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Pabaltijo valstybės tebėra 
II Pasaulinio karo aukos 
Tai ne Sovietų Sąjungos vidaus reikalas! 
V i l n i u s . Rugsėjo 11. — 

Išvakarėse prieš pasirašant II 
Pasaulino karo laimėjusių vals
tybių dokumentą Maskvoje, kad 
nebėra jokių kliūčių Vakarų ir 
Rytų Vokietijų susijungimui, 
„The Wall Street Journal" 
Europos editorialų redaktorius 
Peter Kerssztes turėjo pasi
kalbėjimą su Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku. 

Redaktorius primena tą faktą, 
jog šis Maskvos įvykis gali 
nustatyti kai kurias esmines 
sąlygas šioje ilgai uždelstoje 
taikos sutartyje, ir todėl sukelia 
didelį neseniai išrinktų Pabal
tijo vadų susirūpinimą. 

Vytautas Landsbergis bijąs 
kad nebūtų „antrasis Molotovo-
Ribbentropo išpardavimas". 
Pabaltijo Taryba labai susi
rūpino, kad šis Vokietijos 
klausimo išsprendimas gali būti 
ir paskutinis žingsnis II Pasau
linio karo padarinių likvida
vime ir dėl to Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos respublikų likimas 
vėl gali būti apspręstas be Pa
baltijo žmonių dalyvavimo. 
Tokiu atveju, šiame akte dabar 
dar dalyvautų JAV, Britanija ir 
Prancūzija. 

D a r k a r o aukos 
Šiam redaktoriui Vytautas 

Landsberg i s pasikalbėjimo 
metu pasakęs, jog iš Pabaltijo 
atžvilgio formalus Vokietijų 
susijungimas reiškia II Pasauli
nio karo padarinių pabaigą. 
„Bet trys kraštai dar tebėra to 
karo aukos", pareiškė Lands
berg is . „Pabal t i jo k ra š t a i 
neatgavo savo nepriklausomy
bės kaip yra pažadėta Atlanto 
Chartoje". Nors Landsbergis 
nemano, kad Maskvoje būtu 
pasirašyta galutinė taikos su
tartis, bet jis bijo susitarimo. 
kuriame galėtų būti įjungtas 
„principas nekeisti sienų tarp 
Vokietijos ir Rytų kraštų, 
įskaitant ir Sovietų Sąjungą. Jei 
šie pasirašymai turėtų tikslą 
nus ta ty t i Sovietų Sąjungos 
sienas, tai būtų naujasis Miun
chenas. Tai neturėtų būtinai 
reikšti, kad tai yra aneksijos 
pripažinimas — tai būtų neįsi
vaizduojama, bet tai gali būti 
padaryta netiesioginiu būdu, ir 
tai yra mūsų problema", paaiš
kino jam Landsbergis. 

Nusivylę Vakara is 
Landsbergis bijo, jog Ameri

ka, norėdama gauti Sovietų pri
tarimą Persų įlankos krizės rei
kaluose, gali žiūrėti pro pirštus 
į Pabal t i jo valstybes. Jis 
rūpinasi, kad Helsinkio susiti
kime prezidentai nebūtų su tuo 
sutikę. Pabaltiečiai yra tikri 
vienu dalyku, jog Kremlius ban
dys visą tai nukreipti kita 
linkme. Landsbergis manąs jog 
Vakarų vyriausybių įspėjimas 
Gorbačiovui nenaudoti jėgos 
prieš Lietuvą šių metų pradžio
je, buvo palankumo parodymas 
šiai respublikai. Tačiau Lands
bergis yra nusivylęs, kad 
Vakarai neparodė savo svorio 
stipriau. ..Vakarų pripažinimas 
mūsų vyriausybės ir atsteigi-
mas diplomatinių ryšių — ir yra 
tai ko mes norime" . pareiškė 
Landsbergis. 

Jis kalbėjo, kad tai truputį 
galėtų pabloginti santykius su 
Sovietais. Vakarai yra perat-
sargūs ir nenori jokių nema
lonumų su Sovietais. Jie galėtų 
daug stipriau paveikti juos. nes 

Sovietai griūva ir traukiasi nuo 
visų užkariavimų, o į tą atsi
traukimą galėtų būti įskaito
mos ir Pabaltijo respublikos. 
Kremlius atšaukė savo ekono
minę blokadą, nes j i buvo 
žalinga ne tik Lietuvai, bet ir 
Sovietams. Yra daug įrodymų, 
jog delsiama, varžoma ir skal
domi žmonės, kad jie nepasisa
kytų už nepriklausomybę. 

Sovietai ne s i t a r i a 
Lietuva sutiko sumaž in t i 

įtampą su Kremliumi, priim
dama moratoriumą dėl Kovo 11 
suvereni te to dek l a r ac i j o s , 
kalbėjo Landsbergis, „bet t a i 
turėjo reikšti, kad prasidės 
pasitarimai. Pasitarimų pra
džios terminas praėjo, Pabaltijo 
valstybės laukia, kad Sovietai 
atsakytų į pradinį protokolą dėl 
pasitarimų, kuris jau į te iktas 
Kremliui prieš mėnesį. 

Respublikose stiprėja opozicija 
prieš tai, kad jų vadai kar ta i s 
imtų ir nesutiktų su kuo tai ma
žiau, negu visiška nepriklauso
mybė. Pabaltijo Taryba praėju
sią savaitę paprašė pasi tar imo 
su Gorbačiovu. 

Sovietų strategijoje y ra nau
dojamas vėl šantažas. Sovietai 
vėl pradėjo grasinti pabaltie-
č iams: arba j i e s u t i k s s u 
centrinės vyriausybės siūlymu 
stoti į uniją, arba sus i lauks 
žiemos, kai vėl nebus duodama 
alyva bei nafta. Sovietai siūlo 
uniją, iš kurios būsią gal ima 
išeiti, bet iš tikrųjų ta i yra t ik 
spąstai ir kliūtys, ir t ik vienin
telė išeitis nepakliūti į spąstus, 
yra tos sutarties nepasirašymas. 

Vytautas Landsbergis 

Kirsinimo p o l i t i k a 
Maskva ir KGB bando įsteigti 

antras institucijas Lietuvoje, 
ypač teisinėje srityje. Bet iki šiol 
tai dar nepasisekė, sako Lands
bergis. Maskvos atsiustas gene
ralinis prokuroras y ra izo
liuotas. O KGB ir centrinės 
įstaigos nori sudaryti Lietuvo
je nepastovią situaciją. Vyksta 
tautybių k i r s i n i m o akci ja 
Pabaltijo respublikose t a rp ru
sų, lenkų ir ukrainiečių. Iš ka
riuomenės bazių transliuojamos 
klaidinančios informaci jos . 
Tačiau jie čia neturi t iek daug 
pasisekimo kaip pietinėse res
publikose. 

Landsbergis parodė žurnalis
tui laikraščių iš t raukas , kaip 
yra piešiamas net caristines 
Rusijos vaizdas, kur i buvusi ne 
rusų tautybėms labai maloni vi
soje imperijoje. Apie rusifikaciją 
neprisimenama. Kultūros retai 
tenusi lenkia persekio j imui . 
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Rusija pasuko į kapitalizmą 
Ką daryti Gorbačiovui? 

Popiežius Jonas Paulius II, vos matomas apdengtoje mašinoje, laimina žmones po to, kai jis 
pakonsekravo pačią didžiausią bažnyčią pasaulyje, kur pastatyta Dramblio Kaulo valstybėje, 
Afrikoje. 

Popiežius konsekravo 
didžiausią baziliką pasaulyje 

Yamoussoukro , Ivory Coast. 
— Popiežius Jonas Paulius II 
baigė savo apaštalinę kelionę 
keturiose Afrikos tautose pir
madienį, pakonsekr uodam as 
pačią didžiausią pasaulyje ka
talikų bažnyčią. 

Taikos Karalienės bazilikos 
konsekravimas Yamoussoukro 
mieste, Ivory Coast prezidento 
Felikso Houphouet-Boigny gim
tinėje, buvo popiežiaus aukš
čiausias punktas jo dešimties 
dienų kelionėje. Šio krašto 
prezidentas valdo kraštą su 
vienos partijos pagalba nuo to 
meto, kai 1960 m. gavo nepri
klausomybę iš prancūzų. 

D idesnė u ž Šv. P e t r o 
Ši naujoji katalikų bazilika 

yra du ka r tu s didesnė už Šv. 
Petro baziliką Romoje. J i turi 30 
akrų marmuro ir keturis kartus 
daugiau vitražų negu Chartres 
prancūzų katedra. Bazilika tur i 
ir šaldymo sistemą ir gali 
sutalpinti 300,000 žmonių. Jos 
pastatymas t ruko 3 metus, kai 
Europos katedros buvo statomos 
šimtmečiais. Bazilikos pasta
tymas buvo prezidento tikslas, 
kuriam jau 85 metai. Jis sako, 
jog ši bazilika bus Afrikos šimto 
milijonų katalikų piligrimų cen
tras. J is betgi kalt inamas, jog 
tokios bazilikos nereikėjo staty
ti, kadangi kraštas pergyvena 
ekonominius sunkumus. Sako
ma, jog bazilikos pastatymas 
kainavo nuo 140 iki 300 milijonų * 
dolerių. Prezidentas sako, kad ji 
pastatyta an t jo nuosavos žemės 
ir iš jo pinigų. 

Demokra t i j o s p u s ė n 
Popiežiaus atvykimo proga, 

dažniausiai priespauda įtaigoja 
nenusilenkti , rašo žurnalistas. 
L ie tuvos p a r t i z a n a i buvo 
paskutiniej i , kur ie ats isakė 
ginkluotos rezistencijos prieš 
Stalino okupaciją; jie kovojo dar 
ir 1950 metais. Beveik kiekvie
noje lietuvio šeimoje yra komu
nistų kalintų, deportuotų ar 
nužudytų žmonių. 

Minėtas redaktorius, baigda
mas šį aprašymą, rašo, jog 
Paba l t i j o t a u t o s n e p r a š o 
Vakarų kovoti už jas, bet jie 
visai paprastai reikalauja, kad 
II Pasaulinio karo sąjungi
ninkai nedarytų susitarimų be 
jų pačių. Ir kaip Pabaltijo 
Tarybos pareiškime pasakyta — 
„trijų respublikų likimas nėra 
Sovietų Sąjungos vidaus rei
kalas". 

prezidentas paskelbė politinius 
pakeitimus, įskaitant leidimą 
veikti opozicinėms partijoms ir 
galimybę sudaryti daugpartinę 
vyriausybę. Nežiūrint ekono
minio atoslūgio, ši T)ramblio 
Kaulo valstybė, neturinti alyvos 
šaltinių, turi aukščiausias per 
capita pajamas, išskyrus Pietų 
Afriką. Tad popiežiaus atvyki
mas buvo surištsė ae vien tik su 
Bazilikos konseTfervimu, bet 
įgavo ir socialinę prasme, kai 
buvo leista vf ikti opozicijai. Tą 
patvirtino n Vatikano spaudos 
direktorių? Navarro-Valls. 

Prie bazilikos, kaip pas .-.eibė 
vyriausybe, netoli bus dar 
pastatyta ligoninė, technikos 
mokykla ir plačiajai Afrikai 
kataliku radijo stotis. 

Atsakė į užmetimus 
Prieš pradedant bazilikos kon

sekravimo apeigas, kardinolas 
Francis Arinze iš Nigerijos savo 
kalboje atsakė ; anksčiau minė
tus priekaištu? ..Afrika džiau
giasi turėdama tokią vietą 
Dievo pagarbinimui". 

