoje gydytojų leidžiamas 
medicinos žurnalas AMA at
kreipia dėmesį, kad JAV-se 
kasmet rniršta iki 20 žmonių dėl 
šunų įkandimo. Apie 70% iš taip 
mirštančių yra vaikai, jaunesni 
negu 10 metų. 

PALIKTI AUTOMOBILIAI 

Chicagos mieste nuo liepos 20 
d. nuvežta šalin daugiau, kai 
3,000 paliktų automobilių. 

MOKESČIAI 
PRIEMIESČIUOSE 

Cook apskr. asesorius Thomas 
C. Hynes prasitarė, kad numa
toma pakelti mokesčius šiaurės 
ir šiaurvakarių priemiesčiuose. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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




