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Kelias į Maltą 
Viršūnių konferencijos — ar Bushas drįs iškelti 

Lietuvos, Latvijos, Estijos nepriklausomybės 
reikalingumą? 

Washingtonas. — Kas buvo 
planuota tik kaip susipažinimo 
susitikimas tarp prezidentų 
Busho ir Gorbačiovo šiandien ir 
rytoj, paskutiniu metu išvirto j 
svarbią viršūnių konferenciją, 
kuri gali turėti daug reikšmės 
ateities būsimuosiuose viršūnių 
konferencijose, praneša Sun-
Times biuro vedėjas J. Wat-
sonas Washingtone, kur is 
dalyvavo pasikalbėjime su pre
zidentu prieš jam išvykstant į 
Maltą. 

Ši 21-ji Amerikos-Sovietų kon
ferencija vyks dviejuose karo 
laivuose — Sovietų raketų lėk
tuvnešyje „Slavą" ir JAV jūrų 
laivyno kreiseryje „Belknap". 
Nežiūrint pakaruokliško humoro 
„Nuo Jaltos iki Maltos" visoje 
pasaulio spaudoje, ši konferen
cija gali apspręsti Europos ateitį 
dar vieną kartą, nors Bushas ir 
Gorbačiovas neturi tos galios, 
kurią 1945 metais turėjo Roose-
veltas, Churchillis ir Stalinas, 
kada Europa buvo parblokšta. 

Kad JAV nekreiptų dėmesio 
Prezidentas mano, kad kitais 

metais bus pasirašyta su sovie
tais nauja nusiginklavimo su
tartis, kuri ruošiama dabar Vie
noje. Svarbiausias dėmesys ski
riamas konvencionalinių pajėgų 
sumažinimui. Čia jau padaryta 
žymi pažanga. Vadai aptars, 
kaip toliau bus tęsiamos 
derybos. Čia bus aptariami ir 
ginklų kontrolės klausimai. 
Manoma, kad Gorbačiovas 
norės specialaus prezidento už
tikrinimo, kad Amerika nesikiš 
į Europos reikalus, o ypač Rytų 
Europoje ir taip pat nesiims 
griežtų veiksmų, jei Gorba
čiovas jaus reikalą panaudoti 
kariuomenę numalšinti Sovietų 
Sąjungos viduje per daug laisvės 
norinčias respublikas. 

Vakar amerikiečių spaudoje 
buvo vėl primenamas Baltijos 
respublikų klausimas ryšium su 
šia didžiųjų konferencija, „kad 
Lietuva, Latvija ir Estija siekia 
įsijungti į Europą kaip nepri
klausomos valstybės rašo „New 
York Times" Maskvos kores
pondentas B. Keller. Maskva 
leidžia šioms respublikoms di
desnę autonomiją ir ekonomi
nius ryšius su Vakarais, bet ne
duoda pilnos nepriklausomybės. 
Iki šiol „dauguma Vakarų 
vyriausybių sutiko, kad tai yra 
Gorbačiovo vidaus problema ir 
nespaudė jo Baltijos respublikų 
klausimu". Pavergtųjų tautų 
gyventojai šiame krašte klausia 
prezidentą Bushą, ar jis Malto
je išdrįs pare ikalaut i 
Gorbačiovo, kad Baltijos 
respublikoms sute iktų 
nepriklausomybę? Štai trumpa 
JAV — Sovietų konferencijų 
apžvalga. 

Teheranas — 1943. Kai šian
dien prez. Bushas įžengs į 
sovietų raketinį laivą „Slavą", 
jis bus 10-sis JAV prezidentas, 
kuris tarsis su Sovietų vadu. 
Pirmoji tokia viršūnių konfe
rencija buvo Teherane, kur 
Rooseveltas, Churchillis ir Sta
linas aptarė sąjungininkų inva
ziją į Prancūziją ir kalbėjo jau 
Vokietijos ir Lenkijos likimo 
klausimais. 

Jalta — 1945 — vasaris. 
Rooseveltas, Churchillis ir Sta
linas aptaria Jungtinių Tautų 
reikalą, pokarinės Vokietijos 
statusą ir Sovietų karą prieš 
Japoniją. Sovietai „sutinka" 

sudaryti vyriausybes išlaisvin
tose nuo nacių valstybėse. 
Rooseveltas sutinka su Stalino 
dominavimu Rytų Europoje. 

Potsdamas — 1945 — liepa. 
Trumanas, Stalinas ir Chur
chillis (vėliau Clement Attlee) 
aptaria Vokietijos okupaciją. 
Trumanas praneša Stalinui, 
kad JAV laimingai išbandė 
atominę bombą. 

Geneva — 1955. Eisenhowe-
ris, Edenas, Prancūzijos Faure 
ir sovietų Bulganinas ir Churš-
čiovas tariasi pirmą kartą 
nusiginklavimo klausimais. Ei-
senhoweris pasiūlo „Atvirų pa
dangių" programą, kuria dabar 
atnaujina Bushas, siūlydamas 
laisvą kar in ių įrengimų 
inspekciją bet kurioje šalyje. 

Camp David - 1959. Taria
si Eisenhoweris ir Chruščiovas, 
bet nepavyksta susitarti nusi
ginklavimo klausimais. Chruš
čiovas važinėja po JAV, atsisako 
kalbėti Berlyno statuso reika
lais. 

Paryžius — 1960. Viršūnių 
konferencijoje dalyvauja Eisen-
howeris, Anglijos Macmillanas, 
Prancūzijos De Gaulle ir Churš-
čiovas. Pasitarimai Vokietijos, 
Berlyno, nusiginklavimo ir 
branduolinių ginklų klausimais 
išyra jau antrą dieną, kai Ei-
senhoweris atsisako patenkinti 
Chruščiovo reikalavimą atsi
prašyti už U-2 žvalgybos lėktu
vo įskridimą į Sovietų Sąjungos 
erdvę. 

Viena — 1961. John F. 
Kennedy ir Chruščiovas dis
kutuoja Laoso ir nusiginklavi
mo problemas ir susipyksta 
Berlyno statuso klausimu. Ken
nedy išvažiuoja iš viršūnių 
konferencijos. Chiuščiovas ki
tais metais sukelia Kubos krizę 
su savo raketomis. 

Glassboro — 1967. Johnso-
nas ir Kosyginas diskutuoja nu
siginklavimo, Vidurio Rytų ir 
Vietnamo karo klausimus, bet 
pažangos nepadaro. 

Maskva — 1972. Nixons ir 
Brežnevas pasirašo ABM su
tartį ir SALT I laikinąjį susi
tarimą. 

Washingtonas —1973. Nixo-
nas ir Brežnevas diskutuoja 
įvairius klausimus ir pasirašo 
susitarimą apsisaugoti nuo 
branduolinio karo ir nustato 
SALT I sutarties principus. 

Maskva — 1974 — liepa. 
Nixonas ir Brežnevas pasirašo 
papildomą protokolą ABM su
tarčiai ir branduolinių ban
dymų uždraudimo preliminari
nį susitarimą, kuris niekad 
nebuvo patvirtintas. 

Vladivostokas - 1974 -
lapkritis. Fordas ir Brežnevas 
sutaria SALT II sutarties 
pagrindus. 

Helsinkis — 1975. Saugumo 
konferencijos metu, kurioje 
valstybės pasirašė Helsinkio 
žmogaus teisių ir Europos 
saugumo aktus, Fordas ir 
Brežnevas nesusitarė dėl toli
mesnio strateginio ginklų apri
bojimo. 

Viena — 1979. Carteris ir 
Brežnevas pasirašo SALT II 
sutartį, kuri vėliau buvo sus
tabdyta dėl Sovietų Sąjungos in
vazijos į Afganistaną. 

Geneva — 1985. Reaganas ir 
Gorbačiovas susitaria sumažinti 
50% puolamuosius strateginius 
ginklus ir padaro vidutinio 
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Ar Maltoje mus keliamas 
Baltijos suverenumo 

klausimas? 
nuotolio branduolinių raketų 
sumažinimo klausimu progresą. 

Reykjavikas —1986. Reaga
nas ir Gorbačiovas susitinka ap
tarti dienotvarkę Washingtono 
viršūnių konferencijai. Išsis
kiria nuomonės raketų apribo
jimo klausimais. Pradedamos 
diskusijos puolamųjų raketų 
sunaikinimo klausimais, bet 
išyra, kai Reaganas nesutinka 
panaikinti Strateginio apsi
gynimo iniciatyvos programą. 

Washingtonas — 1987. Rea
ganas ir Gorbačiovas pasirašo 
vidutinio nuotolio branduolinių 
raketų sunaikinimo sutartį nuo 
500 iki 1,500 kilometrų skri
dimo. Padaroma pažanga 
START sutarčiai įgyvendinti. 
Sumažinami nuomonių skirtu
mai SDI programoje. 

Maskva — 1977 — birželis. 
Po dviejų dienų, kai JAV 
Senatas patvirtina vidutinio 
nuotolio raketų apribojimo 
sutartį, Reaganas ir Gorbačio
vas pasikeičia dokumentais. Jie 
pasirašo du mažesnės svarbos 
ginklų kontrolės dokumentus. 

New Yorkas —1988 — gruo
dis. Reaganas susitinka su Gor
bačiovu ir pristato naujai 
išrinktąjį prezidentą Bushą, 
kuris pasako jam, kad nori 
susipažinti su sutartimis ir 
negalės tuoj pat pradėti pasi
tarimų su Gorbačiovu. Gorba
čiovas praneša, kad Sovietų 
Sąjunga sumažina tankus, ar
tileriją, aviaciją ir visą 
kariuomenę. 

Malta — 1989. Gruodžio 2 ir 
3 dienomis Bushas ir Gorba
čiovas susitinka karo laivuose 
diskutuoti Rytų Europos pasku
tinių dienų įvykius, ginklų 
kontrolės klausimus, Trečiojo 
pasaulio konfliktus ir kitus 
klausimus. 

Sovietai klydo, 
atmesdami religiją 
Roma. — Prez. Gorbačiovas 

išvakarėse prieš susitinkant su 
popiežiumi, pasakė, jog Sovietų 
Sąjunga klydo atmesdama reli
giją ir dabar yra reikalinga jos 
moralinė pagalba,atstatant vi
suomenėje padėtį. Jis kalbėjo, 
jog sovietai pakei tė savo 
pažiūras daugeliu klausimų, 
įskaitant ir religiją, ir niekas 
negali prievartauti individu
alaus žmogaus sąžinės. Gorba
čiovas pasakė, jog „moralinės 
vertybės, kurias teikia religija 
per amžius, padės atnaujinant 
mūsų visuomenę". 

Vaišvilos straipsnis New Yorko 
spaudoje 

New Yorkas. — Lietuvos 
Žaliųjų Partijos vado Zigmo 
Vaišvilos straipsnis pasirodė 
lapkričio 30 d. viename iš 
pagrindinių New Yorko dien
raščiu „Newsday" Vaišvilos 
s t ra ipsn is da l inas i cent r i 
niu puslapiu kartu su Sovietų 
Mokslo Akademijos nario Lev 
Semeiko straipsniu. Visam 
puslapiui duota antraštė: „Ar 
įunkūs klausimai turėtų būti 
keliami Maltoje?". Vaišvila tei
gia „taip", prezidentas Bushas 
turi spausti Gorbačiovą dėl lais
vės Pabal t i jo k r a š t a m , o 
Semeiko sako „ne", nes Bushas, 
tai darydamas, pakenktų pasi
keitimam ir santykiam. 

Zigmas Vaišvila buvo papra
šytas „Newsday" vyriausių re
daktorių parašyti straipsnį po jo 
susitikimo su jais lapkričio mė
nesį. Susitikimui ir straipsnio 
parūpinimui tarpininkavo Lie
tuvių Informacijos centro pa
kviesta Rasa Razgaitienė. 

Sovietinio žmogaus pažiūra 
Savo rašinyje, Semeiko argu

mentuoja, kad Malta suteiks ir 
Bushui ir Gorbačiovui progą 
sustiprinti vienas kito pasi
t ikėjimą a smen i ška i . Jo 
nuomone, Washingtonas turėtų 
laikytis realistiškų požiūrių ir 
neturėtų peržiūrėti pokarinių 
sienų Europoje, nei ieškoti 
Vokietijos suvienijimo. J i s 
ragina sudaryti naujus ryšius 
tarp naujų blokų Europoje. Anot 
autoriaus, Gorbačiovas tikisi, 
jog šis susi t ikiams į t ikins 
Bushą, kad perestroika yra 
pasisekusi, yra pastovi ir nebe
galima jos sustabdyti. 

Vaišvilos žodis 
Vaišvila savo straipsnyje tei

gia — nors Gorbačiovas šiuo 
metu ieško paramos iš Vakarų 
savo vykdomai perestroikai, 
tačiau Baltijos k r a š t u o s e 
jaučiamos reakcingos jėgos, 
kurių pusėje šiuo metu yra 

Žinių agentūros trumpai pra
nešė, kad popiežius Jonas Pau
lius II ir Michailas Gorbačiovas 
sutarė užmegzti diplomatinius 
ryšius. Ukrainiečių Katalikų 
Bažnyčiai bus leista veikti 
o kada popiežius vyks į Sovietų 
Sąjungą, priklausys dar nuo 
pasitarimų ateityje. Platesnių 
žinių, išleidžiant šio numerio 
laidą, nebuvo gauta. 

atsistojęs ir pats Gorbačiovas. 
Pabrėžiama, jog saugumo agen
tų skaičiai Lietuvoje yra padi
dėję, kaip ir Sovietų kariuo
menės daliniai. Maskva reika
lauja, kad Lietuva atšauktų 
tuos pakeitimus, kurie sovie
tams ne į naudą. 

Straipsnyje rašoma, jog Balti
jos žmonės nesupranta, kodėl 
Vakarai įžiūri Baltijos kraštų 
„skubėjimą" įvykdyti demo
kratines reformas kaip „kliu
dymą" Gorbačiovui. Anaiptol, 
Baltijos vykdomi pasikeitimai 
galėtų tapti modeliu kitom So
vietų respublikom. Vaišvilos 
nuomone, kuo daugiau demo
kratinių reformų bus įvesta, tuo 
stabilesni pasidarys Baltijos 
kraštai. Jis išreiškia viltį, kad 
Gorbačiovas pradės vidaus poli
tikoje būti tiek pat pažangus 
kaip užsienio politikoje. 

Lietuvos ekologinės pro
blemos yra teikiamos kaip 
Maskvos kolonijalinio Baltijos 
išnaudojimo pavyzdys. Tik 27% 
nutekamojo vandens yra 
valoma, Baltijos pajūrį teko jau 
dvi vasaras uždaryti, o Ignalina 
duoda tris kartus daugiau 
energijos negu reikalinga. 
Devyniasdešimt procentų indus
trijos yra Maskvos kontro
liuojama ir apytikriai 80% pelno 
absorbuojama bendroje Sovietų 
Sąjungos sąmatoje. Pabrėžiama, 
kad ekologiniai rūpesčiai buvo 
vienas iš pirmųjų reikalų, kurie 
paskatino Lietuvą pradėti 
politines reformas. 

Pa ta ikav imas Maskvai 

Vaišvila kritikuoja esančią 
komunistinę Lietuvos valdžią 
už pataikavimą Maskvai ir 
nenorą įvesti tikrus pakeitimus. 
„Po keturiasdešimt penkių 
metų priverstinės sovietinės 
sistemos, Baltijos respublikos 
siekia nepriklausomybės,nau
dodamos taikingas, demokra
tiškas priemones". Paminėta 
yra ateinantys rinkimai vasario 
mėnesį, į kuriuos ragina 
Vakarus atkreipti dėmesį. 

Straipsnis baigiasi: „Mes 
tikime, kad Vakarai parems 
mūsų ėjimus į demokratiją ir at
virumą ir padės atitaisyti tą 
neteisingumą, kuris buvo pada
rytas , kai sovietai okupavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją 1940 
metais. Bushas turės progą tai 
padaryti Maltoje. Mes tikime, 
kad jis ja pasinaudos". 

„Esame represuoti, bet 
nenugalėti" 

Lietuvai labai svarbi Lietuvių Informacijos 

New Yorkas, 1989 lapkričio 
30. (LIC) - Šiuo metu spaudoje ir 
televizijoje pasirodė eilė 
straipsnių ir reportažų apie 
Lietuvą, kuriuos paruošė 
Lietuvių Informacijos Centras. 

Vakar per vakarines žinias 
CBS televizijos tinklas per JAV 
davė kelių minučių reportažą 
apie Lietuvos Katalikų Bažny
čią. Tai buvo dalis serijos 
„Dievas ir Gorbačiovas", besi
ruošiant popiežiaus Jono Pau
liaus II ir Gorbačiovo susiti
kimui. Reportaže rodė Lietuvos 
ateitininkų suvažiavimo ištrau
kas bei pokalbius su kardinolu 
Vincentu Sladkevičium, buvu
siu sąžinės kaliniu kun. Sigitu 
Tamkevičium ir Lietuvoje besi
lankančiu At-kų Federacijos 
vadu iš Chicagos Juozu Polikai-
čiu. Atmintiną pastabą apie da
bartinę Lietuvos tikinčiųjų 
būklę padarė kardinolas, ang
liškai tardamas: „Esame 
represuoti, bet nenugalėti". 

Pasaulio žinių agentūros 
skelbia Informacijos centro 

žinias 
CBS korespondentas Mark 

Katkow susisiekė su LIC prieš 
vykdamas į Lietuvą. Tuomet 
LIC vadovai — kun. Kazimieras 
Pugevičius ir Gintė Damušytė 
jį apšvietė apie numatytus jo 
viešnagės metu renginius ir 
nurodė įvairius žinių šaltinius. 
Būdamas Vilniuje, Katkow 
aplankė ir Sąjūdžio Informacinę 
agentūrą. 

Prieš Maltos susitikimą, 
MacNell-Lehrer New Hour lap
kričio 30 d. perdavė reportažą 
Baltijos valstybių klausimu LIC 
kviečiant; šios programos kores
pondentai atvyko iš YVashingto-
no į New Yorką atlikti interviu 
su prof. Vytautu Landsbergiu 
Lietuvių Informacijos centre, 
MacNell-Lehrer redakcijai 
prašant, LIC parūpino papil
domą informaciją rašomam 
skriptui. 

Centro veikla 
LIC Washingtono skyriaus 
vedėjas Viktoras Nakas. Jis taip 
pat išrūpino Landsbergiui susi
tikimą su Associated Press 
redakciniu štabu. 

Dabar prez. Bushas turi 
kelti Baltijos respublikų 

laisvės reikalą 
Vienas iš pagrindinių New 

Yorko dienraščių „Newsday" 
paskyrė centrinį puslapį temai: 
„Ar Maltoje turėtų būti keliami 
sunkūs klausimai?" „Ne" — 
argumentuoja savo rašinyje 

sovietų mokslo Akademijos 
narys Lev Semeiko, o „taip" — 
sako Lietuvos Žaliųjų partijos 
vadas ir Sąjūdžio seimo tarybos 
narys Zigmas Vaišvila Vaišvila 
teigia, kad Vakarai turėtų rem
ti Lietuvos demokratinius, tai
kingus ėjimus į nepriklau
somybę ir kad yra atėjęs laikas 
atitaisyti neteisybę, padarytą 
Pabaltijo tautoms prieš 45 
metiis, kai jos buvo sovietų 
okupuotos. Vaišvila tiki, kad 
prez. Bushas pasinaudos proga 
tai padaryti Maltoje. Pasimaty
mas su ,Newsday" redakcija 
buvo išrūpintas LIC iniciatyva. 
Po turiningo pokalbio su Vaiš
vila, redaktoriai užsakė veda
mąjį, kurį išvertė ir redagavo 
LIC bendradarbė Rasa Razgai
tienė. 

World Monitor TV (Discovery 
televizijos tinklo) interviu su 
Vaišvila taip pat suorganizavo 
LIC. Iš to išplaukė kvietimas 
Vaišvilai parašyti straipsnį 
kitiems metams Los Angeles 
Times dienraščiui ir jo glo
baliniams afilialams. 

Zigmas Vaišvila, fizikas, Lietuvos 
Persi tvarkymo Sąjūdžio Seimo 
tarybos narys ir Žaliųjų pirmininkas. 