Popiežius savo kalboje pabrė
žė, jog afrikiečiai gali turėti 
tokią bazilika, kokios jie nori. 
„Per visus amžius ir visuose 
kontinentuose Bažnyčios sūnūs 
pašventė visą -avo meną iš
reikšti savo tikėjimui". Šv. 
Mišias popiežius aukojo ant 
labai aukštai iškelto altoriaus. 
Dalyvavo daugiau kaip 350,000 

> žmonių, nor> pačiame krašte 
katalikų tėr~ maždaug 10%. 
Pats preziden as savo jaunystėje 
yra atsivertę- } katalikybę. 

Ši bazilika s t a t y t a ant 320 
os viršūnė yra 

:io, kai Šv. Petro 
. pėdas aukščio 

akrų žemės. 
525 pėdų auk 
bazilika turi • 
savo aukščia ic 'ame taške. 

Naujas sprogimas 
Ulba-Reute • žinios pranešė, 

jog įvyko did« sprogimas Ka 
zachstano res-publikoje, Ulbos 
fabrike, kuri.-.' rnina berylliu 
mą, labai stip medžiagą, rei 
kalingą branduolinėms jėgai 
nėms. Šią žu '-a patvirtino ir 
„Tasso" age tūra, pažymė 
dama, kad yr. 
ir kad susida> 
dyti tos srities 
sprogimo pas i r 
debesys ir i 
persimetė \ M 
jos pakraščiu? 
kad pasaulyje 
duolinė nelain 
bylyje, Ukrair 

žeistų žmonių 
>avojus užnuo 
i ir vandenį. Po 
ė dideli tamsūs 
-dingos dujos 
golijos ir Kini 
>auda primena, 
džiausią bran-
įvyko Černoby 
;, 1986 metais 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— B a g d a d e užsienio diplo
matai praneša, jog Kuwaito 
okupuotame krašte masės 
žmonių girdi susišaudymus tarp 
Kuvvaito partizanų ir Irako 
kareiviu. Partizanai naudoja 
pistoletus, kas juos turi , peilius, 
lazdas ir sprogstamąją medžią 
gą, net moterys pradeda užpul
dinėti priešo karius. 

— Buvęs prez. R. Reaganas , 
kuris pirmą kartą, jau nebe
būdamas JAV prezidentu, lan
kosi Berlyne, pasakė, jog j is 
labai džiaugiasi įvykiais, kad 
vokiečiai gali susijungti, ir kad 
nebėra gėdos sienos. Kalbėda
mas Vokietijos Forume pagyrė 
vokiečius, ypač jaunuosius, kad 
nebijojo išeiti prieš komunizmą, 
nes „už laisvę yra verta ir 
mirti". 

— Londone Amnestijos Tarp
tautinė organizacija praneša, 
jog Kinijoje šiemet jau buvo nu
žudyta daugiau kaip 500 kinų, 
daugiausia jaunų žmonių, kurie 
neboja pasisakyti prieš komu
nistinį režimą ir išdrįsta rei
kalauti demokratijos. Šiuo metu 
vėl esą nuteista mirties bausme 
1,100 asmenų 

— W a s h i n g t o n e Atstovų 
rūmų informacijos komitetas 
pasisakė už tolimesnį pagalbos 
teikimą Angolos. Afganistano ir 
Cambodijos partizanams laisvės 
kovotojams. 

— Maskvoje paskutinę mi
nute buvo susitarta tarp mi-
nisterių ševerdnadze ir vokiečių 
Genscherio, kad NATO pajėgos 
galės dalyvauti ir rytinėje Vo
kietijos dalyje manevruose, kai 
jau bus susijungusi Vokietija. 

— Ketur i sąjungininkai for
maliai sustabdys savo okupaci
nes teises spalio 1 d., dvi dienas 
prieš oficialų vokiečių tautos su
sijungimą. 

— Sąjungininkų 4 parlamen
tai turi patvirtinti Maskvoje pa
sirašytą Vokietijų susijungimo 
dokumentą, bet tai tik tech
niškas reikalavimas. 

— Valstybes departamento 
sekretorius Bakeris iš Maskvos 
atvyko į Damascus, Sirijos 
sostinę, ir turėjo pasitarimus su 
prezidentu ir užsienio reikalų 
ministeriu. 

— Bronius Kuzmickas, Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas, išvy 
ko \ Olandiją jvairiais Lietuvos 
reikalais. 

— Lyr ic Ope ra Chicagoje 
vakar pradėjo savo 36-ąjį sezoną 
su Gliucko opera „Alceste". 

Maskva. — Kai Sovietų Cent
ro vyriausybė negali surasti 
būdo išgelbėti savo griūvančiai 
ekonomijai, tai tuo pačiu metu 
Rusijos Respublikos Parlamen
tas didele balsų persvara priėmė 
radikalų sprendimą — pakeisti 
Centro planus su laisvo verslo 
sistema per 500 dienų. 

Kremliuje vyko karštos disku
sijos visą dieną antradienį. Dau
gelis Tarybos narių pasisakė 
prieš ekonominę stagnaciją ir 
ragino Gorbačiovą imtis greitų 
pakeitimų, kai mėnesiais šioje 
srityje nebuvo nieko padaryta. 
Sovietų ministeris pirmininkas 
Ryžkovas pasakė, jog vyriausy
bė negali surasti būdo sustab 
dyti ekonomijos blogėjimui. 
Tada deputatai pradėjo reika
lauti, kad Ryžkovs pasitrauktų 
iš pareigų. Ir ministeris pir
mininkas atrodė „pribaigtas", 
kai Gorbačiovas, kuris pasirin
ko jį, kad vadovautų Sovietų 
Sąjungai ekonominės krizės 
metu, pasakė, kad ir jis yra už 
labiau radikalias reformas ir 
kad tie žmonės, kurie nesugeba 
tam v a d o v a u t i , t u r i b ū t i 
pakeisti naujais. 

P o s ū k i s 180% la ipsn iu 
Gorbačiovas pats pasisakė už 

savo pa ta rė jo S tanis lovo 
Šatalino planą, kurio pasiūly
mai pertvarkyti Sovietų ekono
miją y ra pasukti 180% į priekj. 
J is a i šk i a i pa s iū l ė įves t i 
privačią nuosavybę. Tačiau 
reikia pastebėti, jog Gorba
čiovas už šį radikalų planą 
pasisakė tik po to, kai Jelcino 
vadovaujama Rusija pasuko 
kapi ta l izmo keliu. Rusijos 
Parlamentas nubalsavo už šį 
kelią 251 balsu prieš 1 balsą. Šio 
plano vyriausias inžinierius yra 
pats Boris Jelcinas. Šis entu
ziastiškas Rusijos balsavimas 
panaikina monolitinę komunis
tų ekonomiją respublikoje ir 
įsteigia laisvą ekonomiją, kuri 
turi būti suorganizuota per 500 
dienų nuo šio balsavimo. 

Pskui Je l c iną 
Centrinės Sovietų vyriausy

bės galia šiuo aktu dar labiau 
sumenkėjo. Sovietų respublikos 
viena po kitos skuba prie laisvo 
verslo ekonomijos. Vienas po 
kito Sovietų delegatai sesijoje 
kalbėjo negalį suprasti, kas 
darosi su Centro vyriausybe. Jie 
klausė: „Kur yra ekonominė 
programa?" Tada įsikišo Gor
bačiovas ir reikalavo, kad 
Taryba būtų kantri ir netriukš
mautų. „Visi tie kaltinimai 

— Kremliuje prez. GorbaČio 
vas, prieš išvykstant Valstybės 
sekretoriui Bakenui pasakė, jog 
dar šiais metais gali įvykti kitas 
viršūnių susitikimas, bet prieš 
tai jų ambasadoriai ir ministe-
riai bei delegacijos turi atlikti 
dar daug darbų. 

— Vokietijos Užsienio rei
kalų ministeris Genscheris įtei
kė specialų laišką Sovietų užsie
nio ministeriui Severdnadze ku
riame užtikrinama, kad naujo
ji Vokiet i ja visam l a iku i 
uždraus nacių partiją ir ap
saugos visus Hitlerio aukų 
kapus. 

— I r a k o ambasadorius Wa 
shingtone atsisakė priimti prez. 
Busbo įkalbėtą juostą, kuri 
turėjo būti pertransliuota Irako 
gyventojams. 

— Tel Avivo universiteto stra
teginių studijų grupe, kurią 
sudaro žymūs Izraelio asmenys, 
p a t a r ė vyriausybei p radė t i 
pasi tarimas su PLO vadais. 

įžeidžia ir dvelkia insinuacija", 
kalbėjo Gorbačiovas. ..Kodėl 
mes esame statomi į kampą 
šiandien? Palaukite truputį . 
Procesas prasidėjo", ir tada, 
pagal iau, pats Gorbačiovas 
pasokė Jelcino planu ir pasiūlė 
per 500 dienų įvesti laisvą įmo
nių sistemą. Tai būsią priimtina 
ir Sovietų respublikoms. 

Vėl naujas p l a n a s 
Pagaliau Gorbačiovo pasiūly

mu. Ryžkovo atsargus planas ir 
Šatalino radikalus planas turi 
būt i suvesti į vieną planą. 
Nutarta, kad tokio plano nuora
šus gaus visi delegatai susipa
žinimui ir naujoms diskusijoms. 
Daugelis delegatų priekaištavo, 
kad jie buvo laikomi nežinioje, 
jog yra du planai, ir kodėl 
nebuvo pateiktas Rusijos pla
nas. Šatalino planas respub
likoms atiduoda beveik visas 
teises, beveik įveda ekonominę 
autonomiją. Šis planas suteikia 
privačias teises žmonėms, su
organizuoja naują bankų sis
temą, įveda akcijas, įveda atly
ginimų ir kainų kontrolę ir ap
saugo mažai uždirbančius žmo
nes. Taip pat panaikinama daug 
industrijos ministerijų, lei
džiami privatūs žemės ūkiai. 

Šis planas bus pateiktas Tary
bos svarstymui rytoj. Taip pat 
šiuo metu atvyko svarbi Ameri
kos prekybininkų delegacija, 
kuriai vadovauja Komercijos 
sekretorius Robert Mosbacher. 
Sovietams bus pasiūlyta steigti 
daug įva.rių bendrų pramonės 
kompanijų 

Vokiečių-Sovietų 
susitarimas 

Maskva . Reuteris praneša, 
jog Sovietų Sąjunga ir Vakarų 
Vokietija ketvirtadienį pasirašė 
paruošiamąją plačią „geros kai
mynystės, partnerystės ir berd-
radarbiavimo" sutartį, kuri nu
stato Maskvos ir sujungtos Vo
kietijos rėmus. Užsienio reikalų 
min. Hans-Dietrich Genscher ir 
Užsienio min. Eduard Ševard
nadze, kurie inicialais pasirašė 
šį dokumentą, pareiškė, jog tai 
reiškia istorinį lūžį, nes susi
tar ime yra keli konkretūs susi
tarimai ir pasižadėjimai bend
radarbiauti. Vakarų diplomatai 
sako, kad tai yra visų susita
rimų pakeitimas, kuriuos iki 
šiol Maskva turėjo su atskiro
mis Vokietijomis. Susitarimas 
padarytas kitą dieną po iškil
mingo pasirašymo to dokumen
to, kuriuo atsisakoma visų 
teisių abejose Vokietijose. Šią 
sutartį turi pasirašyti Vokieti
jos kancleris ir Sovietų prezi
dentas. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 15 d.: Nikodemas, 
Eugenija, Rimgailė. Rolandas, 
Vismantas. 

Rugsėjo 16 d.: K prijonas. 
Kornelijų*. Edita, Euiėmija, Jo-
gintė. Liudmila, Rimgaudas. 
Kamil". Normante. 

Rugsėjo 17 d.: Pranciškus, 
Sintautė, Sigutė. Sintautas. 

Rugsėjo 18 d.: Mmgailas, 
Galmantė, Stefinija, Joninė. 
Irena, Aura 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:29. leidžiasi 7:02. 
Temperatūra šeštadienį 72 l., 

•sekmadienį 78 l., pirmadienį 73 
1 , nn'r.'dtenį 80 l. 
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ATEITININKAI 
KENNEBUNKPORTE 1990 

Lietuvos ateitininkų atstovai Dainavos stovykloje. 

STUDENTŲ 
SUSIRINIKIMAS 

CHICAGOJE 

Chicagos s tuden tų ateiti
n inkų pirmas poatostoginis su
s i r inkimas vyks penktadieni, 
rugsėjo 21 d., 7 vai. vak. pas 
Polikaičius, 7235 S. Sacramen-
to Ave. Visi nariai laukiami. 
Kviečiami ir norintieji įsijungti 
draugovės veiklon. Iki pasima
t y m o sus i r ink ime ateinant į 
penktadienį! 

L.Bi lutė 
Korespondentė 

Maine, kur Kennebunko upė 
įteka į Atlantą, Tėvų Pran
ciškonų vasarvietėje kasmet 
rugpjūčio trečiąją s ava i t ę 
vasaros šventę švęsti susirenka 
ateitininkų šeimos: seneliai. 
va ika i , va ika ič ia i . Š iemet 
dalyvavo 70: iš Bostono. Hart
fordo, New Yorko, Clevelando. 
Chicagos. Čia, kaip ir Palango-
je.po rugpjūčio 15 oras pradeda 
keistis. Papučia šalti vėjai. 
Pajūryje lekiantis smėlis kerta 
į veidą. Darbo dienos savait
galyje vasarojimo sezonas bai
giasi. Ateitininkų savaitė yra 
paskutine graži šilta vasaros 
savaitė. Lietūs gausiai drėkinę 
visą Atlanto pakraštį baigėsi 
šeštadienį. Sekmadienį virš 
jūros dar buvo tiršta migla, o po 
to — giedra. 

Žvelgiant į praėjusią stovyk
los savaitę, ji, tarsi kapsulė, 
dedama į naujo pastato pama
tus, kurioje kaupiama visa, kas 
būdinga gyvenamam momen
tu i . Tokia buvo šių metų 
stovyklos programa. 

Po pirmojo vakaro solisto A. 
Keblio dainų ir susitikimo apsi
kabinimų, buvome nukelti „už 
jūrų marių į mūsų tėvynę Lie
tuvą (Saulė Jautokaitė), svars-
tėm griūvančio komunizmo 
priežastis, ieškodami išsigelbė
jimo krikščionybės kelyje (dr. M. 
Girniuvienė ir kun. dr. V. Cuku
ras), nes Dievas t ikrai gali su
teikti jėgų žmogui ir iškelti 
aukščiau kietos realybės (N. 
Sadūnaitė). Peržvelgėme Lie
tuvos kelią vaizdajusotėse, 
girdėjome kardinolo Sladkevi
čiaus pranašišką galingą žodį, 
pasakytą š.m. birželio 14 d. Vil
niaus katedros aikštėje. Bai
gėme savaitę labai pakiliu 
Ginos Čapkauskienės rečitaliu 
ir susitarėm ateinančiais metais 
sugrįžti, pavesdami tam pačiam 
dr. C. Masaičiui nelengvą prog
ramos organizavimo pareigą. 

sius, su kuriais drauge stovyk-
laudavom. dabar jau išėjusius į 
amžinąją tėvynę. Mūsų kapelio
nas buvo kun. Vytautas Piktur
na, gražiabalsis ir geras pa
mokslininkas, parašęs kelias 
pamokslų knygas. Su juo buvo 
kun. Jonas Pakalniškis. Abu 
juodu šiemet šventė 50 metų 
savo kunigystes jubiliejų. Porą 
dienų čia dalyvavo ir kun. dr. V. 
Cukuras bei prel. Vyt. Bal
čiūnas, „Krikščionis gyvenime" 
knygų leidėjas.Jis šiemet į gar
sines juostas įkalbėjo Naująjį 
Testamentą. Netrukus jos bus 
gaminamos masiškai, siun
čiamos į Lietuvą; bus galima jas 
įsigyti sau, ar dovanai. 

Sava i tės p rograma 

Šeštadienį, rugpjūčio 11 d. 
vakare pirmasis koncertas. Dai
nuoja solistas Antanas Keblys 
iš Montrealio, akompanuoja 
Lawrence Davis, interpretuoja 
Elena Vasyliūnienė. Pirmoji 
pusė — lietuvių liaudies dainos 
ir lietuvių kompozitorių kūri
niai. Antroji dalis — operų ari
jos ir kelios dainos klausytojų 
išprašytos. Po koncerto paben
dravimas. Vaišes paruošė šei
mininkė Bronė Chlamauskienė 
su lietuvaitėmis talkininkėmis. 

Sekmadienį — 12 vai. Mišios. 
Jaunas pranciškonas iš Lietu
vos, tėv. Benediktas, kuriam, 
gavus kunigystės šventimus, 
teks grįžti į Sibirą aptarnauti 
t en gyvenančius l ie tuvius, 
kalbėjo apie maldos jėgą. 
Tikėjimas Lietuvoje išsilaikė tik 
dėka nuoširdžių maldų. Mišių 
metu giedojo sol. A. Keblys. 

Vakare — antrasis koncertas, 
maloni staigmena — dainuoja 
Saulė J a u t o k a i t ė , K a u n o 
arkikatedros mergaičių choro 
„Giesmė" vedėja. „Giesmė" per
nai jaunimo chorų festivalyje 
Portugalijoje buvo išr inkta 

Nijole Sadūnaitė ir Jonas Vaitkus dalinasi įspūdžiais Kennebunkport, Maine, 
vykusioje ateitininkų stovykloje. 

Nuotr P. Ąžuo lo 

Stovyklos metu Kennebunk-
por te a tos togavo ir JAV 
prezidentas George Bush. Iš čia 
jis, netikėtai užkluptas Irako 
agresijos p r i e š Kuwaitą," 
vadovavo Amerikos atkirčiui. 
Čia buvo atskridęs Jordano 
karalius. Prezidento sodyba yra 
an t siauro iškyšulio į jūrą. 
Pajūrio kelias buvo stipriai 
saugomas, dažnai visai uždaro
mas. Toje sodyboje buvo spren
džiami pasaulio likiminiai klau 
simai. Mes gi Tėvų Pranciškonų 
koplyčioje kiekvieną rytą auko
jome šventas Mišias ir meldė 
mės už pasaulio taiką ir savo 
tėvynę Lietuvą 

Mišiose prisiminėm savuo 

geriausiu iš dalyvavusių chorų. 
To choro dainavimą girdėjome 
vėliau TV juostelėje. Saulė pa
dainavo eilę liaudies dainų, 
da inav iman į t r aukdama ir 
publiką. Ilgai netruko ir ji tapo 
dirigente, o klausytojai — choru. 
Jos dainų pynė buvo pavadinta: 
..Ten toli mano Lietuva". 

Antradienį dr. A. Juzaitis 
(Philadelphia) išsamiai supa
žindino su atominių jėgainių 
paslaptimi, pavojais, Čemobilio 
tragedija ir didžiausia pasauly
je atomine jėgaine Ignalinoje ir 
ką joje mate tarptautine komisi
ja, kuri , vis dėlto, nepadarė 
rimtų pr iekaiš tų . Daugelis 
klausytojų iki šiol neturėjo jokio 

supratimo apie atomines jėgai
nes. Gyveni ir mokaisi. Ačiū dr. 

Juzaičiui! 
Trečiadienį Žolinė. Mišios, 

kurios paprastai aukojamos 8 
vai., šiandien buvo 12 vai. 
Koncelebravo keturi kunigai: 
Vyt. Pikturna, J. Pakalniškis, 
dr. V. Cukuras ir prel. V. 
Balčiūnas. Giedojo iš Mont
rea l io a tvykus i Gina Čap-
kauskienė. Vakare kun. Cu-
kuro paskaita: „Dekalogas". 
Lietuvos vyskupai yra paskelbę 
šiuos metus Dekalogo metais. 
Tai žmonijos išganymo ir taikos 
k e l i a s . Po paska i tos , jau 
žvaigždėms sužibus danguje, su 
žvakutėmis, kalbėdami rožinį ir 
dekodami Dievui už suteiktą 
įstatymą, ėjome procesiją nuo 
stoties prie stoties iki kryžiaus 
kelių koplyčios. Maldas sukūrė 
dr. Česlovas Masaitis. 

K e t v i r t a d i e n i s — Nijolės 
Sadūnaitės diena. Ji atvyko iŠ 
Putnamo. (Net rukus grįžta 
Europon). J i savo pasakojimą 
pavadino Dovyduko kova su 
Galijotu. Tai jos išgyvenimai 
KGB naguose. Rodos kalbėjo ne 
Nijolė, be t jos t ikė j imas , 
nežinantis baimės, asmeninių 
pavojų, kuris pakelia žmogų į 
tokias aukštumas, iš kurių 
galima žiūrėti į visus pavojus ir 
kančias su šypsena ir spindinčiu 
veidu. Ne veltui jos knyga anglų 
kalba pavadinta „Radiance in 
Gulag". 

Pagaliau, lauktas penkta
dienis. Tik jis pergreit atbildėjo. 
Salė gražiai papuošta (p. Sužie-
dėlienė). Renkamės šventadie
niškai apsirengę. Ateina provin
cijolas Tėv, Placidas Barius, va
sarvietės vedėjas Tėv. Gabrie
lius, rašytojas Tėv. Leonardas 
Andriekus (iš New Yorko) ir kiti 
pranciškonai. Programoje — Gi
nos Čapkauskienės koncertas; 
su ja pianistas William Smiddy 
iš New Yorko. Gina pradeda 
liaudies dainomis: Čiurlionio; 
„Oi lekia lekia" ir „Beauštanti 
aušrelė", Jokubėno „Plaukia 
antelė" ir V.K. Banaičio „Oi 
n ė r a niekur. . ." W. Smiddy 
skambina Šopeną ir Merež-
kowskį. Gina dainuoja Sodeikos, 
Govėdos, Metrikienės ir Stan
kevičiaus dainas. W. Smiddy 
skambina Danse Macabre — C. 
Saint Suens, aranž. V. Horo-
witz. Paskutinėje dalyje Gina 
Capkauskienė dainuoja tarp
tautines dainas ir arijas. Ypač 
gražiai skamba A. Alebreft 
„ L a k š t i n g a l a " ir Strauso 
„Mėlynasis Dunojus". Publika 
išprašo daugiau dainų. Pasku
t inė nostalgiška dainelė, kuria 
ji dažnai baigia koncertus „Aš 
tik mažytis paukštelis, norėčiau 
dainuot Lietuvoje...." 

Ir pabaiga. Stovyklos vadovas 
dr. Alf. Stankaitis taria padėkos 
žodį ir pakviečia visus atvykti 
kitų metų rugpjūčio 10 d. Dar 
vaišės su duonos gira ir kitais 
skanumynais. 

Rytą, po ankstyvųjų Mišių, 
i š s i sk i r s tom. Dar v ienas 
gyvenimo spiralės metinis ratas 
pasiekia viršūnę. Gyvenimas 
rieda toliau. 

Ar kitais metais grįšime į šią 

APTARĖM 1990-91 VEIKLOS METUS 
Greitai prabėgo vasara, p i lna kime, be pagrindinės paskaitos, 

įvairių nuotykių ir įspūdžių. Ši 
vasara buvo k i tok ia n e g u 
ankstyvesnės, nes visą la iką 
sekėm įvykius Lietuvoje ir 
mūsų asmeniški i r organizaci
niai gyvenimai buvo jų smar
kiai paveikti . Š ią v a s a r ą 
susitikom ir bendravom su 
jaunimu iš Lietuvos. 