Landsbergiui atvykus į Wa-
shingtoną po Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo, jis turėjo pusantros 
valandos pokalbį su .. VVashing-
ton Pos%" dienraščio leidėja Ka-
therine Graham, jos įpėdiniu 
sūnum Donald ir kitais pagrin
diniais skyrių redaktoriais 
vakar. Pokalbį suorganizavo 

Kongresmanai už 
suverenitetą 

Wasbingtonas. Atstovų rū
mų nariai pasiuntė raštą prezi
dentui Bushui primindami, kad 
šis jo susitikimas su Gorbačiovu 
yra pati geriausia proga pa
reikalauti grąžinti pavergtoms 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
respublikoms nepriklausomybę. 
Yra pavojus, kad Sovietai gali 
labiau suvaržyti Baltijos 
respublikas, todėl kongresme-
nai reikalauja prezidentą aiš
kiai pasakyti Gorbačiovui, kad 
Amerika laikosi tarptautinių 
įstatymų ir to paties nori iš 
Sovietų Sąjungos. Todėl Baltijos 
respublikoms turi būti nedel
siant suteiktas suverenitetas — 
pilna laisvė ir nepriklausomybė. 
Pasirašė 32 kongresmenai. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 2 d.: Evazijus, 
Aurelija, Liucijus, Bibijana, 
Milmantė, Paulina. Skirmantė, 
Svirgailas. 

Gruodžio 3 d.: Pirmas ad
vento sekmadienis. Pran
ciškus Ksaveras, Hilarija, Ata-
lija, Audinga, Gailintas, Vingra. 

Gruodžio 4 d.: Barbora, 
Luigailė, Teofanas, Vainotas, 
Osmundas, Vainotas. 

Gruodžio 5 d.: Sabas. Gratas, 
Nomeda. Kvietis, Eimintas, 
Geisvilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:58, leidžiasi 4:21. 
Temperatūra šeštadienį 34 1., 

sekmadienį 29 1., pirmadienį 35 
1., antradienį 40 1. 
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ATEITIES AKADEMINIS 
SAVAITGALIS, II 

Atei t ies Akademin i s savait
ga l i s vyko spalio 27-29 die
nomis . J i s prasidėjo poezijos 
v a k a r u J a u n i m o c e n t r o 
kavinėje, o šeštadienio pro 
g r a m ą irgi vyko J a u n i m o cen
t r e , Čiurl ionio galerijoje. Apie 
t ų dienų p rogramą jau buvo 
š i a m e skyriuje rašv ta . 

Sekmadienio, spalio 29 d.. 
Ateities Akademinis savaitgalio 
p rog rama vyksta Lemonte . 11 
v.r. šv. Mišias Lietuvių misijos 
koplyčioje koncelebruoja misijos 
kapel ionas kun. Leonas Za
r e m b a , SJ , ir k u n . Vytautas 
Bagdanavičius, MIC. Pamokslą 
s a k o kun. V y t a u t a s Bagdana
vičius, MIC, savaitgalio t ema: 
ap ie ku l tū rą ir bendra i žmonių 
projektus. Ta i gražiai sur išama 
su dienos Evangeli jos pasako
j i m u a p i e m u i t i n i n k ą ir 
fariziejų. 

Po Mišių, savaitgalio dalyviai 
s k u b a į Atei t ininkų namus. Čia 
j i e prie durų su t inkami Onutės 
Baužienės. Kava i r užkandžiais 
rūp inas i Bi ru tė Pabedinskienė. 
Didžiajame salone 1 v. p.p. ati
d a r o m a ke ramikos ir tapybos 
p a r o d a . Jo je d a l y v a u j a 
ke ramika i Mary tė Gaižut ienė, 
A n t a n a s ir Kostas Ulevičiai, 
da i l in inkė ir porcelano meni
n i n k ė Loreta Vaškevičienė. Su 
j ų d a r b a i s s u p a ž i n d i n a 
Alg iman tas Kezys. Jo įžvalgios 

pas tabos padeda pas tebėt i dai
l in inkų kūrybos nau jus prover
ž ius . 

1:30 v. p .p . R a m u n ė Kubiliū-
t ė pakv ieč ia s t u d e n t ą Gytį 
Liulevičių supažindinti dalyvius 
su iš Lietuvos atvykusia paskai
t in inke, l i teratūros istorike, pro
fesore Vanda Zaborskai te . Jos 
paskai tos t e m a — „Vaižgantas 
ir Lietuvos a tg imimas" . J a i rūpi 
pas idal in t i tuo, k ą Vaižgantas 
reiškė Lietuvai pe r paskut inius 
4 0 me tų . Nuo 1949 m e t ų 
ku l tū ros darbuotojams sk i r t a s 
uždav inys — s u k u r t i naują 
l i teratūros istoriją marksist inės 
ideologijos šviesoj . Lie tuvių 
l i t e ra tū ra ypač glaudžiai susi
jus i su t a u t i n i u a t g i m i m u . 
Rašytojus norėjo diskredi tuot i . 
Paneigtas estet inis kriterijus — 
išnyko rašytojo, kaip meni
n inko , ver tė . Lietuvių litera
t ū r o s didieji menin inka i nu 
s tumt i į vizijos periferiją. Ku
riantiej i ieškojo formuluočių, 
kurios nepažeistų tiesos. Vytau

t a s Kubilius yra pasakęs, kad jis 
su t inka rašyti bet kokią kvaily
be, kad pasirodytų tekstai . Dėl 
t o ne tu rė tume bū t i per daug 
šoki ruot i spausd in tų knygų 
įvadais. 

Praei t ies rašytojai dalyvavo 
ku l tū ros kūrybos procese, kaip 
ir gyvieji — ir abeji buvo kar tu 
baudžiami . Kudi rka , Maironis, 
Va ižgan tas ir Krėvė buvo la
biausiai visuomenės vertinami. 
Po pasakymo, k a d kalbėjimas 
apie „Aušros" laikotarpi yra ža
lingas, daug žmonių susitraukė, 
s u s i g ū ž ė . Ši l i t e r a t ū r o s 
tyr inėj imu sritis pasi tarė pati 
pavojingiausia. Iki Stalino mir 
t i e s grėsė net gyvybei pavojus. 
N e t dar 1983 meta i s minėtos 
„Aušros" šimto metų sukakties 
moksl in ia i pranešimai laukė 
lygiai penker ius metus iki buvo 
a t spausd in t i . N iekas nesiėmė 
a t sakomybės . Maironio „Lietu 
v a b r a n g i " buvo tapusi neofi 
c i a l i u L i e t u v o s h i m n u . 

Jaun imas l inksminasi „Ateities ' akademinio savaitgalio vakare . 
Nuo t r . Va le r i jos Ž a d e i k i e n ė s 

Kudirkos t eks ta i t ik dabar 
s p a u s d i n a m i , bet j i s buvo 
įtrauktas j mokyklų programas, 
nors daugumas tekstų moki
n iams buvo neprieinami. Kaip 
t i k t ada buvo g a l i m a ar
gumentuoti , kad reikia tekstus 
mokinių naudojimui atspau-
dinti . Vaižgantas turėjo trepoją 
k u l t ū r i n ę į t aką . J i s davė 
idealinį tautos kultūros modelį, 
k u r i s buvo s k i r t i n g a s nuo 
oficialios ideologijos. Vaižgantas 
kėlė kaimo kultūros vertę, o 
t a ip pat siejo ją su religija. 
Vaižganto „Pragiedrul ia i" yra 
lietuvių kultūros Summa. Tai 
y r a į nep r ik l ausomybę ei
nančios tautos vilt ingas pa
veikslas. 

Okupacija stengėsi visom iš
ga lė rri a tskir t i Lietuvą nuo 
Vakarų pasaulio. Vaižgantas 
s t a tė Rytus priešprieša Vaka
r a m s Rytai — despotiškumas, 
b a r b a r i z m a s . V a k a r a i — 
demokratiškumas, individui pa
garba Gorkio pasakymas „Žmo
gus tai skamba nuostabiai!" 
skarn' a labai ciniškai visuo
menėje, kur pamintas žmogus. 
Buvo kuriamas žmogaus visa
galybes mitas, kuris, deja, apsi
r e i šk i tik ekologine ir socialine 
katastrofa. Tai septyniasdešim
ties metų tragiškas eksperimen
tas . Rusai net galvoja, kad 
vienintelė paskutinių 70 metų 
ver tė yra, kad tai baisi pamoka 
pasauliui . Vaižganto ,,Dėdės ir 
dėdienės'' duoda įžvalgas, kurių 
ka ip tik trūko visuomenei. Čia 
ka ip tik kel iamas žmogaus 
sugebėjimas harmonizuoti su 
aplinka. 

Vaižgantas 1918 metais svars
to Rusijos revoliuciją. Vaižgantą 
vi?ados t r aukė socialinis tei
s ingumas ir v isuonenės re
formos. Jis baisėjosi Rusijos 
kruvina revoliucija. Žavėjosi 

ang losaks i šku ke l iu . Vaiž
gantas manė, kad lietuviško 
būdo savybės gali kompensuoti 
demokratinių tradicijų stokai. 
Vaižgantas formavo pagarbą 
tradicinei kaimo kul tūra i . Jis 
čia matė harmonijos ir saiko 
pajutimą. Oficialiajai ideologijai 
t o k s kaimo va izdas nepri
imtinas. Engelsas savo raštuose 
kėlė kaimo idiotizmą, bukumą, 
buožių kraugeriškumą. Toks 
požiūris į kaimą buvo diegiamas 
mokyklose. Nuo šeštojo dešimt
mečio griebtasi šią žalingą 
pažiūrą į kaimą atitaisyti . Vin
cas Mykolait is-Putinas kėlė 
„Sukilėliuose" valstietį kaip 
ku l tū ros kūrėja. Aput is ir 
Mart inai t i s aukš t ina kaimo 
kultūrą ir su ja sieja savo 
kūrybą. 

Ką Vaižgantas reiškia da
barties religinei būklei Lie
tuvoje? Valdinis ateizmas visos 
t a u t o s y r a a t m e s t a s . Su 
atgimimu visų širdys atsivėrė 
Bažnyčiai Antrą Sąjūdžio stei
giamojo suvažiavimo dieną Mi 
šiose pr ie k a t e d r o s buvo 
jausmas lyg kad dangus atsi
vėrė. Tauta buvo tiesiog eksta 
zėj. Tokių ekstazės momentų ne 
būna daug nei žmogaus nei tau
tos gyvenime. Lietuvoje veik 
visuotinai švenčiamos Kūčios, 
Kalėdos, Velykos, Vėlinės. Ta
čiau supasaulietiškejimo pro
cesai aiškiai visuomene palietę. 
Nešvenč iami sekmadien ia i . 
Atėjo jaunoji, nežinančiųjų kar 
ta. Mena:-; — gal vienintelis dau 

gelio r y š y s su re l ig i ja . 
Vaižgantui labai svarbi žmo
giška, kultūrinė katalikybės 
pusė. Vaižgantas iškyla kaip 
jungtis t a rp katalikiškos ir 
supasaulėjusios kultūros. Jo 
mintyse girdisi sąskambiai su 
Jono XXIII mintimis. 

P a l a n k u m a s t ikė j imui ir 
Bažnyčiai Lietuvoje dabar yra 
beveik visuotinis. Veikia čia ir 
akivaizdus „kaltės sindromas". 
Kairiosios visuomenės jėgos 
(komunistų ir socialdemokratu 
partijos) savo programose pripa
žįsta Bažnyčios i r tikėjimo 
pozityvią reikšmę tautos būtyje 
(tai anksčiau precedento neturįs 
atvejis) . Šią paga rbą i r 
p r i paž in imą Bažnyčia y r a 
laimėjusi savo tvirtybe, savo iš
t ikimu tiesos liudijimu. J i 
vienintelė institucija, pasiprieši
nusi totalitarinei sistemai. Da
barties situacijoje jai labai 
reikia dosnios, atlaidžios Vaiž
ganto dvasios, kad ji nepasiduo
tų pagundai kartais prabilti iš 
, jėgos pozicijos". 

Baigdama paskaitą Zabors
kaite pastebėjo, kad norėjo 
susieti Vaižgantą su kai ku
riomis pastarųjų dešimtmečių 
Lietuvos dvasinio gyvenimo 
pusėmis. Vaižgantas gyveno su 
mumis ir mumyse savo kūrybos 
ir asmenybės visuma, savo 
sukurtojo universumo estetiniu 
vertingumu, jo įtaiga ir žavesiu. 
Š iand ienos gr iūvanč io i r 
prisikeliančio pasaulio sankir
tose nušvinta atskiros šio uni
versumo briaunos. 

Zaborskaitės paskaitai korefe-
ruoja Kazys Bradūnas. Jis pa
stebi, kad Vaižgantas gimė 
prieš 120 metų, o tačiau mūsų 
tarpe daug, kurie jį gyvą matė. 
Tikrai, pakelia rankas apie 
penkiolika klausytojų, kurie yra 
Vaižgantą susitikę. Prelegentė 
gerai padarė, kad neišsiplėtė į 
visapusį Vaižganto vertinimą. 
Jos paskaitoje buvo be galo įdo
mios nauj ienos. Va ižgan to 
buvimas Lietuvos klode yra 
daugiaprasmis. Pirmiausia — 
kaip rašytojas, ir ne tik tautos 
rūpesčių rašytojas. Vaižgantui 
pats esminis kultūros kelrodis 
yra liaudies kultūros pamatai . 
Ant jų reikia statyti modernios 
kultūros rūmą. Mene pavyz
džiui tai darė Viktoras Pet
ravičius, o muzikoje (ar tuo 
keliu eina) Darius Lapinskas? 
Ar Vaižgantas nebuvo Vatikano 
II pranašas? Krupavičius su 
žemės reforma irgi buvo pavyz
dys. Apie Maironį buvo t ik 
užs imin ta . Maironio ir 
Vaižganto sugretinimas būtų 
kontrastingas diptichas. Kokių 
kunigų daug iau r e i k i a 
Lietuvai? 

Po paskaitos vykusiose disku
sijose dalyvavo dr. Kazys 
Rimkus, Kazys Pabedinskas, 
Bronius Vaškelis, Aušra Liu-
levičienė, Arūnas Liulevičius, 
dr. Juozas Meškauskas. 

Po pertraukos, kurios metu 
buvo pasidalinta įdomiomis Za
borskaitės įžvalgomis, studen
tas Marius Katilius-Boydstun 
savaitgalio dalyvius supažin
dino su dr. Mirga Girniuviene, 
kurios paskaitos tema — „Tole
rancija Lietuvoj ir išeivijoj". Ji 
pastebėjo, kad persitvarkymas 
vyksta keliose olotmėse. Pa
stovus pasikei t imas neįma
nomas,išjungiant vieną ar kitą 

grupę. Veikiama vieningai , 
tačiau būtų naivu galvoti, kad 
visų nuomonės sutaptų. 1918 
me ta i s Lie tuvos T a r y b a i 
priklausė grupės ir iš kairės ir 
iš dešinės. Ne partijų gausumas, 
o ginčai skaldė žmones. 

Kaip tai suderinti? „Atgi
mime" Plečkaitis rašo, kad gin
čas neprieštarauja tolerancijai. 
Ginčuose daug re i šk ia a t 
sargumas žodžiuose. Toleranci
ja angažuoja kiekvieną žmogų. 
Vienybę ardo ne spauda, ne 
veikėjai, o neatsargus žodis. 
Sunku būti tolerantu. Patys 
a p s i g a u n a m e s u t a p a t i n ę * 
toleranciją su kita idėja, pavyz
džiui-liberalizmu. Konkrečiai 
pagalvojus apie žmogaus pri
gimtį: paaugliai yra labiausiai 
netolerantiški. Elitizmas y r a 
formalus išdidumas. 

Koks vidinis tolerancijos nusi
statymas? Tai reiškia pakęsti 
kitų klaidą. Kiek ilgai nesu
abejota pakantumo prasme? 
Plečkaitis rašo: „Pakanta y ra 
tik tolerancijos pradžia. To
lerancija yra pareiga pripažin
ti kitų žmonių pažiūras". Tuo 
pripažįstama, kad esi lygus ki
tiems. Lietuvoje ginčai y r a 
dalykiški. Nesigriebiama eli-
tizmo. Išeivijoje esame as
meniškumo Jjiystkeliuose. 

Paska i t a i koreferavo Vy
tautas Kliorys. Jis pastebėjo, 
kad tolerancijoj galime ieškoti 
amerikietiškų, lietuviškų ir 
ateitininkiškų bruožų. Amerika 
gal vienintelis kraštas pasauly
je, kuriame dauguma temoka 
vieną kalbą. Lietuvišką kon
tekstą pamatėme Plečkaičio 
straipsyje. A t e i t i n i n k i š k a m 
kontekstui centre yra dialoginio 
atvirumo principas. Vienybę ar
do nekultūringi santykiai. Iš 
esmės jis sutinka su prelegente: 
žymiai daugiau netolerantiš
kumo pavyzdžių čia, n e g u 
anapus Atlanto. Mums reikia 
supras t i , k a d Dievo akyse 
esame visi lygūs. 

Diskusijose dalyvavo Mykolas 
Drunga, Liūtas Mockūnas, Vik
torija Skrupskelytė, Vaidotas 
Daunys ir ki t i . Akademinį sa
vaitgalį uždarė Jonas Pabe
dinskas. 

Šis Ateities Akademinis sa
vaitgalis praėjo ypatingai paki
lioje nuotaikoje. Tai buvo t ikrai 
Lietuvos atgimimo šventė. Ypač 
daug prie jo pasisekimo pri
sidėjo svečiai iš Lietuvos: poetas 
Vaidotas Daunys ir l i teratūros 
istorikė profesorė Vanda Za
borskaite. Jų besiklausydami 
pergyvenome istoriniai svarbų 
įvykį, ir su ja is besikalbėdami 
savaitgalio dalyviai pajuto ne 
tik Lietuvos rūpesčius, ne t ik 
viltį gerai Lietuvos ateičiai, bet 
taip pat ir didelį entuziazmą 
Lietuvos kultūrai. Savaitgalio 
svarstymuose pasikartojo daili
ninkės Viktutės Venclovaitės 
sukurtame savaitgalio plakate 
matomas šūkis „Ateitį regim 
tėvynės laimingą". 

L. Šakėnas 

SUSIKAUPIMO RYTAS 
MOKSLEIVIAMS 

Susikaupimo rytas mokslei
vių ateitininkų Prez. A. Stul
ginskio ir Kun. A. Lipniūno 
kuopoms bus sekmadienį, gruo
džio 10 d.. 10 12 vai. ryto, Atei
tininkų namuose, Lemonte. Visi 
kviečiami 

SUTINKAMA 
BINDOKIENĖS KNYGA 

Chicagos sendraugių ateiti
n inkų skyrius ruošia vakaronę 
penktadienįjgruodžio 8 d., 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. • 
Vakaronės metu bus su t i k t a ' 
Danutės Bindokienės naujoji • 
knyga apie lietuviškas t ra
dicijas. Vakaronės dalyviai I 
t u r ė s progą išgirsti autorę ir 
p a m a t y t i ke l i a s knygoje j 
aprašomas tradicijas. 

DR. VIKTORIJA 
SKRUPSKELYTĖ 

DETROITE 
i 

Detroito ateitininkų sendrau
gių skyrius rudens veiklą pra
deda gruodžio 3 dieną, sek
madienį, dr. Viktorijos Skrups-
kelytės paskaita apie poetą 
J o n ą Ais t į i r jo k ū r y b ą . I 
Paska i ta vyks 12 vai. Dievo . 
Apvaizdos parapijos salėje, 
25335 W. Nine Mile Road, 
Sou th f i e lde . L ie tuv i ško j i 
visuomenė kviečiama dalyvau- j 
t i . 

Paskaitininke prancūzų kalbą 
i r l i t e ra tū rą s tudi javo Šv. 
Juozapo kolegijoje, Hartforde, 
Fordhamo universitete, Dijono 
universi tete Prancūzijoje ir Il
linois universitete. Pastarajame 
1966 metais įsigijo daktaratą. 
D ė s t ė Illinois, Chicagos ir 
Oberlin universitetuose/kole
gijoje. Lietuvių periodikoje 
reiškiasi literatūriniais straips
n ia i s ir recenzijomis. 

Romualdas Kriaučiūnas 

ATEITININKŲ KŪČIOS 
ARTI 

Tradicinės bendros Chicagos 
atei t ininkų kūčios j au visai ar
t i . Jos ruošiamos Jaunimo cen
t ro didžiojoje salėje sekmadieni, 
gruodžio 17 d., 3 v. p.p. Vietas 
atei t ininkų kūčiose užsakyti 
savo šeimai ir svečiams pats 
la ikas jau dabar, skambinant 
499-2447. 