Vasara: baigiantis, preziden
to A. Stulginskio k u o p o s 
valdyba susirinko Downers 
Grove pas Nidą Tijūnelytę pasi
tarti apie ateinančių mokslo 
metų veiklos planą, šių me tų 
valdybą sudaro: ko-pirmininkės 
Julija Krumplytė ir Kris t ina 
Liaugaudaitė, vicepirmininkas 
Kastytis Šoliūnas, iždininkas 
Tomas Vasiliauskas, sekretorė 
Lina Modestaitė ir korespon
dentė Nida Tįjūnėlytė. Kuopos 
globėjos ir šiems metams liko 
Laima B'ažienė i r Indrė Tijū-
nėlienė. Laikraštėlio komitetą 
sudaro Audra Grigaliūnaitė ir 
Lora Krumplytė. 

Kuopos susirinkimai, k a i p ir 
seniau, vyks kiekvieno mėnesio 
antrą penktadienį kurio nors 
nario bute Prieš susirinkimą 
tas nary? visiems išsiunčia 
pranešimą ir planelį. P i rmas 
susirinkamas — rugsėjo 14 d., 
7:30 vaU vak. pas Kas ty t į 
Šoliūną f l l l th St . ir R t . 83, 
Lemonte. Te'. 708-257-6739). 
Šiame susirinkime apie vėliau
sius įvykius ir nuotaikas Lie
tuvoje kalbėjo asmuo ten buvęs 
ir stebėjęs istorinius įvykius. 

Spalio mėnesį susirinkimas 
bus pas Nidą Tijūnelytę (419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, tel. 
708-537-7949). Šiame susirin
kime Rima Polikaitytė papasa
kos apie ateitininkų istoriją. 

Gruodžio mėnesio susirinkime 
bus pravestas susikaupimas. 

Planuojamos dvi i škylos : 
lapkričio mėnesį — čiuožinė-
jimo, o vasario mėnesį — sli
dinėjimo. Kiekviename susirin-

ATEITIES AKADEMINIS 
SAVAITGALIS 

Ateities Akademinis savait
galis jau visai arti . J i s vyks 
spalio 12-14 dienomis Chicago-
je ir Lemonte. Savaitgalis prasi
deda poezijos vakaru penkta
dienį, spalio 12 d., Jaunimo cen
tre kavinėje. Šeštadienio pro
grama vyks Jaunimo centre. 
Ryte — paskaitos ir svarstybos 
Jaunimo centro Čiurliono gale
rijoje. Vakare akademinio sa
vaitgalio dalyviai linksminsis 
„Ateities" žurnalo metiniame 
vakare. Jaunimo centro didžio
joje salėje. Sekmadienio pro
grama tęsiama Ateitininkų na
muose. Lemonte. 

Ateities akademinio savait
galio rengėjai kviečia pasi
žymėti savo kalendoriuose, kad 
Akademinis savaitgalis vyks 
spalio 12-14 dienomis. 

„ATEITIES" ŽURNALO 
VAKARAS 

Tradicinis „Ateities" žurnalo 
vakaras vyks šeštadienį, spalio 
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b u s ir kuopos nario įnašas. 
Šiais metais valdyba galvoja 

įsigyti kuopos marškinėlius. 
B u s p ro jek to k o n k u r s a s ; 
laimėjusio nar io projektas bus 
profesionaliai įvykdytas. 

Spalio 26 d., norėtume turėti 
kauk ių balių Ateitininkų na
muose, Lemonte. Šįmet bus ypa
t inga i stengiamasi, kad nariai 
pusavyje kalbėtų lietuviškai, 
Globėja pasiūlė užmegzti ryšius 
su našlaičiais Lietuvoje ir su jais 
susirašinėti . Gausim vardus ir 
adresus ir tesime tai savo inicia
tyva . 

Kuopos šventė numatoma ge
gužės pradžioje Ateit ininkų 
namuose. Kuopos nariams labai 
pa t iko pernykštė šventė, kur i 
buvo kar tu su jaunučiais ir 
p o p i e t ė s geguž inė - spo r t a s 
Ateitininkų namų sodelyje. Visi 
esame labai dėkingi Rasai Pos-
kočimienei, kad paruošė mus 
šventės pasirodymui. Ja i reikėjo 
d a u g kantrybės, o mums buvo 
smagu. I 

Visi gimnazistai kviečiami | 
įsijungti į mūsų kuopą. Skam
binki t Linai Modestaitei (8222 
Newport Ct. South, Willow 
Springs, tel. 708-839-0422). 

Nida Ti jūnelytę 

DR. ARVYDAS J . DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

255S W. Uncota Mwy. (Hwy. 30) 
OtyntpM Fi#tOa*\ IH. 
T * . (70») 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
'nklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chlcaao 
T * . (1-312) 434-5646 (veikia 24 vai) 

įPirm.. antr., ketv . penki, nuo 12 iki 6 v v. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

•449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. (700) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 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 

Namų PHJ 544-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava. , Elgtn, IN. 60120 
Tai. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489 4441 

. DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
• 4 4 1 S. PutoaM Rd., CMcaao, IL 

Ra*. (1-312) 778-7879 
Kab. (1-312) 562-0221 

Valandos susitarus 

DR. VIUJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

34 Waat Burlington, tai. (708) 512-0084 
v*astmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Tai. (708) 857-4059, 425-9353 

4400 W 95th St.. Oak Lawn 
2701 W 68th St.. Hory Cross 

Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

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

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tal.(70«) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarts Read 
Htckofy HMs 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitanmą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauto ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuos ir ( namus 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory HNte, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Cantar. 7152 W. 127th SLJ 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v 

Tai. (706) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytoias ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistą 
Sherman ligoninė Elgin, IL 

Tai. (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

Tai. kabineto k buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

1 . RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 Wast 71st Straat 

Tai (1-312) 434-1818: Raz. (706) 852-0669 
Vai pi"n ant' ketv ir penki 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOf 

4700 W. 95 St . 
O a k Lawn , IL 60453-2533 

Tai . 706 -636-3113 

13 dieną, 7 v.v. Jaun imo centro 
taip savą ir paslaptingai gaivi- didžiojoje salėje. Vakaro metu 
nančią sodybą? O gal Ui buvo bus įteiktos jaunimo kūrybos . 

premijos, bus n u o t a i k i n g a 
programa, skani vakarienė, o po 
to — dainoe ir šokiai. Planuo
kime „Ateities" žurnalo vakare 

paskutinis kartas? Nepaslaptis 
— vietos laikraščiai rašo ir 
pranciškonų vadovybė svarsto; 
parduoti, ar neparduoti; jei ne 
visą nuosavybę, ta i gal vasar- dalyvauti ir savo a ts i lankymu 
vietę. Ateitis parodys... paremti sį ia i lu jaunimo žur-

Petras Ąžuolas nalą. 

217 C. 127 St. — Lament. IL « M M 
Priklauso Palos Commu"ity Hosprtal ir 

Siive' Cross Hosprtal 
Valandos pagal sušnarina 

Tai. (708) 297-2266 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

TaL (1-312) 787-7875 
5780 Archar Ava. 

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

DM. KtNNCTM JJ. V I R K I S 
DR. MAOOAL1N SCUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Renaanankaate nuolaida 

4007 W 59 8*. 
TaL (311) 735-6684 

507 S. O—i art. LaOraaas, IL. 
TaL (700) 382-4487 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Surte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ava.. Justica. IL 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 w . 81 tt Straat 

Kabinate tai. (1-312) 737-1168; 
Rezld. (708)365-4811 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W . Cermak Rd. 
VVestchaster. IL 60153 

Tai . 706 -531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2658 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-6 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai . (1-312) 776-2860 
Raz. (708) 446-5545 

DR. S. LA L 
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 

2454 w 71 st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 565-0348; 
Ras. (1-312) 77S-SS33 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4' 

6-9. antr 12-6, penkt 10-12. 1-6 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie AuStin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 565-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGUA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Centar-

Kab. tat. (1312) 471-3300: 
Raz. (706) 442-8297 

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

7722 S. KsdUa Ava.. 
\^S^R^ą>0Sn6^nv, R l - ^8^6^69 i r m 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitanmą 

1020 E. Oaden Ava.. Salta 310. 
MaparvMU IL 86683 
Tai. 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitanmą 

Kab. tai . (1-312) 8663166; 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Wsst 83rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Žiūrint į ateitį 

NAUJI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

VAISTAI LIETUVAI 
Pasikalbėj imas su Vokietijos Lietuvių 

ku l tū ros ins i t i tu to vedėju Vincu Bartusevičium 

Gyvenimas dabar taip greitai 
keičiasi, kad nesuspėjame jo 
vytis. Kas vakar buvo šiandien 
diena, šiandien jau praeitis, apie 
kurią reikia galvoti. Net ir 
l i e tuv i škam gyvenime taip 
viskas greitai keičiasi, kad 
daugelis nespėja ne t galvoti su 
la iku ir laiko reikalavimais. O 
atsi l ikt i niekas nenori . At
siliekame, kai iš mūsų tarpo vis 
daugiau ir daugiau senųjų 
veikėjų išsiskiria, ka i vyresnieji 
darosi nepajėgūs atl ikti darbus, 
kuriuos reikėtų at l ikt i ir kurie 
laukia naujų r ankų ir naujų 
protų. 

Lietuva ir santykiai su ja yra 
v is iškai nauji. Laisvėjant i 
Tėvynė, pasiskelbė atkurianti 
n e p r i k l a u s o m y b ę , p r a r a s t ą 
prieš daugiau ka ip keturias
dešimt metų. Tas atkūrimas 
eina didelėmis kančiomis, gin
čais ten ir čia, skirtingomis 
nuomonėmis ir pažiūromis į 
pačią nepriklausomybe ir tautos 
laisvę. Išeivija nori pagelbėti, 
bet tas darbas nė ra nei draus
mingas, nei koordinuojamas, 
nei tvarkingai daromas, kad jis 
būtų naudingas da r iki šiol oku
puotai tautai ir tėvynei. 

Skaudžiausiai jaučiamas išei
vijoje išsiskyrimas vyresnio am
žiaus žmonių. Taip pat nesu
prantamas bent šiame krašte ir 
k i tuose g y v e n a n t i e m s lie
tuviams, kad valdžia ir teises 
t u r i n t i e j i ne sugeba jomis 
naudotis. Ten trūksta tikrų poli
t ikų , k u r i e s u p r a s t ų kaip 
galimybių išnaudojimą, o ne 
kaip patvarkymą iš aukščiau. 

Per t iek metų daugelis ten 
taip įprato, kad t ik tvarkymas 
ir įsakymai t u r i reikšmės. 
Daugel į metų čia negali 
suprasti, kas t en tvarką daro, 
kai visas valdžios pareigas 
suima jaunesnie j i ir pagal 
išeivijos supratimą dar nesu
brendę. Laiko išsiskyrimas, 
dviejų tautos dalių susidarymas 
gadina išeiviją ir tautos dalį 
laisvėjančioje, be t dar svetimos 
kariuomenės tvarkomoje Lietu
voje. O reikia suprasti vienų įsi
pare igoj imus v ie to je , kitų 
priklausymą t au ta i iš tolo ir 
savo pagalba bei prisidėjimu 
laisvę greičiau įgyvendinti. 

Norime ar nenorime turime 
jaus t i , kad j a u mes patys 
nesame tie patys, kokie buvome 
prieš kelerius metus. Šalia 
mūsų j au yra nauja karta , kuri 
tvarko gyvenimą. Ji jau yra 
subrendusi ir suaugusi su nau
jais gyvenimo reikalavimais. 
Ateina naujas žmogus išeivijoje, 
atėjo nauji žmonės ir tėvynėje. 
Jie ieško kelių išsilaisvinti, su
sikalbėti net su priešu. 

Lietuva ir ten gyvenantieji bei 
vadovaujantieji žmonės nėra tie 
patys, kuriuos paliko vyresnie
ji, juo labiau kurių nepažįsta 
jaunesnieji. Vieni ir kiti yra 
dabar jau suaugę ir net pradėję 
senti. Vieni ir ki t i jau skirtingai 
galvoja, bet nė vieni dar neieš
ko kelių susiderinti arba tuos 
kelius trukdo okupantas. 

Kiekvieno išsiskyrimo, kiek
vienos senatvės, nepajėgumo, 
juoba kiekvienos mirties mes 
tu r ime ga i lė t i s . Vyresnieji 
nudirbo tokius darbus išeivijoje 
savo paliktai t au ta i , kurių 
negalėjo dirbti ten likusieji ir 
okupanto išnaudojami. Kai 
kurie ir ten dirbo naudingus 
darbus, bet ne visuomet galėjo 
laisvai juos dirbti. Dažnai jie 
turėjo laikyti savo kūrybą už 
dantų ar stalčiuose, kartais net 
išvykti prievarta į tolimus Sibi
ro kraštus. 

Dabar ir jie ta i išdrįsta 
p r i s i m i n t i , nors p r imena 
dažniausiai tie. kurie tik suži
no apie kitų kančias ar savo 
artimųjų netektį. Bet jie pagal 
išeiviją visi dar jauni ir nepajė
gūs valstybinį, politinį ir vi
suomeninį darbą savaimingai 
dirbti ir naudingai dirbti laisvės 
ieškančiai tėvynei. 

Išeivija tuo t a rpu vietoj 
išsiskyrusių ir amžinybėn iške
liavusių j au įpareigoja jaunuo
sius. Jaunieji įsipareigoja tęsti 
vyresniųjų darbus tauta i ir 
tėvynei. Tik jie dažnai kriti
kuojami dėl savo naujų metodų, 
dėl naujo gyvenimo supratimo 
ir dėl naujo ryšio su laisvėjančia 
tėvyne. 

Bet jie jau nėra tokie jauni, 
kad negalėtų ir neturėtų įsipa
reigoti. J u k ir t ie, kurie šian
dien yra išsiskyrę arba nepajė
gūs visuomeninių darbų dirbti 
išeivijoje, pradėjo dirbti dar 
jaunesni, dar mažiau subrendę. 
— jie jautė išsivežtą iš tėvynės 
pare igą di rbt i okupuotam 
kraštui. 

Rimties valandėlei 

TURTAS NAUDOJAMAS 
LABDARAI 

Kai nūnai viršūnėse išeivijoje, 
juo labiau tėvynėje pasirodo 
vis iškai j aun i , t u r ime tik 
džiaugtis, kad jie, nepaisydami 
savo a m ž i a u s ir a t e i t i e s 
galimumų, įsipareigoja tautai , 
savo t a u t i e č i a m s ir lais-
vėjančiam kraštui. Dabartyje 
jau sudaro visuomeninių ir 
politinių reikalų komisijas jauni 
žmonės, kurie jaučiasi galį 
dirbti. 

Turime tik džiaugtis, turime 
juos tik remti ir jiems patarti 
geriau dirbti ir daugiau uolumo 
rodyti. Turime jau sutikti su 
vienu dalyku, kad vyresnieji 
išeina negrįžtamai, kad vyres
nieji darbininkai, talentai ir 
kūrėjai turi palikti įpėdinius 
savo pačių iniciatyva. Poetai, 
rašytojai gimsta, oratoriai pasi
daro. Pasidaro politikai, visuo
menininkai, išeivijoje ir savame 
kraš te žmonių jungėjai a r 
partijų vadovai. 

Negalima nei užsigauti, nei 
pavydėti, kad visuomenines ar 
po l i t ines pare igas pe r ima 
jaunesnieji. Jie jau nėra tokie 
jauni, kaip buvo dabar dar dir
bantieji, juo labiau nėra tokie 
jauni, kaip buvo gerai dirbusieji 
ir dabar jau amžinybėn iškelia
vusieji. Išeivija dažnai labai 
skaudžiai klysta, manydama, 
kad jaunesnieji ir pasilieka 
jauni. To nėra arba mažai tėra 
tėvynėje, nes vyresnieji, kančių 
ir tremties išvarginti, dabar tik 
pa ta r imais tegali pagelbėti 
j a u n e s n i e s i e m s visuomeni
ninkams ar politikams. 

Laiko kaita yra šiuo metu 
tokia didele, kad mes negalime 
jos skaičiuoti nei žmogaus 
amžiumi, nei prabėgančiais me
tais, o tik atliktais ar neat
liktais darbais, įsipareigojimais 
ar rankos numojimu į tėvynės 
reikalus. 

Kai jaunesnieji jungiasi į 
visuomeninius darbus, išeivija 
tegali tik didžiuotis, kad ji. nors 
nepalankiose sąlygose, išsi
augino iš savo tarpo pakan
kamai idealistų, pakankamai 
pasiaukojančių, pakankamai 
galvojančių apie tėvų ir senolių 
kraštą, prisimenančių savo arti
mųjų, nors nepažįstamų, gimi
nių kančias, mirtis ir nelaiku 
amžinybėn p a s i t r a u k i m ą . 
Turime apgailėti baigiančią 
išnykt i išeiviją, bet ka r tu 
džiaugtis joje atsirandančiais 
darbų tautai tęsėjais ir palaiky
tojais. 

Pr . Gr . 

Lietuvoj prasidėjus blokadai, 
išeivijos lietuviai suskubo į 
pagalbą: vienur buvo renkamos 
aukos, kitur vaistai ir t.t. Neat
siliko ir Vokietijos lietuviai, 
Lietuvos a t s t a tymui a u k a s 
rinko Vokietijos LB valdyba, o 
vaistų vajų apsiėmė organizuo
ti Lietuvių kultūros institutas, 
vadovaujamas Vinco Bartusevi
čiaus. 

Paskelbus vajų kasdien pra
dėjo plaukti dėžės vaistų į Va
sario 16 gimnaziją. Vaistus 
reikėjo patikrinti, perpakuoti į 
didesnes dėžes ir ati t inkamai 
paruošti išsiuntimui. Darbų 
buvo daug. Todėl ir ištisą 
pavasarį bei vasarą Vasario 16 
gimnazijoj, kur yra ir Lietuvių 
kul tūros ins t i tu tas , galėjai 
sutikti Oną ir Vincą Bartuse
vičius berūšiuojant vaistus ir juos 
kraunant į dėžes. Antras vaistų 
t ransportas buvo paruoštas 
liepos 30 d. Kai V. Bartu
sevičius pakrovė paskutinę dėžę 
į sunkvežimį, papraš iau jį 
papasakoti daugiau apie šį vais
tų vajų. 

— K a s Vokietijoj o rgan i 
zuoja i r rūp inas i vaistų rink
liava Lietuvai? 

— Telkti vaistus Lietuvai bei 
derinti visas su šiuo darbu su
rištas pastangas Vakarų Vokie
tijoje apsiėmė Lietuvių kultūros 
institutas. Tai įvyko gana atsi
tiktinai. Kaip Velykų metu teko 
viešėti Lietuvoje, ten jauste 
jautėsi blokados pavojus. Todėl 
į klausimą, kuo galima Lietuvai 
šiuo metu padėti, pirmininkas 
V. Landsbergis atsakė — vais

ia. ŠMITIENĖ 

tais. Sveikatos apsaugos minis-
t e r i u i išrašius įgaliojimus, 
ketvirtadieni po Velykų išsi
ruošėme namo. Traukinyje 
sužinojome, jog blokada tapo 
realybe. Grįžę namo ir pra
dėjome vajų. 

— Kaip ligšiol vyko vaistų 
rinkimas? 

— P i r m i a u s i a i s u d a r ė m e 
patariamąją gydytojų komisiją 
iš med . dak ta r ių Reginos 
Odinienės, Danos bei Iros Gott-
schalk ir Lidos Herrmann. 
Techniškam darbui sutiko vado
v a u t i Ona Bartusevičienė. 
Sutar t i ir vykdyti tokie vaistų 
te lk imo darbai: kreiptasi į 
Vokietijos Raudonąj) Kryžių ir 
kitas labdaros oganizacijas, pra
šant paramos Lietuvai, kreip
t a s i į didžiąsias va is tų 
gamyklas, prašant aukoti savos 
gamybos vaistų; kreiptasi į lie
tuvius gydytojus, vaistininkus 
bei aplamai į visus lietuvius ir 
jų draugus, prašant pinigais ar 
vaistais paremti vajų. 

— Ar ir kiti Europos k ra š 
ta i pr i s idė jo? 

— Vaistai Lietuvai renkami 
visoje Europoje. Šalia Vokietijos 
— ypač Prancūzijoje. Belgijoje ir 
Šveicarijoje. Didžiosios Bri 
t an i j o s l ie tuviai pažadėjo 
paremti pinigais. 

— Kokie vajaus rezultatai? 
— Kalbant apie rezultatus 

reikia skirti du dalykus. Viena, 
mūsų pačių sutelkti ir nuvežti 
vaistai ir, antra, mūsų pastan
gomis išrūpint i ir davėjų 

Ona ir Vincas Bartusevičiai (trečias iš kairės) su pagaib.r. r.kais sukrovė vais
tus Lietuvai Vasario 16 gimnazijoje. 

Nuotr. M. Šmitienės 

pastangomis \ Lietuvą nuga
benti vaistai. Mūsų iki šiol su
rinkti ir pačių į Lietuvą prista
tyti vais tai r inkos k a i n a 
kainuotų per 250,000 DM. 
Pirmasis transportas Lietuvą 
pasiekė birželio 16 d., o antra
sis — rugpjūčio 4 d. Lietuvių iš
rūpintų vaistų siuntas sunkve
žimiais į Lietuvą p r i s t a t ė 
Technisches Hilfsvverk, Malta-
eser Hilfsdienst ir Caritas pa
daliniai. Vokietijos Raudonasis 
Kryžius pažadėjo skubią 
paramą, bet del poli t inių 
keblumų vis dar delsia su jos 
teikimu. Vaistus siunčia taip 
pat evangelikų Bažnyčia bei 
Užsienio reikalų ministerija. 
Ateityje t ik imės didesnės 
paramos iš vaistų gamyklų ir 
labdaros organizacijų. Daug kas 
aukojo ir pinigais. Už juos 
vėliau bus perkami reikalingi 
vaistai. Paminė t ina , kad 
Vilniaus kvartetas dviejų savo 
koncertų pelną skyrė vaistams 
Lietuvai. 

— Kas užmoka už vaistų 
pervežimą? 

— Iš Vokietijos mūsų vaistai 
į Lietuvą buvo gabenami susi
tarus su Ta rp t au t ine or
ganizacija žmogaus teisėms gin
ti. Todėl iki šiol mums nereikėjo 
nieko išleisti transportui. 

— Kas pas i t inka sunkveži
mius i r p e r i m a v a i s t u s 
Lietuvoj? 

— Pirmoji vaistų siunta (du 
sunkvežimiai iš Vokietijos ir 
Prancūzijos) į Lietuvą buvo pa
siųsti veikiant blokadai. Nors 
palydovai ir buvo gavę Varšu
voje vizas, per sieną (Lazdijuose) 
jų nepraleido. Vaistus teko per
krauti į lietuviškus sunkveži
mius, kad jie visgi pasiektų 
Vilnių. Sunkvežimius pasitiko 
ir perėmė vaistus pats Sveika
tos apsaugos ministeris J. Ole
kas Antroji vaistų siunta per 
Brestą tiesiogiai pasiekė Vilnių. 
Lietuvoje vaistus skirsto komi 
sija. kuri susideda iš Sveikatos 
apsaugos ministerijos. Raudo
nojo Kryž iaus , Car i t as ir 
gydytojų bei vaistininkų drau
gijų atstovų. 