PREZ. A. STULGINSKIO 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Moksleivių ateit ininkų Prez. 
A. Stulginskio kuopos susi
r inkimas šaukiamas penkta
dienį, gruodžio 8 d., 7:15 vai. 
vak. pas Kristiną Jakštytę , 
5 2 4 0 E r n s t Ct . , W e s t e r n 
Springs, tel. 246-9472. Susirin 
k ime apie Motiną Mariją K a u 
p a i t ę kalbės seselė J a n i n a 
Golubickaitė, o seselė Mar
garita Bareikaitė apie palaimin
tąjį vysk. Jurgį Matulaitį. 
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SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. , 
Chicago, III. 60652 

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

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W. 63rd St. 
Tai. 735-7709 
217 E. 127st St. 
Lemont. IL 60439 

Tai. 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel 596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Fsfntty M+cHcsl CHo4c 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Siiver Cross Hospital 
ValarxJos pagal susitarimą 

T I 257.2285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr . ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St., Chicago. IL 
Tai . 476-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 

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 

IL 

Tai kabineto ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v e . , Cicero 

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

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

24M W. Utnuanien Ptesa Coert 
T«l. «25-«2M 

S07 S. OM»rt. LaOrsne*. IL. 
T* . 352-44«7 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

5835 S. Pulaski R d . , Chicago, IL 
Tai. 585-2960 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. - Tai . 737-5149 

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

Palos Hgts.. III Ketv vai. 3-6 v v 
Tai. 448-1777 

Dr Tuinason'0 kabinetą perėmę 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm., antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71st St., Chicago, UI. 

Tel.: 4364100 
11800 Souttnvest Hlgtroay 
Palos Height*. III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

Ofs. tai. 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

Dr. Tumasonlo 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, POSLĖS 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. 776-2880, raz. 448 5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S .C. 
Specialybė Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Mokslas ir kultūra 

LIETUVIŲ 
GYVENIME 

Lietuvių tauta prisiaugino 
mokslo žmonių išeivijoje ir pa
vergtame krašte. Mokslo įstai
gose — universitetuose ir in
stitutuose — dirbančių jau yra 
dideli skaičiai. Net nežinoma, 
kiek dirba šiame krašte, Kana
doje, Australijoje ar Pietų 
Amerikoje. Vieni yra griežtųjų 
mokslų specialistai, pasižymėję 
savo darbo įstaigoje, žinomi ir 
tarptautinėje srityje. Kiti dirba 
humanitariniuose moksluose, 
literatūros nagrinėjime, sociali
nėse srityse. Daugelis yra 
jaunosios ar viduriniosios kar
tos, kuri tėvų pastangomis ar 
savo pačių sugebėjimais ir dar
bu iškilo į viršūnes net 
svetimuose kraštuose ir sveti
mose įstaigose. 

Sunku būtų kalbėti apie spe
cialistus tėvynėje. Ten mažiau 
yra mokslo įstaigų, mažiau žmo
nių, galinčių dirbti tik moks
linį darbą, mažiau ir į viršū
nes galinčių iškilti. Jiems reikia 
dar ir politinio nusistatymo, 
priklausomumo partijai, savo ir 
net okupanto kalbos gero mo
kėjimo. Bet ir ten yra moksli
ninkų, kurie savo srityse padaro 
tai. kas jų sąlygose galima, pa
rodo savo žmogiškus suge
bėjimus ir darbštumą, nepaisy
dami priklausomumo ideologijai 
ar politikai. Tai ypač dabar žy
mu, kai Lietuva pradeda jausti 
laisvės žibėjimą ir kai žodis gali 
būti ne tik tautiniu, bet ir 
moksliniu atžvilgiu atviresnis. 

Šiame šeštajame mokslo ir 
kultūros svarstyme susijungė 
dvejopos jėgos — mokslininkai 
ir kultūrininkai iš įvairių lais
vės kraštų, mokslininkai, spe
cialistai ir net politikai iš 
tėvynės. Nors iš anksto buvo ži
noma, kad jie yra skirtingi, kad 
net jų mokslų kryptys skiriasi, 
bet šiemet yra pirmas mėgi
nimas susijungti ir bendromis 
jėgomis spręsti mokslinius 
reikalus. Kultūros klausimas 
čia lieka tik antroje eilėje — vie
naip į ją žiūri tie, kurie laisvai 
gali kultūrą kurti, kitaip turi 
žiūrėti tie, kurie, daugel metų 
buvo priversti galvoti, kurti, 
rašyti, piešti ir kitais kultū
riniais reiškiniais rodytis pagal 
nustatytą programą. 

Mokslas tiek vienur, tiek 
kitur turi tuos pačius pa
grindus. Jis remiasi gamta ir 
žmogaus sugebėjimais tą gamtą 
pajungti. Skirtumas yra vie
name ar kitame krašte mokslui 
pasiaukojusių žmonių skaičiuje, 
skiriamos mokslo tyrimams ar 
priemonių tobulinimui lėšos, 
daroma pažanga, naudinga 
įstaigai, valstybei ir tautai. Net 
ir mokslas pažangos žvilgsniu 
yra trukdomas aplinkybių, 
įsakymas ateina tą ar kitą 
gaminti, to ar kito ieškoti, 
tokias ar kitokias priemones 
naudoti ne iš mokslui skirtų 
žmonių. įsakymus duoda poli
tiškai nusiteikę, rodą partijai 
klusnumą ir pagal partiją 
nustatomos mokslui siekti 
sąlygos. 

Dar labiau išsiskiria kultūrą 
palaikyti, ją kurti ir ja 
džiaugtis laisvuose kraštuose 
gyveną ir tik pareigą atlieką 
pagal įsakymą kultūrininkai. 
Negalima sakyti, kad nėra 
kultūros kūrėjų pavergtame 
krašte, kuriame įsakymais buvo 
kuriami mokslo ir dar labiau 
kultūros pagrindai. Juk 
tėvynėje mūsų kultūrininkai, 
nors turėjo gerą valią, buvo pri
versti paklusti įsakymui arba 

DAR TIKTAI PATI PRADŽIA 
Pokalbis su Zigmu Vaišvila 

Rimties valandėlei 

LAIKAS JAU PABUSTI 

savo kūrybą laikyti stalčiuje, 
kad už ją netektų kentėti. Ir jie 
žinojo, kad tikros kūrybos 
sąlyga yra kūrėjo laisvė. 

Lietuvos tautos dalies išei
vijoje kūryba buvo ir yra laisva. 
Tai ne nudžiūvusios šakos, kaip 
vadino parsidavėliai, bet tikrų 
kūrėjų laisvas minties ir sielos 
pasireiškimas kultūriniais kū
riniais. Laisvų kraštų moksli
ninkai turėjo ir turi laisvę, juo 
labiau kūrėjai, kur reikalinga 
tikra laisvė ir tikras žmogaus 
vidaus pasireiškimas. Gal kar
tais jis silpnesnis kūrybos atžvil
giu, ypač rašto ar dailės srityje, 
bet tai tikra žmogaus vidaus iš
raiška, kurios daugelyje kraštų 
kūrėjai neturi. 

Šioje srityje reikėjo suderinti, 
sutaikyti ir vieni kitus supras
ti, kad kultūra būtų tik tautos 
kultūra, kad kūryba būtų žmo
gaus kūryba, kad laisvė kūry
boje nebūtų užgniaužta ir neuž
gniaužtų pačių kūrinių. Ar 
pavyko šiuose svarstymuose to 
pasiekti, parodys tik ateitis. Bet 
tikrai čia susijungė moksle ir 
kūryboje dvi tautos dalys ir 
sudarė vieną tautą. 

Po savaitės svarstybų įspū
džiai ir paskleistos mintys jau 
yra susigulėjusios žmonėse, 
kurie galėjo dalyvauti. Kad 
pagrindinis akcentas buvo 
dedamas ne tiek mokslo ir 
kultūros srityje, kiek politikos, 
geriau sakant, laisvės svars
tymuose, tai nebuvo bloga 
klausytojams ir juo labiau 
kalbėtojams. Jei mokslo sritys 
ir mažiau nukentėjo, ta i 
nukentėjo kultūra,- kūryba,*, 
laisvė, kuri turi reikštis tautine 
kultūra. Tai buvo ypač jaučia
mas tas skirtingumas pažiūrose 
į kultūrą neutraliam klau
sytojui, kai apie ją kalbėjo išei
vijoje išaugęs ar bent pripratęs 
kalbėtojas, nuo pavergtos Lie
tuvos atstovo, kuris dešimt
mečiais augo kitokioje sistemoje 
ir kitokių pažiūrų skiepijamoje 
aplinkoje. 

Iš šono žvelgiant tai buvo ge
rai, kad daugelis galėjo pajusti 
skirtybes ir panašumus į 
mokslą, kultūrą, kūrybą ir 
laisvę. Laikas tai užtrins, laikas 
pakeis vienus ir kitus, kai 
sąlygos ir gyvenimo aplinka 
pasikeis. Šiame mokslo ir kūry
bos simpoziume buvo gerų ir ge
rai klausytojus nuteikusių iš
vadų, bet buvo taip pat ir ne 
visai gerų įtakų liekantiems 
svetimuose kraštuose. Jie jau 
nėra svetimi, jiems nesudaro 
kliūčių dirbti mokslinį darbą, 
kurti kultūrinius kūrinius ir 
naudotis laisve. Iš pavergtos 
Lietuvos, nors tautiškai nusi
teikę į savo kraštą sugrįš, bet jie 
turės likti savo aplinkoje, kovo
dami už laisvę ir nepriklau
somybę. 

Tikresnes išvadas padarys tik 
vėliau, tik tada, kai visi svars
tybų įspūdžiai nurims, darys tei
giamos ar neigiamos įtakos. Da
bar tik turime pasidžiaugti, kad 
pirmą kar tą nepalankiose 
sąlygose, kenčiant visokias kliū
tis ir nepatogumus, mokslo ir 
kūrybos svarstybos, moksli
ninkų ir laisvųjų ar laisvės no
rinčių suvažiavimas kartu yra 
didelis laimėjimas. Čia susi
jungė abi tautos dalys, čia 
kalbėjo žmogus su žmogum, jau 
dešimtmečius išskirti broliai ir 
seserys kaip vienos tautos ir tų 
pačių siekimų žmonės. Tai 
reikia laikyti ne vienos dalies. 
bet visos tautos laimėjimu. 

Pr. Gr. 

Zigmas Vaišvila, fizikas, 
gimęs 1956 metais, yra Lie
tuvos Žaliųjų partijos vadas 
ir vienas iš Persitvarkymo 
Sąjūdžio steigėjų. Pokalbis 
su juo buvo pravestas New 
Yorke lapkričio gale. 

— Jūs dabar nutraukiate 
savo kelionę į Kanadą ir 
Ameriką ir skubiai grįžtate į 
Lietuvą. Ar galėtumėte 
paaiškinti kodėl tai darote? 

— Visų pirma verčia nauji 
įvykiai ir Maskvoj ir Lietuvoje. 
Iš Maskvos ateina grasinimai 
panaikinti konstitucines mūsų 
pataisas. Ten Sąjungos Aukš
čiausios tarybos sesijoje stu
miami labai antidemokratiniai 
įstatymai, tokie rusų kalbos 
kaip valstybinės kalbos, sąjun
ginės pilietybės, kurie priešta
rauja suvereninių respublikų 
koncepcijai. Padėtis Lietuvoje 
ta ip pat skat ina grįžti. 
Artėjančioje Lietuvos Aukščiau
sios tarybos sesijoje bus daugybė 
klaustukų. Kaip pagaliau bus 
reaguojama į Maskvos spaudi
mą? Kokia gi galų gale bus 
rinkimų data? Iškilo vadinamas 
„prezidento klausimas". Čia vėl 
matom Maskvos ranką. Bent 
jau keturiose respublikose iški
lo šitas „prezidento" klausimas. 
Prezidento, kuris anot mūsų 
Lietuvos oficialios spaudos, 

RASA RAZGAITIENĖ 

esant reikalui, sustabdytų įsis
maginusią Aukščiausią tarybą. 

— Kas numatytas tokiu 
„prezidentu" tapti? 

— Propaganda aiškiai daroma 
Algirdą Brazauską iškelti. 

— Ar Jūs būtumėte priešin
gas tokiam ėjimui? 

— Būtinai ir labai priešin-
čiausi. Todėl, kad Brazausko 
mitas iškeltas yra labai. Propa
ganda milžiniška yra daroma jo 
naudai nuo pat pradžios. Bet 
mūsų Sąjūdžio patirtis rodo, kad 
nors su juo galima susitarti, jį 
įtikinti galima, tik nėra jokios 
garantijos, kad rytojaus dieną 
jis nepadarys kitaip, kaip jau ne 
vieną kartą yra atsitikę Lietu
vos Aukščiausios tarybos sesijoj. 
Na tai ką? Žmogus be savo 
nuomonės geriausiu atveju. 

— Brazauskas dabar buvo 
iššauktas į Maskvą. Ar J ū s 
teigiamai ar neigiamai verti
nate jo elgesį? 

— Matot, jis tyli. Grįžus iš 
Maskvos, jie (Lietuvos kom. par
tijos atstovai) nepanoro susitik
ti iš karto su spaudos ir televi
zijos atstovais ir tai aišku kelia 
nerimą. Kaip vertinti jo elgesį? 
Aplinkybės jį verčia šnekėti 
apie nepriklausomybę ir apie 
komunistų partijos atsiskyrimą 
nuo Maskvos. Antraip jie, 
oficialūs mūsų valdžios atstovai, 
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Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkas Zigmas Vaišvila su Lietuvių Informa 
cijos centro vadove Ginte Damušyte. 

ne tu rė tų jokių galimybių 
laimėti bent šiek tiek vietų būsi
muose rinkimuose. Todėl ver
čiami susidariusio Lietuvoje 
fono, jie nebegali irgi nešnekėti 
apie nepriklausomybę. Na, ne
pavydėtinas, aišku, vaidmuo 
yra t a rp kėdžių bū t i , bet 
anksčiau ar vėliau apsispręsti 
reikia. Kol kas to apsiprendimo 
nematom. 

— Ar Jūs manote, kad Bra
zauskui pasiseks patenkinti 
ir Lietuvą ir Maskvą? 

— Manau, kad nepasiseks, o 
trečios pozicijos nėra. Arba tu 
vienoje pusėje, arba kitoje 
pusėje. Taip, kad nepavydėtinas 
likimas ir jam ir lietuvių tautai, 
jeigu pasiduos tokiam dvigubam 
žaidimui. 

— Jūsų supratimu, kaip ski
riasi Sąjūdžio s iekiai ir 
metodai nuo Laisvės lygos? 

— Siekiai, man atrodo, visų 
dabar jau vienodi Lietuvoje, iš
skyrus , a i šku , dabar t inės 
respublikos vadovybę. Visų pir
ma, aš norėčiau a tkre ip t i 
dėmesį, kad po kovo mėnesio 
rinkimų, Laisvės lygos skilimo, 
jos autoritetas smuko ir, matyt, 
ne veltui Antanas Terleckas 
vengia šnekėti, kiek narių yra 
Laisvės lygoje. Tai didelis 
klaustukas. Na, bet įprasta ją 
minėti. Ką galima pasakyti? 
Labai gaila. Matome labai 
didelį norą p a t r a u k t i 
visuomenės dėmesį, bet toks 
susidaro įspūdis, kad kartais 
asmeninės ambicijos yra 
aukščiau reikalo. Norėčiau 
palinkėti Antanui Terleckui, 
gerbdamas jo praeitį, amžių ir 
protą, kad būtų nuoseklesnis. 
Negalima vieną sakyti kam
baryje, o kitą išėjus už durų. 

— Ar Jūs galvojate, kad 
Laisvės lyga dalyvaus sekan
čiuose rinkimuose? 

— Nežinau tiesiog. Kol kas 
prieštaringi pareiškimai buvo 
Laisvės lygos, ir man atrodo jie 
patys nėra apsisprendę. 

— Kaip Sąjūdis reaguotų į 
Laisvės lygos dalyvavimą 
rinkimuose? 

— Ramiai reaguotumėme, nes 
tai tikrai nesudarytų jokios 
didelės problemos. Tai nėra 
masinė organizacija. Tačiau, 
jeigu matysime, kad nėra 
gal imybės vykti Lietuvoje 
daugiau ar mažiau demokra
tiniams rinkimams, kad negeri 
dalykai darosi, mes ir patys 
(Sąjūdis) paskelbsime rinkimų 
boikotą. Bet atsisakyti dabar tos 

Nuotr. R. Razgaitienės galimybės rinkimų dar pen-

Daug metų praėjo, kai žmoni
ja laukė išgelbėtojo. Jis jau buvo 
pažadėtas pirmiesiems tėvams, 
nors Adomas ir Ieva nusikalto 
Dievui ir prarado laimę rojuje. 
Jie nepaklausė Kūrėjo, panoro 
būti patys kaip dievai, pažinti 
viską, kas buvo aplinkui juos. 
Taip įsivaizdavo nusikaltimą 
žmonija. Bet taip pat ji jau 
turėjo pažadą, kad bus išgel
bėta, nes tai Dievas buvo pasa
kęs pirmiesiems tėvams. 

Kiek tas laukimas užtruko, 
šiandien niekas negali pasakyti. 
Laikas neskaičiuojamas nei 
metais, nei šimtmečiais. Tik tas 
laukimas buvo ne tik išrinktoje 
tautoje, kuri perdavė tradiciją ir 
ją surašė Dievo įkvėptame Šv. 
Rašte, bet tikrojo gelbėtojo 
laukė ir tie žmonės, kurie jau 
buvo pradėję garbinti gamtos 
jėgas, kurie pasidarė stabus ir 
daugelį dienų įsivaizdavo kaip 
galingesnius žmones ar net 
gyvius. 

Tas žmonijos laukimas ilgus 
metus šiandien atvaizduotas ka
talikų Bažnyčios tik keturiomis 
advento savaitėmis, primena
mas žmonėms keturiais sekma
dieniais. Ir pirmąjį advento 
sekmadienį krikščionims prime
na psalmės žodžiai: ,,Į tave aš 
keliu savo sielą, Viešpatie, 
mano Dieve, Tavimi pasitikiu" 
(Ps.24,1-2). O tai dienai skir
tame skaityme apaštalas šv. 
Paulius ragina tikinčiuosius: 
„Supraskite, koks dabar laikas. 
Išmušė valanda jums pabusti iš 
miego. Dabar išganymas arčiau, 
negu tuomet, kai įtikėjome" 
(Rm.13, 11). 

Advento pradžioje mes lau
kiame Kristaus. Ne ateinančio, 
nes jis jau atėjo. Mes laukiame 
Jėzaus Kristaus, mūsų Išgany
tojo ir Mokytojo, ateinančio į 
mūsų gyvenimus. į mūsų šei
mas, į mūsų aplinką. Jo žodžiai 
gal užmiršti, jie turi pabudinti 
visus krikščionis Evangelijos 
sekimui, jos mąstymui, jos 
pritaikymui savo gyvenimui, 
tartum mes pabustume iš to 
letargiško miego. Dabar Kristus 

kiems metams ir žmones 
pasmerkti laukti... Negi mes 
norim nugyventi Lietuvą taip, 
kaip Lenkija nugyventa buvo? 

— Esate atvykęs su Sąjū
džio įgaliojimais ir esate 
Sąjūdžio nusistatymus aiški
nęs jau porą savaičių laik
raštininkams, politikams ir 

(Nukelta į 4 psl.) 

asmeniškai mums yra arčiau, 
negu juo įtikėjo apaštalai, kan
kiniai, išpažintojai, atidavę už 
Kristaus žodį savo gyvenimus 
ar net gyvybes. Tą mintį turėjo 
apaštalas šv. Paulius, ragin
damas krikščionis pabusti, tą 
mintį turi ir dabartinė Baž
nyčia, primindama tuos žodžius. 
Jau laikas pabusti ir pradėti ne 
tik laukti, bet ir eiti nauju 
Kristaus nurodytu keliu. 

Žmonijos laukimas pasibaigė, 
bent tos, kuri buvo ištikima lau
kime ir norėjo, kad laikai 
pasikeistų. „Naktis nuslinko, 
diena prisiartino, sako toliau šv. 
Paulius. Tad nusimeskime tam
sos darbus, apsiginkluokime 
šviesos ginklais! Kaip dieną, 
elkimės padoriai, saugodamiesi 
apsirijimo, girtavimo, palai
dumo, neskaistumo, nesantai
kos ir pavyduliavimo. Apsivil
kite Viešpačiu Jėzumi Kristumi 
ir nelepinkite savo kūno, 
netenkinkite jo geidulių" (Rm. 
13,12-14). 