— A r yra kokių atgars ių iš 
Lietuvos? 

— Esame gavę padėką iš 
paties Sveikatos apsaugos mi-
nisterio ir iš keleto ligoninių 
gydytojų. Tad, atrodo, vaistai 
pasiekia tuos, kuriems jie yra 
skirti. 

Turtuolio laukuose matyti 
gražus derlius. Dar nėra pjūties 
metas, bet jam jau rūpestis: kur 
padės nupjautus javus. Reikia 
skubiai statyti naujus klojimus, 
naujus sandėlius ir taip bus 
vietos javams ir visoms gė
rybėms. Bet tai dar ne viskas. 
Apimtas godumo svarsto, kąjįs 
toliau darys: valgys, gers, ilsė
sis, linksmai pokyliaus. Toks 
bus jo pasitenkinimas, jo poilsis, 
atsipalaidavimas nuo visokių 
rūpesčių. Tai tokia išvada iš 
turimų turtų. Apie nieką kitą 
negalvoja, tik apie save, savo 
kūno ma lonumus : i lsėtis , 
valgyti , ge r t i . l inksmai 
pokyliauki. 

Bet tokiam gyvenimo stiliui, 
pasipriešina Dievas , pava
dindamas aną turtuolį kvailiu, 
nes labai greitai (tą pačią naktį) 
pareikalaujama jo gyvybės, tai 
yra,ateina mirtis. O visa, ką su
sikrovė savo malonumui, kam 
teks? Jis godus, vien savimi 
besirūpinąs, tad nepagalvoja, 
kam turėtų tekti jo turtai mir
ties atveju. Mirtis jį užklumpa 
staiga, netikėtai. 

Šitą gyvenimo nepastovumą. 
rytojaus nežinojimą gražiai yra 
pavaizdavęs pagonių filosofas 
Seneka: , ,0 kaip neprotinga 
savo amžių tvarkyti, nesant 
tikram nė dėl rytojaus! Pirksiu, 
statysiu, reikalausiu, garbės įsi
gysiu, o paskui sulaukęs senat
vės pailsėsiu... Tikėk manimi: 
visa net ir laimingiesiems nėra 
tikra. Niekas negali dėl savo 
ateities būti t ikras. Tai, ką 
šiandien turi, greitai iš rankų 
išslysta. Net ir valanda, kuria 
gyvename, yra ne mūsų. Laikas 
skrenda pagal savo dėsnius, 
tačiau j i s mums lieka 
nežinomas". 

Ne mažiau tragiški, tačiau 
daugiau dvasiški yra šv. Jokū
bo apaštalo pamokantys žodžiai: 
„Štai jūs kalbate: ,.Šiandien ar
ba rytoj mes keliausime į tą ir 
tą miestą, tenai prabusime me
t u s , veršimės prekyba ir 
pasipelnysime; — juk jūs 
nežinote, kas jūsų rytoj laukia 
ir kas gi jūsų gyvybė? Esate gar
sas, kuris trumpai pasirodo ir 
paskui išnyksta. Verčiau saky
tumėte: .Jei Viešpats panorės, 
gyvensime ir darysime šį bei tą" 
(Jk. 4. 13-15). Tačiau palygini
mo turtuolis negalvoja nė apie 

jo turtų būsimą paveldėtoją, nė 

apie rytojaus dieną. Jis nori il
gus metus ilsėtis, valgyti, ger
ti, pokyliauti, o tuo tarpu ateina 
staigi mirtis. Ir kam teks vis; 
ką susikrovė? 

Taip bus ir tam, kas krauna 
turtus sau, bet nesirūpina būti 
turtingas pas Dievą. Blogis yra 
ne dėl to, kad žmogus tur tus 
daugino, krovė, bet kad jis tai 
darė tik sau. Krauti turtus sau 
reiškia užmiršti Dievą, visų gė
rybių davėją, žmogaus tikslą. 
Krauti tu r tus sau reiškia jais 
naudotis užmiršus išmaldas, 
vargšų sušelpimą. kas sudaro 
turtus amžinajam gyvenimui. 

Gražiai šią tiesą aiškina šv. 
Ambraziejus: „Pasilieka pasau
lyje visa, kas buvo pasaulio, ir 
netenkame viso, kas tenka 
paveldėtojams. Visa tai buvo ne 
mūsų ir nieko su savimi 
negalime pasiimti. Vien tik 
dorybės yra mirusiųjų 
palydovės, mus seka vien tik 
gai lest ingumas, kuris buvo 
vadas į amžinąjį gyvenimą, ku
ris buvo įsigytas žemiškais pini
gais, už kuriuos įsigyjama 
amžinieji dalykai, kaip moko 
mus Viešpa ts , sakydamas : 
„Daryki tės bičiulių su ne
švaraus pinigo pagalba, kad. 
galui atėjus, jie primtų jus į 
amžinąsias padangtes" (Lk. 16. 
9). Geras tad ir naudingas įsaky
mas, nes jis ir godžiuosius gali 
paskatinti, kad jie rūpintųsi 
nykstančiuosius daiktus pakeis
ti amžinaisiais, žemiškuosius 
dieviškaisiais". 

Panašiai įsako ir apaštalas šv. 
Paulius laiške Timotiejui: „Šio 
pasaulio turtuoliams įsakyk, 
kad nesididžiuotų ir nesudėtų 
vilčių į nepatikimus turtus, bet 
viltųsi Dievu, kuris apsčiai 
visko mums te ikia mūsų 
džiaugsmui. Tegu jie daro gera, 
lobsta gerais darbais , esti 
dosnūs dalijasi su kitais. Tuo 
būdu jie pasidės gerus pamatus 
ateičiai, kad pasiektų tikrąjį 
gyvenimą" (I Tim. 6. 17-19). Iš 
Kristaus palyginimo apie turtų 
krovimą, galima padaryti išva
dą, kad Kristus nepasmerkė 
turtų arba jų siekimo, daugi
nimo, o tik jų savanaudišką 
naudojimą, kai tuo tarpu turtai 
panaudoti geriems, gailestin
giems darbams gali būt i 
naudingi būsimajam amži
najam gyvenimui. 

J . V. 

DUOBĖ 
Romanas 

ANDRIUS NORIMAS 

čioniškasis Ketvirtasis Dievo įsakymas savaime buvo buvo krikštyti, pasirenka kitokius, jau moderniųjų 
vis labiau gerbiamas, iškeliamas ir vykdomas. Nes laikų dievukus ir stabus. Tų stabų daug ir visokių... 
Kristus, kaip iš Evangelijos paskaityta, yra pasakęs: Paminėsiu tik ilgaplaukius dainininkus. Paaugliams 
„Kas keiktų tėvą ar motiną, mirte tenumirštie". Taigi, jie yra dievukai! Savo dainose jie skelbia piktas idėjas. 
Dievo Sūnus mums yra nustatęs, kaip mes privalome dažnai priešingas religijai ir nuodėmingas mintis, 
gerbti motiną ar tėvą. Ką jau bekalbėti apie kitokias, idėjas, o neretai žalingus įpročius ir patarimus, ve-
didesnes skriaudas, jeigu jau vien už tėvų keikimą dančius \ nepataisomas ydas ' 

50 
— Kai kurie istorikai tvirtina, jog senovė.1- Li 

žmonių pagarba motinai paremta matriarch.t 
arabų pirkliai pasakodavę, jog Lietuvoje krašte v 
šios moterys, nes nuo nea tmenamų laikų ten c 
šios Pabaltijo gentys, kurių vadais buvusios k.-.' 
moterys. Panašiai, kaip kokios padavimų ar. 

vaikas yra vertas mirties! 
uvos Bažnyčioje įsiviešpatavo visiška tyla. Klebono 
**są, pamokslus žmonės labai mėgo, nes visada jie būdavo 

(**IU" kupini gilių minčių, pamokymų ir išvadų. Visi žinojo 
enu- jį p r aėjus aukštuosius teologijos mokslus ir turint 
enes mokslinį laipsnį. 
>nes, — O ką mes matome šiais laikais? Vaikai ne tik 
^ l e " nemyli savo tėvų, bet labai dažnai negerbia jų. gyvenusios kažkur prie Juodosios Jūros. Vė.iai 

tuvon iš rytų atsikėlusios giminės a r gentys turt usios neklauso, nepaiso jų perspėjimų, liepimų ar prašymų. 
patriarchalinę valdymo6i sistemą. Todėl, susijv - is su Tokie negeri vaikai ne tik nepadeda tėvams, bet dar 

mos- sunkina jų gyvenimą, susidėdami su pramuštgalviais 
oma 

Kas yra gyvenimas? Tai kry
žiaus kelias, bet vedantis į Dan
gų. P. Brehier 

Išmintingas žmogus turi ilgas 
ausis ir trumpą liežuvį. 

Vokiečių priežodis 

vietinėmis gentimis, toliau buvo j au vyrų fl 
— Visur, visais laikais motina buvo 

didelėje pagarboje, kaip gyvybės nešėja, gir toja, 
kenčianti, besirūpinanti vaikais globėja. Žodžiu n vlin-
ti būtybė. Senovės lietuvių pagonių religija tai! pat 
turėjo gyvybės, derliaus, vaisingumo deivę Žen ą. J i 
buvo siejama svarbiausia su motinyste, kaip su c ybės 
pradininke. Vėliau motinystė buvo vis labi ger
biama, įteisinama jau ir valdžios įstatymų. Jau -• l ik
tojo amžiaus pradžioje Lietuvos Sta tu tas nustž 
vaikai privalo senatvėje globoti savo tėvus. Yp; 
didelės bausmės buvo numatytos mergaičių su 
tojams. Kaltininkas galėdavo išvengti vadina 
..kaklo" bausmės, tai yra mirties, tiktai savo ger 
vesdamas nuskriaustąją... 

Nijolė junta tarytum klebonas kalba apie ja 
išrausta, net atsargiai apsižvalgo, ar choro daly 
nestebi... Sykiu išsigąsta dėl Vyto likimo. Juk j 
nuteistas mirti! Dar gerai, kad negyvena 
laikais... 

— Tuo būdu, — tęsia pamokslą klebonas, - • ikš-

draugais, ištvirkėliais. Atlieka ne tik negerus, ne
t inkamus veiksmus, bet įpranta net į nusikaltimus. 

— Taigi, tuo pačiu paniekinami tėvai! Jų ne
beklausoma! A t m e t a m a religija, su t ryp iamas 
maldingumas, tikėjimas, atsisakoma krikščionybės! 
Jaunimas krinta į baisias, mirtinas nuodėmes vien dėl 
to, kad nebevykdo Ketvirtojo Dievo Įsaymo: „Gerbk 
savo tėvą ir motiną". 

Nijolė skausmingai mąsto apie Vytą, apie jo įprotį 
rūkyti „žolę" ir vartoti narkotikus, apie jo blogus 
draugus, o viso to pasekmėje padarytą jai moralinę ir 
fizinę skriaudą. Jos akys pritvinksta ašarų, tačiau dar 
girdi aidint tylioje bažnyčioje klebono balsą. 