Iš tamsos einame į šviesą, ap
sivelkame Jėzumi Kristumi, kai 
sekame savo gyvenimu ir dar
bais jį žemėje, jį ant kryžiaus, jį 
Švenčiausiame Sakramente, jį 
mūsų tarpe iki pasaulio pabai
gos. 

Jėzus antrą kartą ateis tik 
paskutinio teismo dieną. Bet 
dabar krikščionys tur i jau 
gyventi jo šviesa, apsišarvavę 
krikščioniškais ginklais — 
meile, tikėjimu ir viltimi. Šis 
sekmadienis ir primena, kad tas 
ilgo laikotarpio laukimas, ta 
visuotinė tamsa jau pasibaigė. 
Kristus jau yra mūsų tarpe. 
Krikščionys turi jį matyti savy
je, nes jie yra sakramentais ap
vilkti pačiu Jėzumi Kristumi. 
„Todėl ir jūs būkite pasirengę, 
nes Žmogaus Sūnus ateis, kai 
nesitikėsite" (Mt., 24,44). Reikia 
budėti, kad tamsa praeitų mu
myse, o šviesa laiku nušviestų 
Jėzų, jau gyvenantį mumyse. 

Su šio sekmadienio malda
vimu reikia prisiminti: „Tegul 
klesti ramybė! Juk čia mano 
broliai, bičiuliai, čia mūsų Vieš
paties Dievo buveinė. Meldžiu 
tau gerovės" (Plg. Ps. 121,8-9). 
Save ir savo artimuosius turime 
prisiminti , šį sekmadienį 
pradėdami advento laikotarpį. 
Turime prisiminti ir savo 
brolius, savo artimuosius, savo 
šeimos narius, kad ir jie iš tam
sos eitų į Jėzaus šviesą, kad ir 
jie žengtų Kristaus pramintu 
k e l i u - - A. Dls. 

Žmogus nėra tik tai, ką jis 
valgo, bet yra tai, ką jis savo 
idealu pasirenka; ir nors tam 
idealui dar nebūtų visiškai 

priartėjęs, jau pačiu veržimusi 
į jį būtų dalis to žmogaus esmės 
nužymėta. 

Burckhardt 

GYVENIMO VINGIAI 
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— Grįžus man iš belaisvės, ji buvo puiki žmona ir 

motina. Mūsų butas, kaip tu pats žinai, buvo visuomet 
švarus ir valgis laiku ant stalo. Grįžus man iš darbo, 
ji visuomet pasitikdavo mane jau tarpduryje su bučkiu 
ir šypsena. Bet laikui bėgant ji keitėsi. Ūgtelėjus mūsų 
vaikams ir pradėjus jiems mokyklą lankyti, ji irgi 
išbėgdavo pas kaimynes. Iš pradžių tik trumpam laikui, 
pamažu vis ilgėjant tiems vizitams. Paskutiniais 
metais ir aš rasdavau jau tuščią stalą. Pripratęs iš 
mažens prie tvarkingo šeimyninio gyvenimo, aš 
nepakenčiau to, ką aš jai ir išdėsčiau. 

— Galvoju, kad jai nepatiko tas. 
— Ir dar kaip jai nepatiko. Ji pasakė man 

pamokslą, kokio aš buvau dar negirdėjęs. Girdi, ji 
pražiopsojusi porą savo geriausių gyvenimo metų, 
belaukdama manęs grįžtančio iš belaisvės. Be vyro, be 
meilės, tik su rūpesčiais širdyje, todėl dabar ji norinti 
atsigriebti. Žinoma, aš jai nudėsčiau, kad korėjiečiai 
nepaguldė mums irgi moters į lovą. Vietoje to, mes 
gaudavome dar pylos. Nieko negelbstint, aš jai siūliau 
pasiieškoti darbo, kur ji galėtų rasti geresnį būdą 
nuoboduliui išsklaidyti. Kaip matai, John, niekas ne
gelbėjo. Net ir geriausi mano argumentai ir prašymai 
neišardyti mūsų šeimos, nerado atgarsio jos širdyje. 
Žiūrėsim, kiek ilgai ji džiaugsis su savo daktarėliu. 
Geras gydytojas mažai laisvo laiko turi, todėl, manau. 
Caren pradės greit ir vėl nuobodžiauti. 

* * * 

Po turėto su Toni pasikalbėjimo kurį laiką aš ne
galėjau nurimti. Nors ir bandžiau negalvoti apie tai, 
bet vis tos pačios mintys sugrįždavo atgal. Kodėl ši 
šeima iširo? Kas kaltas dėl to? Perkalbėjau ir su Clau-
dija visą tai. Galvojau, gal ii ką nors anksčiau paste
bėjo, kas padėtų man išrišti tą mįslę, bet ir ji negalėjo 
duoti man tinkamo į tai atsakymo. Norėdamas pama
tyti vyrą, kuris pajėgė išardyti gražiai sugyvenusią 
šeimą, nusprendžiau aplankyti daktarą Overhead. 
Svarbios priežasties man net ir nereikėjo ieškoti. Juk 
jis yra gydytojas, todėl jo kabineto durys yra visiems 
atviros. O ligą galima susigalvoti, ką aš ir padariau. 

Priėmimo metu stebėjau aš jį labai atidžiai, norė
damas pamatyti, kas taip patraukė Caren prie jo. JNors 
mano vizitas buvo trumpas, bet aš susidariau nuomonę, 
kad Caren padarė blogus mainus. Toni buvo gražios 
išvaizdos, nespėjęs, o gal tik nepasidavęs aptukimui, 
nes jis buvo vis dar didelis sporto mėgėjas. Jo kalba 
buvo maloni, elgesys džentelmeniškas. Žodžiu, jis buvo 
vyras, kuris turėjo patikti daugumai moterų. Gi Over
head visiškai skirtingai atrodė: gerokai aptukęs, pra
plikęs, poakiuose kabojo odos maišeliai, kas rodė. kad 
jis gyvenimą ėmė iš linksmosios pusės. Paspaudęs jo 
paduotą pasisveikinimui ranką, net pasišlykštėjau — 
minkštutėlė, lyg kokios išlepintos moterėlės. Jo kalba 
ir išvaizda veikė mane atstumiančiai. 

— Nejaugi Caren susižavėjo jo pinigais? — pa
galvojau aš. — Ne piniguose laimė, mergele. Neatneš 
tau jo pinigai džiaugsmo. 

Claudija, išgirdusi apie mano lankymąsi pas Over
head, pradėjo man išmėtinėti kišimusi į svetimų žmo
nių asmeninius reikalus. 

— Čia nėra vienos Caren asmeninis reikalas. Jeigu 
taip būtų, niekam dėl to galvą neskaudėtų. Šis reikalas 
liečia Toni, jų vaikus, dalinai net ir mus, — atkirtau 
aš jai. 

— Kuo gi tas mus liečia? — nustebo ji. — Man gaila, 
kad taip įvyko, bet mes juk nesigiminiuojame su jais. 
Amerikoje šiuo metu yra labai daug išsiskyrusių šeimų, 
ir niekas dėl to nesijaudina. Ši šeima yra tik vėl vienas 
naujas lašelis į tą išsiskyrusių jūrą. 

— I tą purviną jūrą, mergele. Tautos pagrindas yra 
sveika šeima. Kodėl dabar Amerikoje yra toks didelis 
kriminalinių nusikaltėlių skaičius? O gi todėl, mielo
ji, kad kai kurie juodieji ir baltieji nusisuko nuo Dievo, 
pamynę moralinius principus, gyvena kaip laukiniai 
žmonės ir gyvuliai. Bet ir gyvuliai turi savotišką 
moralę. Jie žudo tik alkani būdami ar save gindami. 
O ką gi žmogus, kuris yra pasiekęs aukštą civilizacijos 
laipsnį, daro? Žudo tokį patį sutvėrimą, kaip ir jis pats, 
be jokio skrupulo savo širdyje. Štai, kur veda skyry
bos, nes tik gražiai sugyvenančios šeimos išaugina 
vaikus padoriais žmonėmis. 

— Eik, jau eik, John, — numojo ranka Claudija. 
— Tu čia jau nušnekėjai. Va, mūsų kaimynai Milleriai 
juk abu buvo išsiskyrę, o dabar juodu labai gražiai 
sugyvena. Ir jų vaikai yra be priekaištų. O tokių viso
je Amerikoje yra labai daug. 

— Tu blogai mane supratai. Claudija. Aš ir nesa
kau, kad kiekviena išsiskyrusi šeima išaugina blogus 
vaikus ar tėvai nueina blogais keliais. Jau pats faktas, 
kad dauguma žmonių, ypač jaunesniųjų, žiūri į vedy
bas labai lengvabūdiškai, yra blogas reiškinys. Tu pati 
žinai, kad aš labai domiuosi istorija, ypač senovės. Aš 
net galvojau savu laiku studijuoti tai, bet, susidėjus 
aplinkybėms, teko užmiršti. Žinoma, tas netrukdo man 
dabar pasiknisinėti po senus laikus. Nors aš nelaikau 
savęs lietuviu, o amerikiečiu, bet mano senelių tau
tos istorija mane labai domina. Anksčiau, būdamas dar 
gimnazijoje, aš gėdinausi pasisakyti esąs lietuvių 
kilmės. Kas gi norės būti pravardžiuojamas lugan 
vardu. /_ 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
KARTU DAINUOS 

I Š E I V I J A IR LIETUVA 

Tik ką pasibaigė gerai pa
vykęs šeštasis Mokslo ir kūry
bos simpoziumas Lemonte ir 
Chicagoje. O štai už septynių 
mėnesių bus ir kitas masinis lie
tuvių subėgimas — pažįstamo Il
linois universiteto paviljone 
Chicagoje. kur buvo 1983 m. su
ruošta VI Dainų šventė, ki tų 
metų liepos 1 d. vyks VII Dainų 
šventė, iš praėjusių švenčių iš
siskirsianti, tuo, kad joje pirmą 
kartą pokario istorijoje dalyvaus 
du chorai iš Lietuvos. 

Lapkričio pirmomis dienomis 
lankydamasis Chicagoje, užsuk
davau ir j Jaunimo centrą. Ten 
susitikau ir savo bičiulį — Chi-
cagos Lietuvių operos veteraną 
ir jos valdybos vicepirmininką, 
taip pat Lietuvių fondo valdybos 
narį ir Jaunimo centro tarybos 
pirmininką solistą Vaclovą 
Momkų. Kartu prisiminiau, kad 
jis buvo VI Dainų šventės 
rengėjų k-to pirmininkas, o 
dabar šventės rengėjų — JAV ir 
Kanados LB krašto valdybų 
pakviestas ir VII Dainų šventės 
rengėjų komiteto pirmininku. 

Pasinaudodamas proga pa
klausinėjau apie šventėje daly
v a u s i a n č i u s cho rus , k u r i e 
aiškiai mažėja, apie repertuarą, 
dirigentus ir kitką, pažadė
damas apie tai spaudoje pa
rašyti. V. Momkus papasakojo, 
kad VI Dainų šventėje dalyva
vo 800 suaugusių choristų, apie 
400 jaunių ir apie 200 šokėjų, 
nes kai kurios dainos buvo 
atliktos kartu su šokiais. Šventė 
gerai pavyko, salė buvo pi lna 
žiūrovų, atgarsiai geri. Tik bė
dos turėta su garso sistema, nes 
mikrofonai nepajėgė su imt i 
1,200 dainininkų garsą. 

Paklausus, kaip bus su VII 
Dainų švente , kada chorai 
mažėja, o likusius choristus 
slegia amžiaus našta , V. Mom
kus atsakė; 

— Teisingai, chorai mažėja. 
Tačiau septintajai šventei j a u 
turime užsiregistravusių apie 
700 suaugusių ir apie 300 
jaunių choristų. Tap pat vėl bus 
ir tautiniai šokiai. Esam pasi
kvietę ir iš Lietuvos: iš Vilniaus 
šventėje dalyvaus „Varpo" cho
ras . Pasis iūlė da lyvau t i ir 
Vilniaus universiteto mergaičių 
choras, kuris, vietos universi
teto pakviestas, atvyksta kon
certuoti į Montanos valstiją. 
Mes jų lauksime Chicagoje, 
joms padėsime material iai ir 
draugiškai priimsime „Varpo" 
chorą sudarys 43 dainininkai,o 
Vilniaus univers i te to — 39 
merginos. Kai šiedu chorai 
a tvyks , l ėšoms s u t e l k t i 
didesnėse lietuvių kolonijose 
numatom surengti kelis jų kon
certus. 

Kadangi šventėje dalyvaus 
tiedu chorai, tad rengėjai ir 
tikisi, kad j VII Dainų šventę 
suplauks daugiau negu 6,000 
žiūrovų (tiek jų buvo VI Dainų 
šventėje), nes svečiai meni
ninkai iš Lietuvos išeivijai dar 
vis tebėra naujiena, juo labiau, 
Kad chorai in corpore į tokį 
renginį iš Lietuvos atvyksta 
pirmą kartą. V. Momkaus žo
džiais, mūsų dainų šventės yra 
d a u g i a u l i e t u v i ų t a u t o s 
demonstracija: parodyti visų 
tau tu žmonėms, ypač amerikie
čiams, kad lietuvių tauta yra 
stipri ir pajėgi tiek meniniuose 
pasirodymuose, tiek ir sporte. 
Pavyzdžiui Chicagos Lietuvių 
opera .yra vienintelė taut inės 
trupės opera tame mieste ir 
. enintelė po Lyric operos. 

Pak laus t a s apie būsimoje 
Dainų šventė je n u m a t o m a s 
• tigmenas, pirmininkas papą 

<ojo, kad apie s taigmenas 
galvojama. Nor ima sudaryti 
būrelį trimitininkų, kurie trimi
tais užgrotų melodiją „Lietu
viais esame mes gimę", o paskui 

sektų trys a r ketur ios visų 
chorų dainuojamos dainos. Tuo 
t a r p u t o k i a s d a i n a s , ka ip 
, .Lietuva b r a n g i " , „Grįš im, 
g r į š i m " ir k i t a s p r a d ė t ų 
d a i n u o t i j a u n i a i , p a s k u i 
įsijungtų suaugusių choras ir 
visa salė. nes visiems žiūrovams 
numatoma išdalinti tų dainų 
gaidas. Šias dainų pynes rengia 
kanadiškis muzikas J . Govėdas 
ir tai sudarys nemažą atrakciją 
bei šventę pa įvai r ins . 

Dirigentai j au numatyt i , įjuos 
kreiptasi ir, gavus jų sutikimą, 
ne t rukus bus paskelbt i . Kiek
vienas d i r i gen t a s pap ra s t a i 
g a u n a p a d i r i g u o t i po t r i s 
dainas. Pasak V. Momkaus , VII 
Dainų šventė je d i r i guos ir 
Vilniaus „Varpo" dir igentas , o 
pats choras pasirodys ir at
skirai . Svečių komi te to pir
mininke pakviesta buvus i JAV 
LB Kul tūros ta rybos pirm. I. 
Bublienė, o šventės reper tuarą 
par inko iš j aunesn ių muzikų 
sudaryta komisija, į kur ią įėjo 
D. Viskontienė, R. Kliorienė, F. 
Strolia, K. Skaisgi rys , L. Venc-
lauskienė . V. M o m k a u s žo
džiais, r epe r tua ras įdomus, nes 
dainos mažai girdėtos. 

Kadangi didelis dainos en
tuzias tas Vacys Momkus daly
vavo v i sose š e š i o s e da inų 
šventėse, t a d ir paklaus iau , 
kurios iš jų pal iko ilgiausiai 
pris imintiną įspūdį? 

Ilgai nelaukęs , j i s atsakė: 
„Niekad neužmirš iu pirmosios 
šventės 1956-ųjų me tų liepos 
pirmą, kai t e m p e r a t ū r a siekė 
102 laipsnius, o salėje nebuvo 
jokios vėsinimo sistemos. Nuo 
karščio keletas choristų apalpo 
ir teko juos išnešti . Vyrų ir 
moterų nugaros buvo šlapios 
nuo prakai to . Bet dvasiniai 
buvome s t ip rūs . T iek daug 
jaunų, balsingų dainininkų tada 
suvažiavo, kad estradoje nebe
užteko suolų visiems sustoti... 
Je i šį kar tą t a ip seksis, kaip da
bar atrodo, kokie mes būsim lai
mingi: ir broliai Lietuvoje, ir 
mes čia surasim bendrą kalbą ir 
galėsim su bendra daina vėl 
laisvai žygiuoti t a k a i s į Lie
tuvos nepriklausomybę. . ." 

P L Y T G A L I O S U K A K T I S 

Chicagoje neseniai pasibaigus 
gausiam Mokslo ir kūrybos sim
poziumui, ku r i ame dalyvavo 
net kelios dešimtys dalyvių iš 
L ie tuvos , p r i s i m e n a la ika i , 
kada tos išeivijos ir tautos bend
r a d a r b i a v i m a s buvo neįma
nomas. Tie la ikai gr įžta atmin
t in dar ir todėl, kad artėja ir la
bai svarbi išeivijos gyvenimo 
sukaktis. Tuomet 1979 m. gruo
džio 8 d., Chicagos Jaunimo cen
t re vykstant solisto Vaclovo 
Daunoro koncertui , pro langą 
įskriejo kūju ir p jautuvu deko
ruotas plytgalis, išeivijos prūde 
sukėlęs tokias bangas , kad jos 
išsiliejo per krantus , nubangavo 
per Atlantą ir pas iekė Lietuvą. 

Sakyčiau, kad tai buvo Chica
gos reorgų tau t in io pat rakimo 
pati viršūnė. Tam nesigailėta 
nei laiko, nei energijos, nei 
spaudos puslapių. Tuomet į 
koncertą einančius žmones pasi
tiko piketai . Viena jauna , akty-

(Atkelta iš 3 psl.) 
p a n . Kokias j a u č i a t e nuo
t a i k a s p a s amer ik i eč iu s ir 
k a n a d i e č i u s d ė l L i e t u v o s 
s iekių t a p t i n e p r i k l a u s o m a ? 
Ar r a n d a t e p r i t a r imo a r y ra 
abe j inga i ž iūr ima į Pabal t i jo 
ga l imą sukėl imą n e r a m u m ų 
Gorbač iovo peres t ro ikos pla
n a m s ? 

— Visų dėmesys d a b a r 
koncentruojasi į Maltoje Busho 
ir Gorbačiovo susitikimą. Infor
macija tiek iš Maskvos, Lietu
vos, Kanados ir JAV, kurią aš 
tur iu , rodo, kad Gorbačiovas 
prašys JAV paramos politikoje 
dėl galimų vadinamų persitvar
kymo politikos pasikeitimų, 
visų pirma Pabaltijo respubli
kose. Skaudu yra matyti , kad 
kar ta is tas mitas, kad Pabalti
jo respublikos kelia grėsmę Gor
bačiovo pertvarkai dar yra 
gyvas Vakarų šalyse. Kokia gali 
būti tikroji neramumų priežas
t i s? Užtenka ž v i l g t e r ė t i į 
Gorbačiovo elgesį Sąjungos 
Aukščiausioje taryboje, kur 
s tumiami slaptai paruošti anti
demokratiniai įstatymai. Strei
kai, antikomunistiniai šūkiai 
matomi todėl, kad žmonės, 
patikėję Gorbačiovo skelbiama 
pe r tva rka , nemato tos per
tvarkos. Kuomet paskelbta per
tva rka prasidėjo iš apačios, 
part inės klikos viršūnė išsi
gando, ir dabar l ieka klausimas 
kieno pusėj Gorbačiovas? Deja, 
atrodo, kad jis tik nori perdažyti 
imper i ją . Tokie mas in i a i 
judėjimai ir jų plėtimasis gali 
būti r imtas pretekstas karinės 
jėgos demonstravimui, ka ip tai 
įvyko Užkaukazėje, kaip tai 
vyksta Moldavijoje. 

— K a i p r e a g a v o J u n g t i n i ų 
T a u t ų a t s tovybės i J ū s ų pa
r e i š k i m u s , k a d L i e t u v a 
t u r ė t ų bū t i deko lon izuo ta? 
Ar j o s r eagavo pozityviai , 
n e u t r a l i a i ar n e g a t y v i a i ? 