— Vyriausias šio krašto Teismas nutarė, kad reli
gija netinka demokratijai... Jeigu šitai toliau tęsis 

Nijolė mąsto: nejau klebonas savo pamokslui turinį pasaulyje, tai mes sulauksime naujo pagonybės laiko 
ima iš jos gyvenimo kančių ir iš jos klaidos? tarpio... Krikščionys vėl turės slapstytis katakombo 

- Kasgi dėl tokio neklausymo kaltas? Ar tėvai? se, kaip jie slapstėsi Romos imperijos laikais, kaip jau 
Ar patys vaikai? I tai sunku tiksliai atsakyti, bet dabar slaptai garbina Dievą sovietų imperijoje... 
pasaulyje nerasime nė vienos motinos, nė vieno tėvo. Melskimės, idant Dievas apšviestų viso pasaulio 

jog 
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jaunimo ir prie valdžios vairo sėdinčiųjų protus, įlie
damas \ jų širdis meilės savo tėvams! Meiles juos pa
gimdžiusiai motinai! Meiles jais besirūpinantiems, juos 
išlaikantiems tėvams. Nes, jeigu vaikas tikrai, nuošir 
džiai myli tėvus, tai jis niekad jiems nesuteikia 
skausmo ar rūpesčio. Taigi, tuo pačiu niekad nenusides 
Ketvirtajam Dievo įsakymui. Kas šventai saugos 
Ketvirtąjį Dievo įsakymą, tas labai retai nusidės 
visiems kitiems Dievo ar Bažnyčios įsakymams. Todėl 

kurie linkėtų ar trokštų savo vaikams blogio ar pražū
ties! Kodėl tada, nepaisydami savo tėvų, vaikai la
bai dažnai nuklysta nuodėmės, o vėliau ir sunkių 
nusikaltimų šunkeliais? 

— Šiame krašte ypač labai madingas populia
rumas, bendroji nuomonė. Toji nuomonė ypač svarbi 
jaunimui. Bet žiūrėkime,kas iš to išsivysto! Patiems 
mokiniams duota laisvė pasirinkti einamus dalykus. 
Jokio supratimo apie ateitį, auklėjimą ar moralę ne-
turintieji jauni vaikėzai ar mergaitės patys pasirenka prašykime Viešpaties proto .r valios mums nenusidėti 
nelankyti religijos pamokų! Tėvams nežinant, o dažnai šiai vienai iš pagrindimų Kristaus duotų sąlygų laimėti 
sumeluojant, jie atsisako iš viso nuo krikščioniškosios amžinąją dangaus karalystę... Amen. 
tiesos pažinimo! Jie išsibraukia iš tos tikybos kuria (Bus daugiau) 

\ 
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HORIZONTAI 
LB DARBŲ APŽVALGĄ 

TĘSIANT 

1989.Dt.16 Horizontuose Aud-
*onė Pakštienė, baigdama jos 
'vadovaujamos LB Washingtono 
apylinkės valdybos veiklos ap
žvalgą (į valdybą dar jeina 
Pranas Baltakis, dr. Juozas 
L a u k a i t i s , Tadas Mickus, 
Vėjūnė Svotelytė ir dr. Vitolis 
Vengris), pastebėjo, kad prieš 
valdybos akis dabar didžiausias 
rūpestis yra sutikti iš Lietuvos 
į Dulles aerouostą prie Wa-

^Bhingtono atskrendančius moks
l in inkus ir juos nugabenti į 
Chicagą bei Lemontą, kur per
nai lapkričio 22-26 d. vyko 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas. 
Dabar pirmininkė A. Pakštienė 
įgalėjo pateikt i ir smulkią 
•statistiką. Pernai nuo lapkričio 
'2 d. iki gruodžio 12 d. per 
VVashingtoną pravažiavo 35 
Lietuvos mokslininkai. Reikėjo 
Juos pasitikti, kai kuriuos lai
kinai apgyvendinti, kitus per-
'leisti jų laukusiems lietuviams 
iš kitų miestų. Tuo tarpu savo 
pastogėse Lietuvos mokslinin
kus priglaudė ar padėjo juos į 

t Chicagą nuvežti šie sostinėje ir 
jos apylinkėse gyvenantieji 
tautiečiai: Angelė Bailey, Asta 
Banionytė, Aldona Aistienė, 
Antanas Dundzila, Danutė Har-
,mon, Kazys Almenas, Vitolis 

, : Vengris , Juozas Laukai t is , 
Saulius Sužiedėlis, Danelė Bie-
liauskaitė-Vidutienė ir Pranas 
Baltakis. 

• 1989 m. gruodžio 14 d. 
-Lietuvos atstovo Washingtone 
Stasio Lozoraičio paprašyta, LB 
Washingtono apyl. valdyba 
padėjo pasiuntinybėje suruošti 
Lietuvos diplomatijos šefo dr 
Stasio Bačkio ir jo žmonos 
išleistuves. Šia proga koncertą 
pasiuntinybės rūmuose atliko 
viešnios iš Lietuvos — sol. 
Regina Maciūtė ir pianistė 
Gražina Landsbergienė. O gruo
džio 18 d. LB valdybos atstovai, 

kar tu su kitais l ie tuviais , ; 
Bačkius palydėjo i Dul les 
aerouostą kelionei j Paryžių. 

Sunkiai susirgus sostinės lie
tuvių kapelionui kun. dr. T. 
Žiūraičiui, gruodžio 19 d. iš 
Lietuvos atskrido jo sesuo dr. 
Genė Jakubsev ič ienė . J ą 
vienuolyne gyventi p r i ėmė 
domininkonai, tačiau nuolatinį 
ryšį su ja palaikė, kur reikia 
nuveždavo ir vertėjos pareigas 
ėjo A. Pakštienė. 

ATKURSIME LAISVĄ 
LIETUVĄ 

1990 m. pradžioje Lietuva 
kreipėsi } pasaulį šūkiu: „Esa
me laisvi žmonės, atkursime 
laisvą Lietuvą!" Solidarizuojant 
su Lietuva, LB iniciatyva sausio 
11d. buvo surengta demonstra
cija prie Sovietų Sąjungos 
ambasados gerai pažįstamoje 
16-je gatvėje VVashingtone. 
Vasario 11 d. Washingtono 
lietuviai gausiai susirinko į 
Domininkonų parapijos salėje 
jvykusią popietę su svečiu iš 
Lietuvos, nekartą bado streiką 
skelbusiu Petru Cidziku. Šį 
jdomų žmogų pristatė žinomas 
Amerikos lietuvių veikėjas 
Juozas Laučka Jdomiai apie 
t a u t o s atbudimą ir savo 
badavimo dienas papasakojo ir 
pats P. Cidzikas 

Vasario 25 d. LB Washing 
tono apylinkės valdyba su
ruošė tradicinį Lietuvos nepri 
klausomybės Šventės minėjimą. 
Šv. Mato katedroje buvo atlai 
kytos Mišios už Lietuvą, kurias 
baigiant ir šiemet katedros 
choras sugiedojo Lie tuvos 
himną. Akademija įvyko vieno 
je iš Marylando universiteto 
salių. Pagrindinę kalbą pasakė 
Lietuvos atstovas Washingtone 
ir prie Šv. Sosto St Lozoraitis, 
meninę dalį atliko iš Philadel-
phijos atvykęs Julijos Dantienės 

vadovaujamas meno būrelis. 
Vasario 26 — kovo 5 d. čia 

viešėjo iš Vilniaus atvykę šie 
Lietuvos vidurinių mokyklų 
direktoriai: Aurimas Juozaitis, 
Pranciškus Tupikas, Vladas 
Vitkus ir Viktoras Blinovas. Jie 
lankėsi 42,000 narių turinčios 
Nacional inės vidurinių 
mokyklų direktorių asociacijos 
pakviesti. I VVashingtoną jie at-
vyko iš San Diego miesto, Cali-
fornijoje, kur dalyvavo ten įvy
kusioje direktorių konvencijoje. 
Po įvairias įstaigas VVashingto
ne juos vežiojo A. Pakštienė, A. 
Banionytė ir kiti. 

Vasario 27 d. apie penkiolika 
LB atstovų Dulles aerouoste 
pasitiko JAV Atstovų rūmų 
narius Durbiną, Cox'ą, Sarpalių 
ir Miller'į, kurie buvo sulaikyti 
keliaujant į Lietuvą ir tik vėliau 
į ją įleisti. Lietuvių Informacijos 
centras paprašė, kad LB VVa-
shingtono apyl. valdyba su
ruoštų priėmimą viešniai iš Lie
tuvos — buvusiai Gulago kali
nei, Lietuvos disidentei Nijolei 
Sadūnaitei. Jos priėmimas buvo 
suruoštas kovo 14 d., vakare 
Lietuvos pasiuntinybės rūmuo
se, dalyvaujant daugeliui VVa
shingtone ir jo apylinkėse gy
venančių lietuvių. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO AKTĄ 

PASKELBUS 
Kovo 11 d. Lietuvos Aukš

čiausioji taryba vienbalsiai 
paskelbė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo aktą. Sužinoję 
džiaugsmingą žinią, į Lietuvos 
pas iun t inybę VVashingtone 
spontaniškai susirinko būrys 
lietuvių ir ta proga su Lietuvos 
atstovu St. Lozoraičiu pakėlė 
šampano stiklus. Tuo metu LB 
Washingtono apyl. valdyba 
posėdžiavo. Pertraukusi posėdį, 
turėjo progos pasidžiaugti pa
skutinėmis žiniomis iš Lietuvos 
ir kartu pasidalinti įspūdžiais. 

Tačiau, kai kovo 17-18 d. čia 
rekolekcijas vedė prieš porą 
metų iš Lietuvos atvykęs kun. 
R. Repšys, iš Lietuvos jau atėjo 
liūdnos žinos, kad Maskva pasi
ruošusi su nepriklausomybę 
paske lbus ia Lietuva jėga 
susidoroti. I tai skubiai reagavo 
Lietuvių Bendruomenė bei kitos 
organizacijos ir nutarė prie pre 
zidento Lincolno paminklo kovo 
24 d. surengti demonstracijas. 
Po to dar vyko demonstracijos 
kovo 27 d. ir balandžio 4 d. Šios 
demonstracijos, į kurias nema
žai dėmesio atkreipė vietinė bei 
viso krašto televizija ir ame
rikiečių spauda, jau buvo 
„Drauge" aprašytos. 

Kovo 30 d. Washingtono lie
tuvių katalikų misijos pirm. Joe 
Simanis ir LB Washingtono 
apyl. valdybos pirmininkė A. 
Pakštienė lankėsi Norvegijos 
ambasadoje, kur juos priėmė 
ambasadoriaus padėjėjas Kjeld 

SUSIBŪRIMAS GAMTOJE 

Kauno valstybinės operos ne
priklausomoje Lietuvoje solistės 
Alodijos Dičiūtės-Trečiokienės 
sodyboje, S a n t a Monicoje, 
rugpjūčio 26 d. iš Los Angeles ir 
apylinkių susirinko ar t i 200 
viešnių-svečių gražioje aplinkoje 
praleisti laiką, pabendrauti ir 
pasiinformuoti. 

Gegužinę suorganizavo LB 
San ta Monicos-Vakarų Los 
Angeles apylinkės valdyba. 
Valdybos p i r m i n i n k a s pa
sveikino dalyvius ir pastebėjo, 
kad l i e tuv ia i Amer iko je 
išsilaikė, kaip stiprus talki
ninkas pavergtai tautos daliai 
Lietuvoje atsilaikyti okupanto 
užmačioms nutaut int i ir su-
komunistinti Lietuvos žmones 
todėl, kad kūrybingoji inteli
gentija, ir aplamai šviesuomenė 
kartu mynė tremties kelią, dali
josi jos rūpesčiais, vargais ir 
džiaugsmais. Ir į šią gegužinę be 
ypatingų kvietimų atvyko rašy
tojų, intelektualų, visuomeni
ninkų. 

Išskirtinai padėkota solistei 
Alodijai Dičiūtei-Trečiokienei, 
kurios žiedais pasipuošusioje 
sodyboje Lie tuv ių Bend
ruomenės gegužinės vyksta ne 
pirmą kartą. Rašytoja Alė Rūta 
perskaitė specialiai parašytą 
padėkos adresą, o valdybos 

Vibe ir buvo pasikalbėta Lie
tuvos reikalais. 