— Teko susitikti su Airijos, 
Prancūzijos ir Graikijos misi
jomis. Tik Airijos buvo gan 
santūrus reagavimas. Su Grai
kijos ir Prancūzijos misijų 
atstovais buvo labai nuoširdus 
ir suinteresuotas pokalbis. Iš
girdom kai kur ių vertingų 
patar imų, pavyzdžiui, kurie 
ž inomi pol i t inai veikėjai 

vi reorgė einančius į koncertą 
net fotografavo. Matyt, buvo 
ruošiamas slaptas archyvas, nes 
tų nuotraukų spaudoje matyti 
niekada neteko. Gal ir gerai, 
nes plytgalio deš imtmečio 
sukakties proga dabar būtų 
galima tame pačiame Jaunimo 
centre suruošti jų parodą. Be
rods, su koncertais grįžta i r pats 
Vaclovas Daunoras. Jis galėtų 
parodą ir atidaryti. Galėtų būti 
t i k r a taut in io sus i ta ikymo 
šventė! 

Europoje galėtų kelti Jungt i 
nėse Tautose ir kituose tarptau
tiniuose forumuose Pabaltijo 
šalių teisių įkūnijimo klausimą. 

— V i e n a s iš J ū s ų t i k s lų 
b u v o mobi l i zuo t i t a r p t a u t i 
n i u s s t ebė to ju s a t e i n a n t i e m s 
rinkimams Lietuvoje v a s a r i o 
mėnes į . A r p a s i s e k ė t a i p a 
d a r y t i . ? 

— Yra žmonių pasiryžusių ta i 
padaryt i , t a rp jų ir Kanados fe
deralinio parlamento narių. Gal 
b ū t net diskusijos Kanados 
p a r l a m e n t e p ras idės š i u o 
k laus imu. JAV mažiau teko 
susi t ikt i , bet kalbėjau su ne 
vieno kongresmano ir sena
toriaus š tabo atstovais. Pažadų 
y ra . Žiūrėsime, kaip bus iš tik
rųjų. Po visų tų susi t ikimų 
apima vis didesnis ir didesnis 
nerimas: kokia gi bus iš tikrųjų 
prezidento Busho pozicija? 

— D a b a r p r a šyč i au J ū s ų ! 
pake i s t i k e p u r ę ir pas ida l in t i 
s a v o min t imi s ka ip L i e t u v o s 
Žaliųjų pa r t i j o s v a d a s . K a s , 
J ū s ų s u p r a t i m u , y ra d idž iau
s i a g r ė s m ė L i e t u v o s 
e k o l o g i n e i gerdvei? 

— Paminėčiau dvi problemas. 
Visu pirma, tikrai labai r imta 
problema yra vandens valymas. 
Teoriškai valome tik dvidešimt 
septynis procentus nutekamojo 
vandens. Kuršių marių, kurios 
s u r e n k a beveik visą m ū s ų 
vandenį, padėtis t ikrai katas
trofiška. Kai kurių teršalų, 
ka ip sunkiųjų metalų, organi
nės taršos leistinos normos vir
šijamos ne t dešimtimis kar tų . 
Labai sunk i padėtis darosi 
Klaipėdoje su geriamu vande
n iu . Tai kompleksas klausimų, 
kur ie r išasi vienas su kitu. Su 
šiuo kompleksu, aišku, rišasi ir 
žemės ūkio chemizavimas, kuris 
kol kas buvo nekontroliuo
jamas, -įb. 

— A r y r a : s a u g u va lgy t i 
d a r ž o v e s ? "'-• 

— Į v a r i a i b ū n a . L a b a i 
kenksmingi tokie atvejai, kai 
norima, pavyzdžiui, dirbtiniu 
būdu pr inokint i pomidorus. 
Tačiau laisva iniciatyva Lietu
voje prasidėjo/ ir kooperatyvai 
j au gamina visiems prieinamas 
priemones, kurių pagalba ga
lima patikrinti, bent jau grubiai 
vertinti nitrato kiekį daržovėse. 
Visa ta i prasideda. Kai kuriose 
pa rduo tuvėse j au prasidėjo 
daržovių tikrinimai reguliariau 
ir dažniau. Tuos t ikr in imus at
lieka Sveikatos apsaugos minis
terijos pareigūnai. 

— K a i p ap ie p i e n ą ? Y r a 
gandų , k a d ka i kur ios k a r v ė s 
s e rga l i aukoze — a r t a i t i e sa? 

— Yra gandų daug, bet y r a ir 
sergančių karvių. Yra pradėti 
pieno t ikrinimai , kaip ir kitų 
p roduktų , ypač pc Žaliųjų 
akcijų. Imtas i k a i k u r i ų 
konkrečių priemonių: kaip, pa

vyzdžiui, mažus vaikus aprū
pint i t ikrai sveiku pienu. Tai 
priklauso nuo konkretaus ra
jono. Vienur kai kurie ūkiai 
specializuojasi pienu mažiems 
vaikams, kitur specialūs ūkiai I 
atsiranda. Žaliųjų iniciatyva 
pradedama vystyti tokia akcija, 
kad žmonėm už pieną būtų 
mokama daugiau, bet jie patys 
užtikrintų pieno kokybę. Gaila, 
kad dar t iktai pati pradžia visų 
šitų iniciatyvų. 

— Koks y r a Žaliųjų nusis ta
t y m a s dė l Igna l inos? 

— Visų pirma, mūhų nusista
tymas yra toks: norime žinoti 
tikrąją padėtį apie Ignalinos 
atominės elektrinės saugumą ir 
a r ji iš viso gali funKcijonuoti. 
Kelia nerimą, aišku, ir statybos 
kokybė ir ta i , kad čia yra Čer
nobylio tipo reaktorius, t ik dar 
ga l ingesnis pusant ro kar to . 
Kiekvieno reaktoriaus galin
gumas yra tūksant i s penki 
š imta i megavatų . Iš jų du 
v e i k i a . Trečio r e a k t o r i a u s 
s t a tybą pavyko sus tabdyt i , 
tač iau dabar neseniai pasiekė 

žinia iš Maskvos, kad norima at
naujinti vėl statybą. To t a i 
t ikra i nesitikėjome. Ner imą 
kelia ir t ragiška Drūkšių ežero 
ekologinė padėtis . Š i luminė 
ta rša yra milžiniška ir yra r im
ti pokeičiai. 

(Bus daugiau) 

Daugiausia šeimyninių nesu
sipratimų įvyksta ne dėlto, k a d 
teisybė pasakoma, bet dėl to , 
kad ji tuojau pasakoma, neatsi
žvelgiant į laiką. 

J. Paul 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — feOO v. vakaro. 

Visos laidos i i WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 80480. 

Tek (312) 839-2511 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-6721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Vol ta ias 127/220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO {RENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

ttntmitto* kalno* JAVbė—. 
Priimam ui—kymua tttmtomi M viaų JAV mlamtų Ir U krtų kraštų 

Mūsų parduotuve siunčia vinokių 
rūAiu radiju* ir elektroniniu* prie-

į taiau* i Sov. Sąjunga mi apmokėtu 
į arba neapmokėtu muitu. 

Valandos: 
p i rm.- t rečd. 11-6 
k e t v i r t d se ta i . 11-7 
sekmd. 11-4 

NORINTIEMS PASVEIKINTI 
SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE 
Siūlome pasirinkti tinkamą sveikinimą Šv. 
Kalėdų, Naujųjų Metų, Jubiliejų, Vestuvių, 
Krikštynų ar bet kokia kita proga. 

SS 

Nr. 1 
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $50.00 

Nr. 2 
Septynios (7) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $55.00 

Nr. 3 
Septynios (7) rožės 
Dėžė šokoladinį saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $65.00 

Nr. 4 
Devynios (9) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $75.00 

Nr. 5 
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $85.00 

ZaiW 
9525 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, IL 60457 
708-430-8090 

Nr. 6 — MAISTAS 
5 sv. kumpis 
Riešutinis sviestas 
4 sv. ryžių 
Slyvų 
Razinų 
Aliejaus 
|vairių pusrytinių kruopų (cereal) 
Įvairių arbatų 
2 sv. kavos 
Gėlės $100.00 

Nr. 7 — VAISTAI & VITAMINAI 
Asperinas (3x100) 
CENTRUM vitaminai — 100 
B-Complex — stress 
MAALOX 
CALAMINE 
Dantų pasta (2) 
Muilas (8) 
SUDAFED — 100 
Band-Aids (300) 
Gėlės $115.00 

Nr. 8 — DIABETININKAMS 
Kraujo cukringumui matuoti glukometras 
Gėlės $250.00 

Nr. 9 — KŪDIKIAMS 
10 dėžių — 12 stiklainių kiekvienoje: persikai, bananai, 
žalios pupelės, žirniai, morkos, veršiena, jautiena, 
kiauliena, kumpis, kalakutas. 
Gėlės $150.00 

Sveikinimai pristatomi į namus Jūsų nurodytą dieną ir adresu. ŽAIBO vardu iš
rašytą čekį siųsti kartu su užsakymu. 

INTERNATIONAL (708) 430-7272 
9525 SO. 79TH AVENUE HICKORY HILLS, IL 60457 

Q.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M 
SEZONĄ. KVIEČIAME VISUS KELIAUTI SU MUMIS 1990 METAIS. 

7272 *JĮV 

9001 

9002 

9003 

9004 

9005 

9006 

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
KULTŪROS KONGRESAS A GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d. 
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00 

TURISTINE KELIONĖ SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE birželio 7-22 d. 
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 nkt. Vokietija 3 nkt. 
KAINA: Iš Čikagos $2,620.00 Iš New Yorko $2,490.00 

DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29-liepos 15 d. 
Vilnius per Torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt. 
KAINA: $2,280.00 

DAINŲ ŠVENTĖ „Grandies" Ansamblio iškyla liepos 2-25 d. 
84 KELIONĖ IŠPARDUOTA 

DAINŲ ŠVENTĖ liepos 3-19 d. 
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $2,095.00 

TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU AUSTRIJOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d. 
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budapeštas 2 nkt. 
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 Iš New Yorko $2,642.00 
(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje) 

KELEIVIAI, KURIEMS NETINKA DATOS AR NENORI KEUAUTI SU GRUPE, GALI IŠSIPIRKTI PAS 
MUS KELIONĘ SU SPECIALIAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS: 

— pasirinkite kelionės ilgį nuo 3-30 dienų; 
— Maskvoje Jus pasitiks, perveš ir įsodins į lėktuvus; 
— pageidaujant, Maskvoje Jus apnakvydins jaukioje, lietuviškoje aplinkoje; 
— jeigu domina Maskva, galima apžiūrėti miestą su palydovu. 
— Lietuvoje pasirinkite Jums mielesnę apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius, Kaunas ar 

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų. 

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI 
MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VISAS KEUONIŲ PASLAUGAS. Padedame sutvarkyti iškvietimo 
dokumentus, rašome bilietus Jūsų artimiesiems atvykstantiems iš Lietuvos. Galime parūpinti bilietą 
nuo pat Maskvos iki Jūsų miesto. Turime žmogų suteikiantį sutikimo ir persodinimo paslaugas New 
Yorke ir VVashingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai. 

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲ! 

J&t 
SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU RBRSRĮSTA VIRS DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 

ARTIMŲJŲ ARIRRSKNIIMUI LIETUVOJE! 

Toliau tęsiame šį patarnavimą greitai ir patikimai parūpinti mašinas, bei iškviesti jūsų artimuosius 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsiprekinti užsienio valiutos parduotuvėje. 

fev 
Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis 

G. T. INTERNATIONAL INC. 
- 9S25 SO. 79TN AVENUE 
HICKORY HILLS, H. 994f7-22S9 

TBL. 70S 430-7272 

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ 



SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS 

Redaguoja dr. K. A. Dagys 

TIKRIAUSIAI TO NEŽINOJOTE BENDRADARBIAVIMAS 

•• 

b 

• 

Jeigu kada važiuosite už mies
to ir nežinosite kur pasukti, kur 
sustoti, ką nors naujo pamatyti, 
užsukite į šunų (ir kačių) kapus. 
Tokių kapinių šiame krašte ra
site kiekviename didesniame 
mieste po keletą. Pamatysite 
gražia tvora aptvertą medžių 
priaugusį sklypą. Bus daug 
brangių paminklų, gėlių. Iškart 
neatskirsite, nepastebėsite, kad 
tai ne žmonių kapinės. Pa
matysite, kad buvo verta „su
stabdyti arklius" ir valandėlę 
sugaišti bežiūrint ir tų „dūše
lių" pakasimo vietą. 

Prie vartų taisyklės: reikalau
jama tylos ir pagarbos; negali
ma mėtyti popierių, skinti gėlių 
Juk čia amžinam poilsiui pati 
keti buvę geriausi žmonių drau
gai. Užsukite į mūrinį pastatą 
Informacija. Ten vedama regi 
stracija užkastų šunelių. Su 
rašyta jų geneologija, titulai. 
geri darbai, buvusių Seimininkui 
atsidūsėjimai, komplimentai. 

Akį traukia paminklai. Didel 
ir maži, akmeniniai, geležiniai. 
marmuriniai. Gerų meistrų iš 
kal t i , nublizginti. Įrašyt:, 
šunelių vardai: Jimmy, I\ero. 
Caluga, Nieki the Great, Sara.. 
Ruby, Fifi, Marx, Yonke.. 
Princess, Micado, Salandra.. 
Margis (taip, Margis). Kai k u r 
pridėta ir kokia sentencija arba 
ištisas surimuotas eilėraščio; 
posmelis. Apie šuns ištikimybę' 
iki paskutinės valandos arba 
kaip jų vaikus saugodavo nuo 
kitų piktų šunų. Toliau ponis. 
Elizabeth G. be Frizo tokia, 
vieniša ir nelaiminga, kad po 
mirt ies norėtų su šuneliu, 
viename karste būti. Marmuro 
ir Frizo nuotrauka. Arba vėl 
„Mūsų namų angelas sargas"* ir 
balto špico į marmurą in
krustuota natūralaus dydžio 
nuotrauka. Kitur jei nefotogra 
fija. tai surašyti namų sargo 
nuopelnai, visa litanija. Vienam 
antkapy vietoj nuotraukos visu 
keturių letenų i cementą įmin
tos pėde*. 

To betruko: tarp jazminų krū 
rao senas, apsamanojęs akmuo 
su kryžiumi! 

Rasite ir su hebraiškais už
rašais; su neišskaitomais ie-
roglifais, mėnuliu, varpų pėda, 
bažnytiniu varpeliu, kitais 
ženklais. Gėlės prižiūrimos, 
laistomos, krūmeliai apkarpyti, 
aptverti. Gražiau prižiūrimi nei 
kartais matai žmonių kapai. 

Pataikėm geru metu, kai buvo 
atvežtas ir atneštas karstelis. 
Žinojom, kas ten viduj. Atvyko 
dviem juodais automobiliais 
Penki suaugę ir trys mokinu 
kai. Nustebino mus, kad dr 
„kars to nešėjai" buvo su 
. . .cilinderiais! Taip, k a i p 
matome senuose filmuose laido 
jami Anglijos žymūnai. Vadinas 
yra dar ir cilinderių. Greičiau
siai užsilikę iš tų laiku, kai 
stogais laipiojo kaminkrėčiai. 
Jų uniforma iš senų laikų, kai 
tokie cechai Europoje egzistavo. 
Nedrįsom prieiti arčiau, tik iš 
tolo matėm, kaip į iškastą 
duobę, pagarbiai buvo nuleista? 
brangus karstelis. Vienas cilin 
derio savininkas iš kišenės iš
sitraukė knygelę ir rimtai pa 

skaitė. Gal burtus, egzortus, gal 
pranašystes. Viskas įvyko su 
derama rimtimi. 

Grįžtant prie to mūro. Ten su
žinojom, kad netoliese yra ir 
krematoriumas. Pelenai paskui 
supilami į urną. Vieni „padegė
liai" pakasami čia pat, kitų ur
nas nusiveža namo ir ten laiko 
kaip šeimos brangenybę. Ne
matėm, bet mums informacijoj 
paaiškino, kad galima šunelius 
laidoti ir mauzoliejuje. Tik 
brangiau kainuoja. Ir jau 
galima užsakyti vietą? Pa
reikalavimas didelis. Skubėkit. 

Yra ir lankytojų. Tik ne tokių, 
kaip mes smalsuoliai. Buvusio 
šeimos nario vizituoti štai at
vyko viena išsipuošusi poniutė 
su dukrele ar dukraite, vedina 
ilgais plaukais, bet trumpų kojų 
pudeliu ar kaip kitaip toji veislė 
vadinama. Sustojo ties pa
minklu. Ten fotografijoj labai 
panašus kaip ir tas trumpako-
jis pudeliukas. Dama šuneliui 
daug kalbėjo (tikriausia aiškino 
anos kalaitės dorybes, kurių 
trūksta tam šuneliui), barė ir 
rodė pirštu, liepė žiūrėti į 
inkrustuotą fotografiją. Bet 
šunelis ne per daug paisė 
vertingų nurodymų ir nenorėjo 
suprasti aiškiai dėstomų gimi
nystės šaknų ir ryšio, buvo abe
jingas garsiai kartojamiems 
žodžiams „mother, mother". Jis 
turėjo kitą šunišką nuomonę 
tuo reikalu, ir kai ponytėlė 
pasilenkė išrauti žolę, pudelis, 
(ar kaip kitaip jį reikia vadinti) 
pauostęs paminklo akmenį senu 
papratimu pakėlė koją... To 
buvo per daug! Poniutė atbula 
ranka trenkė tam neišmanan
čiam sutvėrimui į ausį ir kaip 
bausmę pažadėjo nakčiai už
daryti į tamsų rūsį. 

Apsilankymas neįprastose ka
pinaitėse buvo naujas eksperi
mentas, atmintinas patyrimas. 

K.A.D. 

Spaudoj buvo paskelbta ir 
Spygliuose p a k a r t o t a , kad 
laikai Lietuvoje taip pasikeitė, 
jog neliko marksizmo-leninizmo 
dėstytojų, i r t am univer
sitetiniam kursui dėstyti pa
kviestas iš Indianos prof. Julius 
Šmulkštys. 

Dabar reikia manyti, kad iš 
Lietuvos bus pakviestas Petras 
Anilionis ir Lituanistikos kated
roj ar kur nors kunigų semi
narijoj dėstys fundamentalinę 
teologiją. 

MOTERĮ SUPRASTI 
SUNKIAU 

Ir tarė tėvas sūnui, kuris už 
savaitės ar kitos rengėsi vesti: 
„Automobilio motoras turi 
17,000 įvairių dalių dalelių, tai 
suprantama, kad jį sunku suval
dyti, suprasti visų sraigtelių 
veikimą. Moteris, atsimink, turi 
du šimtus šešiašsdešimt tūk
stančių nervų. Pagalvok !" 

VIENI RANKAS, KITI 
PAGALIUS 

Respublikos parlamentui ne
reikia 141 deputato, nes TV 
rodo AT sesiją ir matome, kad 
intelektualiniame Lietuvos 
bagaže tik 20-30 žmonių, o visi 
kiti tik kilnoja rankas arba 
kaišioja pagalius į ratus. 

P. Motiejūnas, Varėnos raj. 
Atgimimas, Vilnius 

Neseniai gavau „Vilnies" skai
tytojo laišką. Jis prašo pa
aiškinti, kodėl dabar Lietuvoje 
katalikams grąžinamos bažny
čios. Aš manau taip: jeigu 
anksčiau Lietuvoje bažnyčios 
nebūtų atimtos — nereikėtų 
dabar jų grąžinti. 

J. Jokubka, Tiesa 

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje bus vakaronė su dail. 
Maryte Gaižutiene — bet daili
ninkė šį kartą nekalbės apie 
meną, bet apie grybus. 

TRIUMVIRATAS IR 
PAS MUS 

Los Angeles Šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla mokslo 
metus pradėjo... Mokyklos 
vedėja Marytė Newsom pasvei
kino... Antrasis vedėjas 
Algimantas Žemaitaitis supa
žindino su mokyklos taisyklė
mis... Trečioji mokyklos vedėja 
Violeta Gedgaudienė supažindi
no su šių metų mokytojais. 
Draugas, lapkr. 4. 

Pasirodo ne vien senovės 
romėnai t r iumviratą buvo 
įsivedę valstybę tvarkant, jis 
žinomas ir mūsų mokyklos 
sistemoje. 

A P / V N ^ S - r y ^ u , . / 
Q*MlAk(j IHAUG-AI.P 

N t T O L I SONAvOSy 
C H E M I J O S K.OIV\-J 
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Linas Žilvitis 

BERLYNO SIENA 

Pagerbti reik Berlyno sieną: 
Andai garsi mokėjo būt, 
Bet dar garsesnė ji šiandieną, 
Kada jos būvis jau kaput. 

Nebėr sargų, ir laisvas kelias. 
Į bėglį niekas jau nešaus. 
Ir vėl bus Deutschland ueber alles 
Arba kas norint panašaus. 

Kas bus, tas bus. Tegu ir būna. 
Pakomentuosim tai paskiau. 
Dabar gi melskime Perkūną, 
Kad jis trankytųsi smarkiau; 

Kad griautų sieną jis kiekvieną, 
Statytą užmojais Maskvos, 
Ir kad priartintų tą dieną, 
Kai Lietuva ir vėl gyvuos. 

Laisvoji Lietuva 

Kad popiežius Jonas XXIII gy
veno 132 metus, 5 mėnesius ir 
24 dienas, sužinome iš Draugo 
kalendoriaus. Lapkričio 
mėnesio puslapy pažymėta jo 
gimimo data: 1831.XI.25, o 
birželio mėnesį paminėta jo mir
ties diena: 1963.VL1. 

AR KLAIPĖDA NE 
LIETUVOJ? 

Jei kas iš Lietuvos važiuotų į 
Klaipėdą ar kitus miestus, 
prašau paskambinti... Skelbi
mas Drauge. 

Ignas Martinaitis, Šluota 

NE GEGUŽINĖ, O DŪMINĖ 

Sekmadienį Šaulių Namuose 
vyks gegužinė. Nueinu kiek 
pavėlavęs. Žmonių kupina. Tik 
duris pravėręs, mėginu įžiūrėti 
kokį nors pažįstamą veidą. Ale 
kur tau! Per dūmus trečio stalo 
veidai jau sunku atskirti. Dar 
neuždaręs durų, vėl grįžau į 
gatvę, nes ten cigarečių dūmai 
negraužė nei gerklės, nei akių. 
Je i Drauge būtų buvę 
paskelbta, kad salėje vyks ne 
gegužinė, o dūminė, tai būčiau 
nėjęs. Tai vis tas, kad ir nekaip, 
bet tik kitaip. 

J.Z-tis, Laisvoji Lietuva 
-

>v. .>;. DABAR AIŠKU 

Sa\o, kad greit degtukų nebus... 
Andrius Deltuva, Šluota 

MAT, SUSIGIMINIAVO 

Veterinarijos gydytojas pa
sakoja, kad pas jį viena moteris 
atvežė negaluojantį šunį. Gydy
tojas rado, kad šunelis yra dia
betikas, ir pradėjo aiškinti, kaip 
jį reikia maitinti. Tada moteriš
kė pertraukė veterinorių, saky
dama, kad ji negalinti suprasti, 
iš kur toks paveldėjimas, nes jos 
šeimoje niekas nebuvo diabe
tiku, kiek ji žinanti, tos ligos 
požymių nėra buvę nei vyro 
giminėj. 

Rcader's Digest 

PERSTATO KO 
NEPASTATĖ 

Komunizmą statė statė, statė 
per septyniasdešimt dvejus 
metus. Dabar, ir patys prisi
pažįsta, kad nepas ta tė . O 
perestroika, perstatymas kaip 
tik ir yra to, ko nepastatė. 
Eilinio piliečio komentaras 

Klaipėdos gatvėje. 

Smetoniniais Lukais turguje 
galėjai nusipirkti staininį žirgą, 
o nupenėtą kiaulę tau duotų 
priedu, dabar mėnesinę algą 
išleisi už nugaišusį triušį, o 
priedo nei sudžiūvusio kabino 
nepuisi. 

Iš la i ško iš Kauno 

— Girdžiu triukšmą už sie
nos, kaulai braška. Kas gi ten 
būtų? įkišu galvą pro duris — 
ogi trečios jaunystės Jokūbas 
čerlestoną šokti treniruojąs. Nu
girsta Seklyčioj 

REIKIA BRANGIAI 
MOKĖTI 

Esu pasirengęs prie knygos 
pridėti, parašyti bet kokią 
kvailystę, kad galėčiau tą 
leidinį išleisti. 

V. Kubilius, Vilnius 

Prikrėtę būsim didelių 
juokų su praeitim: 
žygiavom Lenino keliu, 
bet... Stalino kryptim... 

Gyvenom stebuklų šaly, 
į rojų mus varė, net rėkė! 
Ir žengėme atbuli, 
kad nematytu mėm to, kas 

pričky... 

Kur tie šaukliai, 
žadėję šviesiuosius rūmus?! 
Tyliai, mikliai 
sulindo į krūmus. 

Aleksas Dabulskis, Šluota 

Senyva moteris atėjo į Krem
lių ir būtinai panoro susitikti su 
Michailu Gorbačiovu. Gorbačio
vas pagaliau sutiko ją priimti ir 
tuoj paklausė: 

— Kuo galiu tamstai padėti? 
— Aš turiu tik vieną klau

simą, — pasakė moteris, — kas 
išrado, sugalvojo komunistinę 
sistemą — politikai ar moksli
ninkai? 

— Politikai, — atsakė Gor
bačiovas. 

— Dabar jau aišku, — pridėjo 
moteris, — mokslininkai pirma 
būtų išbandę su pelėmis. 

Iš Ronaldo Reagano 
anekdotų rinkinio 

IŠ HUMORO APD2 LENKUS 

Mūsų socialistinėj Lenkijoj 
darbas organizuojamas pla
ningai, dirbama kolektyviai, — 
giriasi par t ie t is tur is tui . 
— Pavyzdžiui, reikia pakeisti 
elektros lemputę palubėj, tai 
organizuojama trijų žmonių 
brigada: vienas ant kopėčių 
laiko iškėlęs lemputę, o kiti 
du atitinkama kryptimi suka 
kopėčias. 

su-Užsienio korespondentų su
rinktomis žiniomis, Sovietų 
Sąjungoje per metus nenaudoja
mų prekių pagaminama už 800 
bilijonų dolerių. 

L'Espris, Paryžius 

Iš vokiečių spai-dos 

• lustru spau 

ABEJOJAM, KAD TAI 
TEISYBĖ 

KODĖL STALINAS TIEK 
DAUG LAIMĖJO 

Moterims tenka reta proga pa 
sakyti paskutinį žodį. 

Chicago Tribūne Magazine 
rašo, kad Jaltoje Rooseveltui ir 
Cerčiliui sėdėti prie vieno stalo 

Laimutė Garbonkienė su Stalinu buvo kančia — tas 
..didysis mokytojas" ir ,.tautų 

* vadas" nemėgo maudytis ir iš jo 
ėjo baisus kvapas. Buvo norima 
konferenciją kaip galima grei
čiau baigti. Stalinas tuo pasi
naudojo ir gavo viską, ko norėjo. 

Diskusijose apie atkurtą Vy
tauto Didžiojo Universitetą 
Kaune paaiškėjo, kad ten dabar 
yra daugiau senato narių negu 
studentų. 

Siurrealizmas — tai tokia mene 
nesąmonė. Kostas Dočkus 

Reikia neužmiršti, kad, prieš 
išrandant telefoną, telefonų iš 
viso nebuvo. 
Iš paskaitininko per Mokslo 

ir kūrybos simpoziumą. 

Dabar pas mus rašytojai ne
tu r i laiko rašyt i — visi 
politikuoja. 

Vanda Zaborskaitė 

— Dabar kalbės tas. kuris tris-
dešimt metų praleido su gorilomis. 

Iš užsirnio . 'paudos 

Dėl moters kaip žmogaus ly
giavertiškumo šiandien kovoti 
lyg ir per vėlu. verčiau reikėtų 
ginti prispaustųjų vyrų teises. 

Jurgis Blekaitis, Aidai 

Oficiali statistika rodo, kad 
Sov. Sąjungoj batų pagamina
ma per metus 3 kartus daugiau 
negu Amerikoj, bet faktas, kad 
iš buitinių prekių batų kaip tik 
labiausiai trūksta. 

Oro biuras Čikagoje lapkričio 9 
praneša: iki pietų pusiau 
saulėta, popiet pusiau debe
suota. 

— KODEl. 
TAVE TAIP 
STIPRIAI 
LAIKO? 

— Bijo, kad ne-
nu t r ūkčiau... 

- KUR? 
— Į nepriklauso

mybę... 

Iš nepriklausomų žurnalistų — satyrininkų Kranklio leid inio. 

http://1831.XI.25
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LAUKIANT BUSHO -
IR GORBAČIOVO 

PASITARIMŲ 
REZULTATŲ 

JUOZAS VITĖNAS 

Paskelbus prez. Busho ir 
sovietų vadovo Gorbačiovo 
ruošiamą susitikimą gruodžio 
2-4 dienomis, buvo pasakyta, 
kad tai būsiąs judviejų susipa
žinimo susitikimas be jokios 
darbotvarkės. Bet netrukus, 
ypač po Berlyno mūro sienos 
panaikinimo, Bushas ėmė 
teigti, kad jis šio susitikimo 
metu norėtų patirti Gorbačiovo 
pažiūras j greitai vykstančius 
pasikeitimus Rytų Europje. O 
dabar jau sakoma, kad nuo šių 
pasitarimų priklausys ir Ameri
kos karino biudžeto mažinimas. 

Taigi juo arčiau susitikimas, 
juo labiau atrodo, kad tai bus 
svarbus pasitarimas. Tai matyti 
ir iš Busho pasitarimų su savo 
padėjėjais ir iš Vak. Vokietijos 
užsienio reikalų min. Gensche-
rio oei britų ministerės pirmi
ninkės Thatcher apsilankymo 
Washingtone. 

Okup. Lietuvoje taip pat jau
čiamas susirūpinimas šių Busho 
ir Gorbačiovo pasitarimų rezul
tatais. Yra baiminamasi, kad 
Gorbačiovas dėl ramybės gali 
sutikti su pasikeitimais Rytų 
Europoje Pabaltijo valstybių 
sąskaita. Todėl Pabaltijo taryba, 
kurią sudaro Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio ir Latvijos 
bei Estijos Liaudės frontai, lapk
ričio 18 d. Rygoje priėmė krei
pimąsi j Bushą ir Gorbačiovą. 

Rašte Bushui sakoma, kad 
Pabaltijo šalys niekada nesusi-
taikėm su okupacija ir aneksi
ja, kurią lėmė Sovietų Sąjun-
gos-Vokietijos 1939 m. sutartys 
bei slaptieji protokolai. Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žmonės 
aiškiai parodė savo ryžtą siekti 
nepriklausomybės šių metų 
rugpjūčio 23 d. susikibę ranko
mis j gyvą grandinę — Pabalti
jo kelią. Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos tautos yra vienintelės 
Europoje, neatkūrusios savo 
valstybingumo, kurio neteko 
antrojo pasaulinio karo sūkury
je. Pabaltijo šalių klausimas 
tarptautinės teisės požiūriu 
nėra Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalas, ir todėl Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos vadovai yra prašomi 
savo susitikimo metu aptarti šią 
problemą ir priimti sprendimus, 
atitinkančius pasaulio susirū
pinimą taika bei saugumu. 

Išeivijos veiksniai taip pat yra 
įteikę Bushui savo raštus ir 
paraginę visuomenę rašyti laiš
kus bei siųsti telegramas 
Bushui, prašant paspausti Gor

bačiovą, kad Paba l t i jo 
valstybėms būtų sugrąžinta 
nepriklausomybė. 

Nuraminti susirūpinusiems 
dėl pasitarimų rezultatų prez. 
Bushas Padėkos dienos proga 
pasakė kalbą, kurioj apie 
pasitarimų tikslą taip pasakė: 
„Aš noriu, kad prez. Gorba
čiovas tiksliai žinotų, kur 
Jungtinės Valstybės stovi. Aš 
noriu aiškiai pasakyti: Amerika 
stovi už laisvę ir demokratiją. 
Mes nesusitinkame nuspręsti 
Europos ateities. Iš tikro Euro
pos tautos nusprendžia savo 
pačių ateitį". Ir toliau prez. 
Bushas pažymėjo: „Mes siek
sime prez. Gorbačiovo užtikri
nimo, kad reformų procesas 
Rytų Europoje tęstųsi, ir mes 
jam užtikrinsime, kad Amerika 
sveikina šias reformas, ne kaip 
priešininkas, siekiąs naudos, 
bet kaip žmonės, siūlą pagal
bos". 

Visa tai gražiai skamba, bet 
pabaltiečiams bėda yra ta , kad 
tiek Amerikos pareigūnai, tiek 
žurnalistai, kalbėdami apie 
Rytų Europą, paprastai minty 
neturi sovietų okupuotų Pabal
tijo valstybių. Jiems Rytų 
Europa ir net visa Europa 
baigiasi prie dabartinių Sovietų 
Sąjungos sienų, už kurių yra 
prie Sovietų Sąjungos prijung
tos Pabaltijo valstybės. Todėl 
visos kalbos apie Rytų Europą 
paprastai netaikomos Pabaltijo 
valstybėms. 

Prez. Bushas savo kalboje 
paminėjo ir Sovietų Sąjungą. 
Priminęs laisvėjimą Lenkijoje ir 
Vengrijoje, jis sakė: ,,Ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje reformų 
jėgos, Michailui Gorbačiovui 
vadovaujant, atneša dar nebūto 
atvirumo bei pasikeit imų". 
Kalbos pabaigoje jis pareiškė, 
kad laivuose prie Mal tos 
„Michailas Gorbačiovas ir aš 
pradėsime darbą eilei metų. 
Mes galime padėti Europos 
žmonėms užsitikrinti naują atei
tį vieningoje, laisvoje ir taikin
goje. Europoje. Ir aš pasakysiu 
prezidentui Gorbačiovui, dina
miškam sovietų reformų suma
nytojui, jog Amerika nori, kad 
Sovietų Sąjungos žmonės 
nulemtų savo likimą". 

Šiose savo pastabose apie 
Rytų Europą Bushas minėjo 
Lenkiją, Vengriją, Rytų Vokie
tiją, bet nesiryžo ištarti Pabalti
jo valstybių vardo. Jis be abejo 
gerai žino, kad Pabaltijo vals
tybių klausimas yra labai jaut-

BALTK 
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GRUODIS 
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Amerikos Lietuvių kongrese Los Angeles žurn. J. Kojelis, LB atstovė ir 
tarybos prezidiumo pirm. A. Melsiene (simpoziumo dalyvė)ir Ant. Terleckas. 

rus sovietų vadovams, ir todėl 
jis nenori gadinti santykių su 
Gorbačiovu, su kuriuo turi tar
tis svarbesniais klausimais, 
kaip ginkluotė bei karių 
skaičiaus mažinimas ir aplamai 
taikos pasauly užtikrinimas. 

Gorbačiovas, galbūt norėda
mas ii anksto įspėti Bushą, kad i 
neliestų Pabaltijo valstybių ; 

klausimo, skubiai reagavo į 
Amerikos senato komisijos re
zoliuciją dėl įtampų tarp 
Armėnijos ir Azerbeidžano. Tą 
skubotumą rodo tai, kad Mask
va pareiškė šį protestą tiktai 
senato komisijai priėmus šią 
rezoliuciją, tai yra,nelaukdama, 
kada visas senatas dėl jos pasi
sakys. 

Sovietų proteste, kuris buvo 
lapkričio 18 d. įteiktas Ameri
kos ambasadoriui Maskvoje, 
taigi tik dviems savaitėms 
belikus iki Busho ir Gorbačiovo 
susitikimo, šios rezoliucijos pri
ėmimas vadinamas „sugrįžimu 
į šaltąjį karą" ir kišimusi į 
j au t r i ą t a u t i n ę problemą. 
Amerikos senatoriai, sakoma 
sovietų proteste, „pažeidė ele
mentariausią tarptautinio el
gesio normą" , pri imdami 
rezoliuciją, kuri gali sukelti ne
ramumus ir atnešti naujų kan
čių Nagorno-Karabacho žmo-' 
nėms. 

Senato komisijos rezoliucijoje 
buvo pareikštos simpatijos 
armėnams Nagorno-Karabacho 

ginče, ir sovietų valdžia pakri
tikuota dė! tvarkos neužtikri-
nimo. 

Tokiai padėčiai esant, neat
rodo, kad Pabaltijo valstybių 
klausimas būtų paliestas Busho 
ir Gorbačiovo pasitarime ' 
gruodžio 2-4 dienomis. Taip 
leidžia manyti ir Amerikos 
ambasadoriaus Maskvoje Mat-
locko pasisakymai per pasikal
bėjimą su pabaltiečių atstovais 
lapkričio 21d. Šis pasimatymas 
įvyko Amerikos ambasadoriaus 
pageidavimu, ir iš lietuvių jame 
dalyvavo Prunskienė, Antana
vičius, Motieka ir Bičkauskas. 

Pasikalbėjimas truko dvi valan
das. Anot Vilniaus radijo, 
norėta išsiaiškinti padėtį Pabal
tijo respublikose ir galbūt 
koreguoti Amerikos politiką šių 
respublikų atžvilgiu. Bičkaus
kas pasakojo, jog Amerikos 
ambasadorius Matlockas pa
reiškė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės nesirengia keisti savo 
politikos Pabaltijo valstybių 
atžvilgiu, o jei šių valstybių 
klausimas iškiltų, tai Gorba
čiovui būtų pasakyta, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir toliau tęs Pabaltijo valstybių 
aneksijos nepripažinimo politi
ką. O jei sovietai Pabaltijy 
panaudotų smurtą, tai iškiltų 
didelės politinės komplikacijos 
tarp Jungtinių Valstybių ir So
vietų Sąjungos. 

Taigi, kaip atrodo, pabaltie-
čiai nieko naujo negali tikėtis iš 
Busho ir Gorbačiovo pasita
rimų. 
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1990 METŲ KULTŪROS KONGRESO IR 
ŠOKIŲ-DAINU ŠVENTĖS EKSKURSIJOS. 
2 0 1 . KULTŪROS KONGRESO KELIONĖ 

Gegužės 15-27 dienomis 
Čikaga, New Yorkas ir Vilnius. Lietuvoje 11 naktų. 
Iš Čikagos — $1,795 00 Iš New Yorko — $1,695.00 

202. GRANDINĖLĖS KELIONĖ iš Clevelando (IŠPARDUOTA) 
Birželio 28 iki liepos 13 d. 

203. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ iš Clevelando (IŠPARDUOTA) 
Birželio 29 iki liepos 14 d 

204. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Birželio 29 iki liepos 18 d. 
Čikaga. New Yorkas. Maskva ir Vilnius. 
3 naktys Maskvoje. 15 naktų Vilniuje. 
Iš Čikagos — $2,350.00. Iš New Yorko — $2,250.00 

205. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ iš Clevelando 
Birželio 30 iki Liepos 1 1 d . 
10 naktų Lietuvoje 
Iš Clevelando — 1,950.00 Iš New Yorko — $1,850.00 

206. DAINŲ ŠVENTĖS IR GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
Liepos 1-18 d. 
15 naktų Lietuvoje. 
Iš Čikagos — $2,150 00. Iš New Yorko — $2,050.00 

207. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Liepos 3-15 d. 
Čikaga, New Yorkas ir Vilnius 
10 naktų Vilniuje, 1 naktis Maskvoje. 
Iš Čikagos — $1 995.00 Iš New Yorko — $1,895.00 

208. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ 
Iš Tampos. Florida Liepos 3-14 d. 

Tampa. New Yorkas ir Vilnius. 10 naktų Vilniuje. 
Iš Tampos - $2.100.00. Iš New Yorko — $2,000.00 

Visos kainos gyvenant dviese kambaryje. 
Vėliau paskelbsime ateinančių metų likusių 
ekskursijų datas ir kainas. 

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės į: 

A M E R I C A N TRAVEL S E R V I C E BUREAU 
9 7 2 7 S. W M t « r n A v « . 
Chicago, Illinois 60643 
Tol . 3 1 2 / 2 3 6 - 9 7 8 7 . Fax 3 1 2 / 2 3 8 - 0 9 3 5 

# # & # » % 

REAL ESTATE 

fl IK* KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

778-2233 

BALYS BUDRAITIS 
N e m o k a m a i įka inuoja 

j ū s ų n a m u s . 

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 

Vi ln iaus Univers i te to Dainų 
ir Šokių ansambl is 

At l i eka : K e p u r i n ę , Brol io 
sode , Du rai tu jojo, Leliūnų 
Kadri l is, Parovėja, Rolenderis, 
P jesė skrabalams, Untytė, { 
š v e n t ę , Kadr i l i s ir p o l k a , 
Jaun imo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
V idas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir d ir igentas — Vy
tau tas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mik iška. 

Kase tė — s te reo , 1989. 
Ka ina su persiunt imu 12 dol. 
Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS 
4545 W . 63rd St . 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 

67th S Talman 
Large 3 bdrm. brick bungalovv. formai din-
ing room. Ali maitenance free etfenor. New 
windows. Heated Porch. A mušt to see! 
SSC's Call Diana 312-582-1900 

LARGE—CLEAN—AFFORDABLE 
7 huge rooms & heated porch. Large 
modern kitehen with appliances New 
carpeting in front & dining room 1 Vi car 
brick garage. Movė Right In! You'll Love lt! 
63rd Washtenaw, SSC's Call Bav. 
312-582-1900. 
RaynoMa Raarty Co./Bettar Homas & 
Gardana. 

Parduodama graičiau 
už didesnę kainą! 

įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė įstaiga. 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3 2 0 8 ' 2 W e s t 95th Street 

Te l . — GA 4 -8654 
S ; _ _ į 

"ATTENTION — G O V E R N M E N T 
H O M E S f rom $1 (U-repair). De-
linquent tax property. Reposses-
sions. Cal l 1 -602-838-8885 Ext . 
G H 7 7 6 5 " . 

J EVERGREEN PARK 
v, 9520 S. Richmond Av. 

Brick. 10 years old, 3 bedrooms, 2 baths, 
centrai air. Possible for related living. 2Vi 
car garage. 

$ 1 2 5 , 5 0 0 . (708) 4 2 2 - 7 6 4 9 

FOR RENT 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

1 655-2020 
, KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MASTER P L U M B I N G 
COMPANY 

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

F O R RENT 
Ford City Deluxe Apt. 2 bd. V/z 
bath imed occ. $525 sec. Dep . & 
ref CK Req. 

Tel . ( 708 ) 7 9 5 - 7 4 4 7 

F O R RENT 
Q u i e t 6 r m . a p t . , s t o v e , 
refrigerator, carpet ing. $545. 

Tel . ( 708 ) 4 4 8 - 7 0 9 7 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . b u t a s 
antrame a. su baldais arba b e jų. 
Suaugusiems. Skambint i p o 5 
v . v . 9 2 5 - 6 6 1 6 . 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111 

MASTER PLUMBING 
C O M P A N Y 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsik imšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

V E N C K A U S K A S , I N C . 
Bui lders 8 Romodol ing 

• Porches & Decks • Floor & Wall Tite 
• Aluminum Stding & Tnm • Kitch#n & Baths 
• Masonry . R^c Rooms 
• Addrtions • Insurance Repairs 

Potor ( 3 1 2 ) 4 4 8 - 0 1 1 3 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

„MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel . 776-1486 

REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS | PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Š IMAIT IS REALTY 
Viktoras Šimai t is , Reg. Brokeris 

Nuosavybių pardavimas Income Tax 
5953 S. K*dzl« Av*. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

Ontuij; KMIECIK REALTORS 
rfyt 7922 S. Pulaski Rd. 
A L I 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. |i 
p ro fes iona l ia i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Nuolaidą pensininkams duoaa 

IEVA A S M Y T Ė 
Community Real ty , MLS 
3856 W. 63 St. , Chicago 

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

HELP VVANTED 

LIMO DRIVERS 
Full & part time Top pay. Company car. 
Mušt be able to communicate Ruentiy in 
English 

Apply m Person 
UNITED UMOUSINE 

432 Ogden 
Downers Grovo 

" A T T E N T I O N : EARN MONEY 
READING BOOKS: $32,000/year 
income potent ia i . Detai ls. (1) 
602-838-8885 Ext. Bk 7765. 

"ATTENTION — H IR ING! 
Government jobs — your area 
Many immediate openings vvithout 
vvaiting list or tęst. $17,840 -
$69,485. Cal i 1-602-838-8885. 
EXT R 7765. " 

Reikalinga mašin inkė (typist) 
perrašyti knygą. Turi mokėti lie
tuvių ir anglų kalbas ir pažinti Šv. 
Raštą. Atlyginimas susitarus. 

Skambint i 708 -724 -5320 

FOR SALE 

"ATTENTION — GOVERNMENT 
SEIZED VEHICLES from $100 
Fo rds , M e r c e d e s . Corve t tes 
Chevys. Surpius Buyers Guide 
1-602-838-8885 EXT A. 7 7 6 5 " . 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Harmls Deckys 

Tai. 565-6624. Nuo S ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti l'etuviska-

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

RACINE KEPYKLA IR 
D E U K A T E S A I 

Atidaryta 7 dienas savaitėle Dide
lis pasirinkimas (vairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Arehar Ava. 

Chicago, IL 60638 
Tai. 681-8500 



MŪSŲ KOLONIJOSE 

East Chicago, Ind. 

KUKLUS R E N G I N Y S 

Pasižvalgius ap l ink , labai 
lengvai galima pastebėti , kad 
nė viena ki ta tau tybė n ė r a t a ip 
labai susigrupavusi į įvairias or
ganizacijas, k lubus bei klu-
belius, kaip l ietuviai . Ypačiai 
galima rast i daugybe klubų, 
kurie nepasižymi n a r i ų skai
čiumi, bet t u r i savo t iks lus ir 
vysto kuklią veiklą. Gink Dieve, 
nieko negal ima pasaky t i nei
giamo prieš bet kokį klubą, ne
bent jis būtų koks nepadorus . 
Savo negausiuose sus i r inki 
m u o s e d i s k u t u o j a k l u b o 
re ika lus , svars to p i n i g i n i u s 
dalykus ir, jeigu susidaro at
l iekamas doleris, pa sk i r i amas 
aukų forma mūsų lietuviškiems 
reikalams remt i . Tarpusavyje 
nariai ir valdyba laba i gražiai 
sugyvena, vienas ki tą gerbia. 

Vienas iš tokių y r a Eas t 
Chicagos Lietuvių Medžiotojų ir 
mešker io tojų k l u b a s , k u r i s 
lapkričio 12 d., sekmadienį , 4 
vai. po pietų Pines res torane 
M i c h i g a n Ci ty , I n d i a n a , 
surengė gana gražų ir kuklų 
renginį. Šio klubo p i rmin inkas 
yra judrus ir energingas Alex 
Nevardauskas, kuris y ra įsijun
gęs ir į daugelio ki tų organiza
cijų veiklą. Pirmininkas, pasvei
kinęs visus, nors ne ta ip j au 
gausiai susirinkusius ir padėko
jęs už a ts i lankymą, ypačiai 
tiems, kurie atvyko iš Chicagos, 
pakvietė Kazimierą Ciur inską 
į t e ik t i l a i m ė t o j a m s t a u r e s . 
Visuomenės veikėjas K. Ciu-
rinskas, ta ręs t rumpą žodį ir pa
sveikinęs laimėtojus, iškvietė 
kiekvieną į priekį ir įteikė j iems 
taures . 

Pirmenybių laimėtojų sąrašas 
buvo gana ilgas. Zuvautojų 
p i r m e n y b e s l a imėjo : V y t a s 
Degut is — I vietą, Wa l t e r 
Jusk in — II vietą ir Alex Degu
tis — III vietą. Buvo pr is ta ty t i 
p i r m e n y b i ų l a i m ė t o j a i iš 
kariškų šautuvų: Antanas Vilu-
tis — I vietą, Leo D a m b r a u s k a s 
— II vietą ir Zigmas S t a n k u s — 
III vietą. Iš pistoletų pirmeny
b ių l a imė to j a i : L e o D a m 
brauskas — I vietą, An tanas 
Vilutis — II vietą ir Richard 
Mečys — III vietą. I š medžiok
linių šautuvų laimėtojai: J . 
Valeika — I vietą, inž. Eddie 
S tankus — II vietą ir Zigmas 
S tankus — III vietą. Sporto va
dovas Richard Mačys, j am ne
galint , jį pavaduoja K. Čiurins-
kas . Laimėtojai visų dalyvių 
buvo entuziastiškai pasveikinti. 

Po to buvo gardžiai pagaminti 
pietūs, o k a s norėjo, galėjo ir 
t roškul į n u m a l š i n t i . Rama
nausko orkestrui grojant, galėjo 
seni ir j auni paminkl in t i kojas. 
T a i p bes i sveč iuo jan t , a tė jo 
la ikas važiuoti į namučius . Esu 
d ė k i n g a K. Č i u r i n s k u i už 
pakvie t imą da lyvaut i š iame 
sport ininkų klubo j a u k i a m e ir 
kultūringame renginyje. Linkiu 
klubo valdybai ir k i t a i s meta is 
surengti tokį gražų renginį. 

Ant. Repš ienė 

MŪSŲ VIENYBĖ - TAUTOS 
STIPRYBĖ! 

Šis šūkis suburs lietuvių 
jaunimą į VII Pasaulio Lietuvių 
Jaun imo kongresą, kuris įvyks 
1991 m. gruodžio - 1992 m. 
sausio mėnesiais Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje. Kon
greso organizavimas, pradėtas 
jau senokai, dabar y r a spar
t i n a m a s , d a r o m i konkretūs 
žingsniai, e inama prie svarbių 
nutar imų. 

T u o r e i k a l u Argent inos 
Lie tuv ių J a u n i m o sąjungos 
p i r m i n i n k ė i r Argentinoje 
vykstančios kongreso dalies 
vyriausia koordinatorė Ariana 
Rastauskaitė ir Finansų komisi
jos a tsakomingas koordinato
rius Alfredo Ruplėnas buvo 
nuvykę rugsėjo 16, 17 ir 18 
dienomis į Sao Paulo, Braziliją, 
kur tarėsi su Brazilijos Jaunimo 
sąjungos ir L. Bendruomenės 
a t s t o v a i s . Buvo su t a r t a 
p a g r e i t i n t i organizavimo 
ž i n g s n i u s , buvo n u m a t y t i 
tolimesni pasitarimai. Taip pat 
buvo aptar tos Pietų Amerikos 
J aun imo suvažiavimo, kuris 
įvyks ateinančių metų sausio 
6-12 d i e n o m i s Brazilijoje, 
detalės. Šis suvažiavimas bus 
pasiruošimas VTIPLJ kongresui 
t iek organizaciniu , tiek ir 
turinio atžvilgiu. Yra kviečiami 
ir P L J Sąjungos atstovai, kurie 
tu rės progos susipažinti arčiau 
su kongreso ruošos darbais, 
programa, aplinkybėmis bei 

p r i s i d ė t i savo p a t a r i m a i s . 
Lauk i ama gausaus jaunimo 
dalyvavimo iš įvairių Pietų 
Amerikos kraštų. 

Tol iau p a s i t a r i m a i b u v o 
tęsiami Urugvajuje. Rugsėjo 30 
ir spalio 1 dienomis Ariana 
R a s t a u s k a i t ė i r Alfredo 
Ruplėnas buvo nuvykę į Monte-
video miestą, kur iame tarėsi su 
jaunimo ir Lietuvių Kultūros 
draugijos atstovais. Savo laiku 
kilusios abejonės dėl Urug
vajaus J a u n i m o sąjungos 
pr i s idė j imo pr ie . kongreso 
organizavimo buvo išblaškytos, 
ir jie sutiko savo dalį atlikti, t.y. 
suorganizuoti Kongreso kultūri
nes dienas! 

Paskutiniai pasitarimai buvo 
vykdomi Buenos Aires spalio 7, 
8 ir 9 dienomis. Iš Brazilijos at
vyko Marcelo Šapola ir Flavio 
Bacevičius, o iš Urugvajaus 
Svilas Mačanskas su žmona ir 
Robertas Ibarra. Čia galutinai 
buvo nus ta ty ta kongreso eiga. 
aptart i organizaciniai ir fi 
n a n s i n i a i r e i k a l a i . To l i au 
pa ruoš iamie j i darba i bus 
vykdomi kiekvieno krašto nuo
žiūra, pasitariant pagal reikalą. 

Buvo išrinkti kongreso šūkis 
ir ženklas-emblema. Būsimas 
visų tri jų kraš tų pasitarimas 
vyks sausio mėnesį Brazilijoje 
per Pie tų Amerikos Lietuvių 
Jaunimo suvažiavimą. 

Kongr. William Dannemeyer su LB tarybos prezidiumo pirm. Angele 
Nelsiene. Kongresmanas gerai pažįsta Lietuvos reikalus. 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus. ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS EDĄ pagerbdami 
artimuosius, jamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ONA AUŠROTIENĖ 

- A.tA. 
STASYS AUŠROTAS 

Š. m. gruodžio 7 d. suėjo vieneri metai, kai brangi Mamytė 
iškeliavo ten. kur nėra skausmo ir ašarų tik amžina Ramybė. 
Ten ji vėl susitiko Tėvelį, mirusi 1962 m. gruodžio 2 d. 

Nežiūrint kiek laiko prabėgs, jų meilės aš niekada 
nepamiršiu. 

Šv. Mišios bus aukojamos už a.a. Aušrotų vėles gruodžio 
7 d. 7 v.v. Sai. Isidro bažnyčioje, Pompano, Florida. 

Te Dievas suteikia jiems Amžiną Ramybę. 
Brangindami jų atminimą: 

duktė, žentas ir Aušrotų šeima 

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 2 d. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JONAS PEČIULIS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Uošvis ir Senelis š.m. 

lapkričio 21 d., Aukščiausiojo pašauktas, iškeliavo j Jo 
Karalyste. Mes pasilikę giliam skausme nuoširdžiai dėkojame 
visiems giminėms, mieliems draugams ir pažįstamiems at
silankiusiems koplyčioj ir palydėjusiems velionį Amžino 
Poilsio vietą. 

Širdingai dėkojame už užuojautos žodžius, šv. Mišias ir už 
atsiųstas gėles. 

Giliai dėkojam gerb. klebonui kun. dr. Ignui Urbonui už 
maldas koplyčioj, už jautrų apibūdinimą jo gyvenimo kelio, 
už atlaikytas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines. 

Širdingai dėkojam mielam mūsų Mariui Prapuoleniui už 
gražų ir jautrų giedojimą bažnyčioje. 

Ypatingą padėką reiškiame mūsų apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkei p. Birutei Vilutienei už labai 
gražų atsisveikinimo pravedimą bei išreikštus žodžius apie 
mūsų brangų Vyrą ir Tėvą. Dėkojame p. V. Ruzgai atsisveiki
nusiam ALTO vardu, bei p. A. Navardauskui tarusiam žodį 
Meškeriotojų-Medžiotojų klubo vardu, p. K. Domarkui už 
jautrų eilėraščio perskaitymą. Ačiū mano mylimo vyro karsto 
nešėjams p. A. Vilučiui, p. B. Pūrui, p. V. Juskiw, p. S. 
Kiršinui ir p. J. Jasaičiui. 

Už a.a. J. Pečiulio sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. 
Kazimiero bažnyčioj, Gary IN ir Tėvų Jėzuitų koplyčioj, 
Chkagoje. 

Liekame giliam skausme: žmona Elena, sūnus Raimun
das, marti Birutė, anūkėliai Gintaras ir Audra, pusbrolis 
dr. Petras Pečiulis su žmona Elena ir kiti giminės 
Lietuvoje. 

Is tor ikui , PLI lek tor iu i 

A.tA. 
VINCENTUI LIULEVIČIUI 

mirus, jo žmonai MONIKAI, dukroms SAULEI 
PALUBINSKIENEI , AUKSEI KAUFMANIENEI , 
sūnui dr. ARŪNUI LIULEVIČIUI ir jų šeimoms nuo
širdžią užuojautą re iškia 

' L 

Pedagoginis Lituanistikos Institutas 
• 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S E 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
Telefonai — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 

Tele fonas — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4348 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

A.tA. 
VINCENTUI LIULEVIČIUI 

mirus , jo žmonai MONIKAI, dukroms SAULEI ir 
AUKSEI ir sūnui A R Ū N U I bei jų šeimoms reiškia
m e nuoširdžią užuojautą ir k a r t u l iūdime. 

Skrupskelių šeimos 

~v 

A.tA. 
j .s . ALEKSUI POCIUI 

mirus, jo žmoną ZINĄ, sūnus EDVARDĄ ir TOMĄ 
bei visus gimines nuoširdžiai užjaučia 

v.s. Rimas Jakubauskas 
LS Atlanto Rajono radas 
s. Birutė Banaitienė 
LS Atlanto Rajono vadeivė 
s. Bronius Naras 
LS Atlanto Rajono vadeiva 

P E T K U S 

MARQUETTE F U N E R A L H O M E 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 S t . , C h i c a g o 
Te l e fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 5 0 t h 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. L A C K i r S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

CHICAGOS ŽINIOS 
IEŠKO P A S K E N D U S I Ų 

LAIVU 

Narai Michigano ežere ieško 
nuskendusių laivų. Rado net 
nuskendusi 80 pėdų gilume. 
Surast i ne t ke tur i nuskendę 
laivai. Tikimasi juose rasti isto
rijai vertingų dalykų. 

NUTEMPĖ 21,000 
AUTOMOBILIU 

Iš Chicagos gatvių per 12 sa
vaičių nutempta 21,000 apleis 
t ų paliktų mašinų. Atskaičius 
privačioms firmoms po 25 dol. 
už nuvežimą, už tuos automo
bilius, parduotus laužui, mies
t a s gavo 220,000 dol. pajamų. 
Pardavė 8,800 tokių paliktų au 
tomobilių. 

ATIDAROMAS NAUJAS SALONAS 

©OYAHA 
Sj šeštadieni, gruodžio 2 d. 2 v. p.p. prie Bostono Lietuvių Piliečių centro bus 
atidarytas didžiausias Amerikoje lietuviškų meno dirbinių salonas „DOVANA". 

Kartu bus paminėtas „Baltic associates" firmos dešimtmetis. Jos vadovas Gin
taras Karosas papasakos apie bendrovės veiklą, supažindins su naujo salono 
ekspozicija. 

Bus vaišės. Atidaryme dalyvaus amerikiečių ir lietuvių spaudos atstovai. 
„DOVANOS" salono adresas: 

368 VV. BROADVVAY 
S. BOSTON, MASS 02127 
TEL. (617) 269-4455 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel. 652-5245 

\ 



DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 2 d. 

x Aprašant Pauliaus Jur
kaus, rašytojo ir poeto, darbus 
ir dedant jo nuotrauką „Drau
go" lapkričio 25 dienos laidoje, 
buvo praleista fotografo Liūdo 
Tamošaičio pavardė. Už pralei
dimą atsiprašome. 

x „Viltis", tautinių šokių ir 
tautosakos žurnalas , sau
sio-vasario ateinančių metų mė
nesiams ski r tas , išėjo iš 
spaudos. Daugiausia rašo apie 
karaimus, kurie gyvena Tra 
kuose. Paliečiami ir jų tautiniai 
papročiai. Bet jie jau turi ir 
lietuviškų papročių, nes seniai 
gyvena Lietuvoje. Taip pat yra 
ir lietuviškos informacijos, ypač 
apie raguolį. Žurnalą leidžia ir 
redaguoja Vytautas F. Beliajus, 
Denvery, Colorado. 

x Skautaujančios studen
tės, norinčios įstoti į Aka-
demikių skaučių draugovę, 
kviečiamos į arbatėlę, kuri bus 
gruodžio 3 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. pas fil. Renatą Rama
nauskaitę, 4613 W. 106th Pla-
ce, Oak Lawn, 111., tel. 
708-423-4095. Atvykstančios į 
arbatėlę prašomos pasikviesti ir 
savo drauges. 

x Bronius Bartašius, Chica-
go, IL, artėjančių šv. Kalėdų ir 
Naujų 1990 Metų proga svei
kina savo gimines, draugus ir 
pažįstamus, linki visiems geros 
sveikatos ir sėkmės šventėse. 
Vietoj kalėdinių kortelių au
koja „Draugui". 

x Lietuvių Tauragės klu
bas, Chicago, 111., artėjančių 
švenčių proga per kasininką 
Bruno Matelį atsiuntė „Drau
gui" 25 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x Domicėlė Vizgirdienė iš 
Auroros, 111., Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga sveikina -
savo gimines, draugus, pažįs
tamus, linkėdama visiems stip
rios sveikatos ir Dievo palaimos. 
Vietoj kalėdinių kortelių au
koja „Draugui" 15 dol. 

• 

x Akademikų skautų Chi-
cagos filisterių skyrius šaukia 
sueigą sekmadienį, gruodžio 3 d. 
12 vai. Jaunimo centre. Visi 
filisteriai labai mielai kviečia-

x Marijos aukšt . mokyklos 
direktorė Grace Ann praneša, 
kad yra išrinktos 23 moksleivės 
į Illinois s t ipendin inkes 
1990-1991 metams. Kelios yra 
l ietuviškomis pavardėmis : 
Lydia Jurcytė, Tina Pajaujytė, 
Rasa Putriūtė ir Elena Tus-
kenytė. 

x Dr. Gin ta ras Žukauskas 
yra Lietuvos Sveikatos minis
terijos įgal iotas der in t i 
klausimus gydytojų stažavimo 
reikalu JAV su JAV Gydytojų 
sąjunga ir Lietuvių Bend
ruomene. Dr. G. Žukauskas jau 
pradėjo dirbti — specializuotis 
Cook County ligoninėje. 

x Kalėdinė mugė vyks Lie
tuvių centre Lemonte Maironio 
lituanistinės mokyklos patal
pose šeštadienį, gruodžio 2 d., 
nuo 9 iki 2 vai. ir sekmadienį, 
gruodžio 3 d., nuo 10 iki 2 vai. 
p.p. Bus proga įsigyti Kalėdoms 
gintaro, aukso ir sidabro dir
binių, keramikos, tapybos, me
džio drožinių, audinių ir eglutės 
papuošalų. 

x Lietuvos miškininkų var
dynas išeivijoje, pavadintas 
„Girių aidas", jau išspausdintas 
ir gaunamas „Draugo" knygyne. 
Tai 336 psl. knyga, kurioje iš
vardinti 180 miškininkų, pasi
traukusių į Vakarus, 68 išvežti 
į Sibirą ir 12 nukankintų. 
Daugelis pasitraukusių į Vaka
rus aprašo savo pergyvenimus 
Lietuvoje ir išeivijoje. Knyga 
yra didelio formato, lengvai 
skaitoma ir gali būti įdomi vi
siems. Gaunama ir pas leidėjus. 

x Ar norite Naujuosius Me
tus sutikti su savo gerais 
mielais draugais? Tada širdin
gai kviečiame į šventinį vakarą, 
kuris įvyks Pasaulio lietuvių 
centre gruodžio 31 d. 8 v.v. Jūsų 
čia lauks išradingų šeimininkių 
patiekti pietūs, kokteiliai, links
ma „Žaros" muzika ir gera nau
jametinė nuotaika. Stalus rezer
vuoti galite pas Ritą Riškienę 
tel. 599-2253 arba Audronę 
Gulbinienę tel. 448-8641. 

(sk.) 

x Išnuomojamos pa ta lpos 
įstaigai a rba krautuvei apie 
600 kv. pėdų dydžio Brighton 
Parko apylinkėje, Archer ir 
California sankryžoj. Idealus 
susisiekimas ir idealios sąlygos. 
$400 į mėn. įskaitant šilumą. 
S k a m b i n t i Sau lė C o r p . , 
312-247-3777. 

(sk) 

x American Travel Se r 
vice Bureau praneša , kad da
bar galima nupirkti automobilį 
giminėms Lietuvoje. Kaina: 
,.Lada" nuo 5.245 dol., o „Sama
ra" nuo 6,245 dol. Automobiliai 
pristatomi per 30-60 dienų iš 
Suomijos. Taip pat galima 
užsakyti „Volgą" ir „Žigulius" 
bei kitas prekes tiesiai per dole
r inę parduotuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. Western Ave., Chica
go, IL 60643. tel. 312-238-9787. 

(sk) 
x Iš Lietuvos parduodami 

gintariniai ir inkrustuoti pa
veikslai ^Karo muziejus), ginta
riniai 'su vabzdžiais) ir aukso 
papuošalai, įvairūs lino audiniai 
ir medžio drožiniai. Pristatome 
arba pasiunčiame. Te l . 
1-708-656-6599. 

(sk) 

x Išnuomojamas 6 kamba
rių butas 71 ir Rockwell apylin
kėj netoli krautuvių ir gero 
susisiekimo. Reikalui esant, 
iąnuomojamas ir garažas . 
Kreiptis tel. 471-0078. 

nu. 
(sk) 

JAV LB Socialinių reikalų tarybos posėdis krizei spręsti. Iš kairės: Elena Sirutienė, pirmininkas 
Linas Norusis, vicepirm. dr. Antanas G. Razma, Julija Šaulienė, dr. Regina Kulienė, dr. Antanas 
Razma, Vytautas Jasinevičius (stovi), Juozas Žygas, Mečys Valiukėnas ir Antanas Juodvalkis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LB SOCIALINIU REIKALŲ 
TARYBOS PRANEŠIMAS 

VISUOMENEI 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Socialinių reikalų taryba su 
Vyresniųjų lietuvių centru 

x Ieškom lietuvės moters, 
kuri apsigyventų pas mus Kali
fornijoje ir prižiūrėtų kūdikį. 
Rašykite dr. Jolandai Ruo-
kienei, P. O. Box 1682, Lake 
Arrowhead, CA, 92352, arba 
tel. (714>924-7315 . 

(sk) 

x Sena lietuvių išmintis 
sako: kaip sutiksi Naujuosius, 
taip nugyvensi visus metus. 
Todėl ir kviečiame jus į Naujųjų 
Metų sutikimo vakarą, kuris 
įvyks Pasaulio lietuvių centre 
gruodžio 31 d. 8 v.v. Gros „Ža
ros" orkestras. Stalus rezervuo
ti galite pas Ritą Riškienę 
(tel. 599-2253) arba Audronę 
Gulbinienę (tel. 448-8641). 

(sk) 

x Gydytojai ir jų šeimos 
nariai galės dalyvauti Gydytojų 
suvažiavime Lietuvoje Dainų ir 
Šokių šventės metu. Kelionė 
nuo liepos 2 iki liepos 19 d. Šis 
suvažiavimas įvyksta pritariant 
Lietuvos Gydytojų sąjungai ir jį 
globoja Lietuvos Sveikatos 
ministerija. Registruotis iki 
gruodžio 12 d. American Tra
vel Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312238-9787. 

(sk) 

x Dana Pa rce l Service 
siunčia siuntinius su vietoje 
apmokėtu muitu. Jums pagei
daujant, aprūpiname prekėmis 
ir patys suruošiame siuntinius. 
Kreiptis: Danutė Mikalčienė, 
1232 Berkshire Ln., Barr-
ington, IL , 60010, te l . 
708-540-5856. 

(sk) 

x Kun. Anthony Miriūnas, 
MIC, Kenosha, Wisc., Šv. Petro 
parapijos klebonas, savo laiku 
buvęs „Draugo" administra
torius, lankėsi „Drauge" ir 
įteikė 100 dol. auką, kad dien
raštis gyvuotų ir lankytų kiek
vieno lietuvio šeimą. Nuoširdus 
ačiū. 

x Žagarės Klubas, Chicago, 
111., Kalėdų ir Naujųjų 1990 
Metų proga per kasininkę Ber-
nice Žemgulį atsiuntė „Draugo" 
paramai 25 dol. ir palinkėjo 
linksmų švenčių. Nuoširdus 
ačiū. 

x Jaunutis ir Antanina Da
giai, Beverly Shores, Ind., svei
kina visus savo pažįstamus ir 
draugus šv. Kalėdų ir Naujų 
1990 Metų proga ir vietoje*kor-
telių aukoja „Draugui" 25 dol. 

x „Kelionė į Kauną", A. 
Norimo premijuotas jaunimui 
romanas, jau atiduotas spaus
dinti. Iš anksto užsisakantiems 
kaina $10. Čekius siųsti auto
riui: Andrius Mironas, 3764-B 
So. Atlantic Ave., Daytona 
Beach Shores, FL 32127. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, R imas 
Stankus, tel. (708) 361-5950 ar 
ba (708) 636*169. 

(sk) 

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis: į Aldoną Kamins
kienę, Optical studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas (312) 778-6766. 

(sk) 

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

(sk) 
x Darome nuot raukas pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, III. 60643. Tel. 
(312) 238-9787. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurence Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago. 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

Chicagoje aptarnauja ir įvai
riais socialiniais reikalais teikia 
informaciją Chicagoje gyvenan
tiems lietuviams. Gyvendami 
Chicagoje ir stebėdami veiklą, 
galima tik didžiuotis, kad lie
tuvių visuomenė rūpinasi savo 
vyresniaisiais. Seklyčia nau
dojama kultūriniams susibūri
mams, sveikatos priežiūrai, 
paskaitoms, mankštai, anglų 
kalbos pamokoms, šokiams ir 
kitiems užsiėmimams. Norint 
tokį centrą išlaikyti, susidaro 
daug išlaidų. 

Naujoji Socialinių reikalų 
taryba susirūpino Vyresniųjų 
lietuvių centro ateitimi ir 
padarė nu ta r imą pradėt i 
kontroliuoti visas administra
cines sritis. Taryba pasiskirstė 
pareigomis: Linas Norusis — 
pirmininkas, dr. Antanas G. 

x Dėmes io ! P r a m a t o m a 
pradėt i PLC „condominium" 
įrengimą š.m. gruodžio mėn. 
Jei atsirastų lietuvių kontrakto-
rių, kurie norėtų prisidėti prie 
darbo, kaip „sub-contractors", 
prašoma skambinti PLC admi
nistracijai, tel. (708) 257-8787 ir 
palikti savo pavardę, telefono 
numerį ir darbo sritį. 

(sk) 
• 

x Keičiame dolerius į rub
l ius aukš tu santykiu. Pa
dedame įsigyti ver t ingus 
daiktus Lietuvoje. Skambinti 

' 312-434-8618 iš r y t o a r b a 
vaka re . 

(sk) 
x Amer ican Travel Servi

ce Bureau parūpina lėktuvų bi
lietus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau , 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, Lll. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Dėmesio video apara tų 
savininkai! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „iš
versti" — pritaikyti. Už labai 
prieinamą kainą IHF Produc-
tions pritaikys jūsų vaizdajuos
čių kasetes greit ir tiksliai, 
naudodami ,,state-of-the-art 
digital" aparatus. Kainoraštį 
galite gauti atsilankydami arba 
parašydami žemiau nurodytu 
adresu, a rba skambindami 
312-927-9091. Taip pat čia 
galima pirkti arba išnuomoti 
lietuviškų dokumentinių filmų. 
IHF Product ions patenkins 
visus jūsų video pareika
lavimus. Sav. Petras Bernotas. 
IHF PRODUCTIONS, 3533 S. 
Archer Ave., Chicago, I L 
60609. 

(sk) 

Razma — vicepirmininkas fi
nansams, Vytautas Jasinevičius 
— administracinis sekretorius ir 
Julija Šaulienė — socialinių pro
gramų vedėja. 

Pasitraukus Danguolei Valen-
tinaitei iš vykdomosios direk
torės pareigų, buvo giliau 
pažvelgta į finansinius reikalus. 
Suskaičiavus visas neapmokė
tas sąskaitas, pamatėm, kad 
esam skolingi iš viso apie 36 
tūkstančius dolerių, kuriuos 
turim sumokėti iki šių metų pa
baigos. Dėlto ir kreipiamės į vi
suomenę prašydami pagalbos. 

Išvengti ateityje panašios fi
nansinės problemos, taryba 
įvedė griežtą administracinę 
kontrolę. Sudaryta ateinančių 
metų subalansuota sąmata, 
kurios Vyresniųjų lietuvių cen
tro administracija griežtai 
laikysis. 

Nuo š.m. spalio 4 dienos laiki
nai perėmė administruoti 
Vyresniųjų lietuvių centrą 
tarybos narys Vytautas Jasine
vičius. Greičiau sutvarkyti finan
sines bėdas ir padidinti pajamas 
dėmesys buvo atkreiptas į resto
raną. Pasikvietė į talką prity
rusią restorano vedėją Alek
sandrą Buivydienę. Eko
nomiškiau sutvarkė maisto ir 

x J aunas vyras iš Lietuvos 
ieško bet kokio darbo, pvz. 
dažymo, namų pataisymo ir 
pan. Skambinti (708) 656-6599. 

(sk) 

x Sekite dabar t in ius įvy
kius Lietuvoje prenumeruo
dami per mane iliustruotą dvi
savaitinį žurnalą žurnalą „Švy
turys" iš Lietuvos, kurio metinė 
prenumerata oro paštu yra $36. 
L. Stankevičius, 1053 Cr. 
Albanel, Duvernay, Lavai, 
Que., Canada H7G 4K7 Tel.: 
(514) 669-8834. 

(sk) 

x J A V R.L. B-nės tradici
nės kūčios rengiamos gruodžio 
10 d. 4 v. p.p. parapijos salėje. 
Visi kviečiami. Vietas užsakyti 
iki gruodžio 5 d. tel. 434-4645. 

(sk) 

x J a u n i m o tau t in i s an
samblis „Grand is" rengia 
madų parodą, kurioje bus 
modeliuojami Lietuvoje siūti ir 
megzti drabužiai. Paroda bus 
Jaunimo centre, didžiojoje 
salėje, sekmadienį, gruodžio 10 
d. 2 v. p.p. Bilietus ar stalus į 
parodą užsisakyti galima pas 
Aliciją Braza i t i enę , 
708-598-8331, arba Vaznelių 
prekyboje. 

(sk) 
x Kas nori dar gruodžio 

mėn. sulaukti giminių iš Lie
tuvos, galiu skubiai perleisti 2 
bilietus iš New Yorko ir atgal. 
Tel. (312) 471-2017. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių cent
rui Lemonte reikalinga šeimi
ninkė aptarnauti nuolatiniams 
gyventojams. Išsamesnef" in
formacijai skambinti Angelei 
arba Danai (708) 257-8787. 

(sk) 

kitų produktų supirkimą. 
Sumažintos restorano darbo 
valandos. Privatiems paren
gimams uždėtas mokestis. Šie 
pakeitimai sutaupys mums apie 
20 tūkstančių dolerių metuos. 

Algų ir stambesnių išlaidų 
čekiai yra pasirašomi tarybos 
nario. Smulkioms kasdieninėms 
išlaidoms Čekius rašo Socialinių 
reikalų tarnautoja, kuri dirba 
pilną laiką raštinėje. Admi
nistratorius nustato, kurias 
sąskaitas reikia apmokėti . į 
Einamosios sąskaitos balansas 
kasdien tikrinamas, kad čekiai 
būtų padengti. 

Norint tęsti šią veiklą toliau, 
skubiai reikia apmokėti pa
vėluotas skolas. Be visuomenės 
paramos mes to negalėsim pa
daryti. Todėl kreipiamės į lie
tuviškąją visuomenę ir or
ganizacijas ateiti į pagalbą ir 
savo aukomis padėti šią insti
tuciją išgelbėti. Būtina gauti 
jūsų aukas iki š.m. pabaigos, 
kitu atveju turėsim uždaryti 
Vyresniųjų lietuvių centrą. 

Broliai ir sesės lietuviai, prisi
dėkime prie išlaikymo Vyres
niųjų lietuvių centro! 

J A V LB krašto valdybos 
Socialinių reikalų t a r y b a 

TRYS LIETUVOS 
MENININKAI 

KONCERTUOS 
AMERIKOJE 

Jau savaitę Chicagoje vieši 
solistas Vaclovas Daunoras, 
pianistas Robertas Bekionis ir 
aktorius Algirdas Grašys. 

Lietuvos konservatorijos pro
fesorius V. Daunoras yra t a r p 
tautinio Toulouzos, Prancū
zijos, konkurso „Grand prix" 
laureatas. Kai „Didysis prizas" 
iš Toulouzos atkeliavo Lietuvon, 
ne vienas pasijuto šventiškai, 
tarytum ne Daunoras, o pati 
Lietuva gavo šį tarptautinį 
pripažinimą. Jis vienas pirmųjų 
Lietuvos solistų dainavo gar
siajame Milano „La Scala" 
teatre Italijoj. Pelnė pripaži
nimą daugelyje pasaulio kraštų 
ir Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. „Daunoro dainavime 
jaučiamas Šaliapino tembras ir 
temperamentas"... Taip rašė 
„New York Times" muzikos 
kritikas J. Horowitz po Vaclovo 
koncerto Carnegie Recital salėje 
1979 m. 

Vaclovą Daunorą čia atlydėjo 
tos pačios konservatorijos do
centas Robertas Bekionis. Tai 
Lietuvoje ir už jos ribų gerai 
žinomas pianistas, Čiurlionio 
vardo pianistų konkurso laurea
tas. 

Valstybinio Jaunimo teatro 
aktorius Algirdas Grašys... Su 
juo Amerika turėjo progos 
susipažinti 1987 metais 

x Žodis žurnalis tams: No
riu priminti, kad Žurnalistų su
važiavimas — Plenumas Vilniu
je prasideda 1990 m. birželio 
mėn. 23 dieną, Joninių švente 
tą vakarą ir tęsis 3 dienas. Dau
gelis liekame Dainų šventei. 
Šiuo populiariu laiku bus sunku 
gauti ekskursinės kainos bilie
tus, todėl jau dabar pasitei
raukite savo vietovėse, arba pri
sijunkite prie kaliforniečių. Visi 
laukiami. Mano telefonas: 

(805) 259-7020. Rūta Klevą Vi-
džiūnienė, pirm. 

(sk) 
x Algimantas Mickevičius 

iš Kauno norėtų apsilankyti 
Chicagoje, bet, neturėdamas čia 
giminių, ieško kas jį iškviestų. 
Galintys iškvietimą padaryti, 
rašykite: L i t h u a n i a , A. 
Mickev ič ius , K a u n a s , 
Donelaičio 206-2, tel. 20-52-65. 

(sk) 
x Gruodžio 31 d. visi keliai 

veda į Jaunimo centro kavinę, 
kur vyks Dainavos ansamblio 
Naujų Metų sutikimas. Re
zervacijas priima ir informaciją 
teikia Aldona Jankausk ienė 
tel. (708) 910-0690 a r Danguo
lė Ilginytė (708) 425-6527. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOU 
J. A. VALSTYBĖSE 

— B a r b a r a i ir Donatui J a -
nutams 1989 m. spalio 31 d. 
Berkeley, California, gimė 
dukrelė, kuri bus pakrikštyta 
Marcelės May Janutaitės va>--
du. Donatas Januta yra išau
ginęs dvi kitas dukreles. Daina 
Janutaitė yra baigus Berkeley 
Kalifornijos universitetą ir dir
ba komercinėje srity San Fran-
cisco mieste . Vilt is 
J anu ta i t ė studijuoja Kali
fornijos UCLA universitete Los 
Angeles. Visos trys Janutaitės 
yra žurnalisto Kazio Janutos ir 
rašytojos Petronėlės Orintaitės 
anūkės. 
VOKIETIJOJE 

— V a s a r i o 16 gimnaziją 
šiemet baigė aštuoni abitu
rientai Vokietijoje gimusi Dalia 
Baliulytė, dabar studijuoja 
literatūrą. Tomas Baublys, 
gimęs Vilniuje ir 1987 m. su tė
vais atvykęs į Vokietiją, ketina 
studijuoti politinius mokslus. 
Rimas Čuplinskas, geriausiai 
baigęs, gimęs Toronte, Kana
doje, žada studijuoti humani
ta r in ius mokslus, Gabija 
Devaraitė, gimusi Vilniuje, nuo 
1987 m. gyvenanti Mali, Afriko
je, nuo 1982 m. mokėsi Vasario 
16 gimnazijoje, studijuoja 
l i t e ra tū rą arba režisūrą. 
Laurynas Gromašauskas, gimęs 
Meksikoje, bet, tėvui mirus, 
persikėlęs į Domininkonų 
respubliką, studijuoja bioche
miją. Atstrida Kairytė, gimusi 
Vokietijoje, studijuoja teisę. 
Tomas Lorencas (Lorenz), gimęs 
Lietuvoje, Vokietijoje nuo 1982 
m. studijuos literatūrą ar ma
tematiką. Mykolas Veigelis 
(Michael Weigel), gimęs Vokie
tijoje, studijuos anglų kalbą ir 
sportą. 

Vilniaus Jaunimo teatro gast
rolių Houston ir Chicagos tarp
tautinio festivalio metu. Šis 
puikus aktorius gana seniai 
pradėjo koncert inę veiklą. 
Dažnai savo programose naudo
damas žodelį „brač" plačiai Lie
tuvoje žinomas Bračo vardu. Su 
metais vis drąsiau įkibdamas į 
kudlas įvairiems biurokratams 
bei prisitaikėliams, Algirdas 
Grašys pradėjo priminti nepri
klausomoje Lietuvoje gerai ži
nomą Pupų Dėdę. 

Su neeiliniais koncertais šie 
trys menininkai lankysis New 
Yorke, Hartforde, Chicagoje, 
Clevelande, Detroite, Los 
Angeles. 

Koresp. 

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

T e l . — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advoka tas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 7784)800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

Advokatas 
JONAS NAKAS 

505 Pleasant St., Ste. 202-C 
St. Joseph, MI 49085 

Tel . 616-983-4130 
Aptarnauja Union Pier, New Buffal' 
ir kt. pietvakarių Michigano lietuviu 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 