Balandžio 18 d. iš Dominin
konų bažnyčios buvo palaidotas 
Velykų dieną miręs sostinės lie
tuvių, taip pat vienas ir Pen
tagono kapelionų, Lietuvių 
Skaučių seserijos dvasios vadas, 
buv. LB VVashingtono apyl. val
dybos narys kun. dr. T. Žiūrai
tis. Laidotuvių išvakarėse su juo 
atsisveikino daug sostinės bei 
apylinkių lietuvių su Lietuvos 
atstovu St. Lozoraičiu priekyje. 
Per laidotuvių Mišias prie 
karsto prieš tris savaites į 
Lietuvą sugrįžusios sesers at
sisveikinimo laišką perskaitė A. 
Pakštienė,nes iš anksto para
šytas laiškas jai buvo patikėtas. 

Gegužės 2 d. iškilmingai pasi
t ikta iš Kanados atskridusi 
Lietuvos ministrė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė. Jai kal
bant Nacionaliniam spaudos 
klube, dalyvavo ir nemažai 
lietuvių, o jaunimo surengtame 
seminare VVashingtone jos kal
bos klausėsi daug jaunimo ir 
būrys vyresniųjų. Gegužės 7 d. 
Lietuvos premjerę į Dulles 
aerouostą palydėjo apie dešimt 
LB valdybos narių ir kitų orga
nizacijų atstovų. 

Po šių įvykių prieš akis iškilo 
naujas, daug pastangų pareika
lavęs uždavinys: Gorbačiovo at
vykimas į Washingtoną, jo susi
tikimas su prezidentu Bushu ir 
ta proga ruošiamos didžiulės lie
tuvių demonstracijos su Mišio-
mis Amerikos katalikų tautinė 
je Nekalto Prasidėjimo Bažny
čioje, giedant , ,Čiurl ionio" 
ansambliui. 

pirmininkas įteikė dovanėlę. 
Viešai padėkot, ur Julijai bei 
Emiliui Šakiams, kurie jau 
kelintą kartą 3endruomenės 
renginiams skolina stalus ir kė
des. Ekonomiška aukštai iškilę 
Sinkiai skiria t u s i a s aukas 
laisvinimo veiklai. Neseniai 
Tautos Fondui paaukojo 50,000 
dolerių, o pri<r; kiek laiko 
didesne suma oarėmė Baltų 
Laisvės lygą. 

Angelė Nelsier.e, 10 milijonų 

Šventės programoje dalyvaus 
Bostono lietuvių etnografinis 
ansamblis, Dariaus Polikaičio 
vadovaujama muzikos grupė iš 
Chicagos, „Vakarų vaikai" iš 
San Francisco, Los Angeles 
„Spindulys" ir įvairios vietinės 
muzikos grupės. Atvyksta ir 
Algimanto Kezio bei Karolio 
Avižieniaus meno galeri ja, 
kurios parodos atidarymas bus 
penktadienį, rugsėjo 21 d., 7:30 
vai. vak. 

Šventės atidarymas — rugsėjo 
22 d., 12 vai. vidudienyje. Daly-

Gegužineje Santa Monicoje žiedai, vaisiai ir besišypsą veidai. Viduryje sodybos 
šeimininkė Alodija Dičiūtė-Treciokienė, dešinėje - dr. Arvydas Jakeliūnas. 

humanitarinės pagalbos Lie
tuvai Ameriko- kongrese pra
dininke ir proce-o judintoja, pa
dėkojo visiems ;̂o> akcijos rėmė
jams ir kvietė. Muo. labai kri
tišku lietuviu tautai metu, 
paremti Baltu Laisvės lygos 
projektą „Ope-ation Indepen-
dence". Svečia- iš Lietuvos dr. 
Arvydas Jakeliūnas charakteri
zavo Lietuvos vyriausybės na
r ius ir apibūdino bendrą 
Lietuvos politir<e būklę, o vėliau 
dalyvius palinksmino akor
deono muzike Dailininkė iš 
Lietuvos V.rginija Ba
ranauskienė graužinėje turėjo 
dalinę savo kū- nių parodą. 

Nesivaikyd^:ii pelno, gegu
žinės organizatoriai visus vai
kučius veltu: vaišino ledais ir 
gėrimais. 

Visi valdybos nariai darniai 
dirbo, kad gegužinė pasisektų. 
Valdybai ruošos darbuose daug 
padėjo Bertinelli, Šilkaitienė, 
Kojelienė ir neseniai iš Lietuvos 
atvykusios — Danutė, Jūrate ir 
Rasa. 

Į gegužine svečių atvyko veik 
dviguba: daugiau, negu 
tikėtasi, todėl pasitaikė tam 
t ikrų uždelsimų. Šis susi
būrimas gamtoje buvo daugiau 
negu paprasta gegužnė. Pasi
taikiusius trūkumus žadama 
ateinančiais metais nebepakar-
toti. 

Koresp. 

ARTĖJA LIETUVIU 
DIENOS 

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės valdyba ir 
Lietuvių Dienų rengėjai kviečia 
visus atsilankyti rugsėjo 22 ir 
23 d. Šv. Kazimiero parapijos 
patalpose į ruošiamą metinę — 
jau ketvirtąja švenU" — Lietuvių 
dienas. 

vaus šventės garbės pirmi
ninkai — lietuvių draugas coun-
cilman Hal Bernsen ir krepšinio 
žvaigždė Šarūnas Marčiulionis. 

Šalia meninių ir kultūrinių 
programų, parodų ir kt., turėsi
te progos susitikti su seniai 
bematytais pažįstamais ir drau
gais , su ja i s p a b e n d r a u t i 
vaišindamiesi cepelinais, gar-
džiuodamiesi kugeliu, midum ir 
lietuviška gira. Neapsivilsite 
atsilankę. Tad kvieskite visus — 
lietuvius ir amerikiečius susi
t ik t i Los Angeles Lietuvių 
dienose. Lauksime! 

Rima Navickaitė 

tt\ midlcind Fcdcrcil 
• ^ • ^ • ^ Savmgs and Loan Assocaticn 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EDE 
UN0ER 

TURIZMAS ILLINOIS 

Apskaičiuojama, kad atvyks
tančių turistų dėka Illinois 
valstija turi 219,000 tarnybų 
daugiau. Turistai Illinois vals
tijoje išleidžia apie 14 bilijonų 
dolerių. Tai valstijai duoda 445 
mil. dol. pajamų ir dar 196 mil. 
dol. mokesčiais I l l inois 
miestams ir kitoms vietoms. Per 
metus, Illinois valstija paskyrė 
papi ldomus 4.5 mi l . dol. 
suvažiavimui turizmo reikalais 
paremti ir taipgi paremti įvai
rius turizmo biurus. Guber
natorius numato, kad 2000 me
tais turizmas bus didžiausia 
pramonės šaka Illinois valsti
joje. 

NAUJAS GREITKELIS 

Illinois susisiekimo depar
tamentas šį rudenį pradės tiesti 
naują greitkelį tarp O'Hare ir 
Elgin. 

1990 M. KELIONĖS 

NIUJORKAS—RYGA 

Ten ir atgal $795 (tik už kelionę lėktuvu) 
'Skrydžiai tiesiai į Rygą iš JFK per Helsinkį 

Oro linija — FINNAIR 
"Skrydžiai kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį 

'Specialios kainos nuo spalio 1, 1990 iki kovo 3 1 , 1991 
*$16 „U.S. taxes" nepriskaičiuota. 

KELEIVIAMS SU IŠKVIETIMAIS 

BALTIC TOURS siūlo specialias lėktuvo kainas keleiviams vyks
tantiems su asmeniškais iškvietimais. Kvietėjas jus pasitiks Rygo
je. Jei reikės, parūpinsim transportaciją. 

LANKANTIS LIETUVOJE 

Už žemas kainas galite apsistoti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
viešbučiuose vienai arba dviem savaitėm. 

HELSINKIS 

Grįžtant, oro linijų kelias reikalauja praleisti vieną naktį Helsinky
je. Susisiekimas, pusryčiai, apgyvendinimas — keturių žvaigždžių 
Vaakuna viešbutyje; $75 asmeniui dviese viename kambaryje. 
Atskiras kambarys $109. 

KELIONĖS SU PALYDOVAIS 

LIETUVA IR SUOMIJA 
13 dienų kelionė, 9 dienos Lietuvoje, 10 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Helsinkyje 
Oro linija — FINNAIR 

Kelionė # 1 0 6 
Lapkričio 7-19 
Vienam asm. kamb. 

$1,699.00 iš Bostono ir Niujorko 
$1,899.00 iš Čikagos 

$169.00 

KALĖDOS IR N. METAI LIETUVOJE 
15 dienų kelionė, 11 dienų Lietuvoje, 12 naktų Vilniuje, 1 naktis 
Helsinkyje. Oro linija — FINNAIR 

Kelionė # 1225 
Gruodžio 22-5 sausio 5, 1991 
Vienam asm. kamb. + $219.00 

$1,799.00 iš Bostono ir Niujorko 
$1,999 00 iš Čikagos 

N. METAI LIETUVOJE 
15 dienų kelionė, 11 dienų Lietuvoje, 
Helsinkyje. Oro linija — FINNAIR 

12 naktų Vilniuje, 1 naktis 

KeHonė # 1 2 8 0 
Gruodžio 29-sausio 12, 1991 
Vienam asm. kamb. -t- $219.00 

$1,799.00 iš Bostono ir Niujorko 
$1,999.00 iš Čikagos 

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į 
BALTIC TOURS • 77 Oak St., Suite 4 • NEWT0N, MA 02164. 
Tel. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781 

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 IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami 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 

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ! 
SIŪLOME PIRMĄSIAS TIESIOGINES KEUONES Į VILNIŲ! 

TORONTO—KOPENHAGA—VILNIUS—KOPENHAGA—TORONTO 

MM, Išskridimo datos: Grįžimo datos: 
Birželio 25 Liepos 19 
Liepos 18 Rugpjūčio 13 
Rugpjūčio 13 Rugpjūčio 29 

Bilieto kaina $1299.00 Kan. 
(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtą, Helsinkį arba kitus miestus, pagal 

galiojančias taisykles.) Aptarnaujame lietuvius iš įvairių vietovių. Užsakymus priimame ir 
laiškais, ir telefonu. SVARBU UŽSAKYTI VIETAS DABAR! 

Atliekamos paslaugos: 
* Užsakomi ir išrašomi lėktuvų bei traukinių bilietai. 
* Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomavimui, pramoginės kelionės. 
* Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusiems svečiams. 
* Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei kiti dokumentai. 
* Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami vaistai ir pinigai. 

Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiems skridimams {Lietuvą 
1991 m. Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje Toronte: 
Tai.: (416)769-2500, Telex 06-967812, Fax (416)763-6279 
2100 Bloor Street West, Toronto, Ontarlo MOS 1M7, Canada. 
Pranašam*, kad Vilniuj* Įstaigtas „Audra Trsvol Corporation" skyrius, kuriamo 
dirba 5 darbuotojai. Įstaigos adraaaa: Vilnius, Tumo-Valiganto 9/1. Įstaiga bus 
atidaryta lankytojams po ramonto slų matų vasarą. 
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BESIKEIČIANTI LIETUVA 
Australijos jaunuolio įspūdžiai iš Lietuvos 

J O N A S MAŠANAUSKAS 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 15 d. 

Red. Rita L i k a n d e r y t ė , 6556 S. T a l m a n . Ch icago , IL 60629. Te l 737-9057. 

„GRANDIS" IŠKVIETĖ „ŠVIESĄ" 
^. Spalio mėnesį į Chicagą at-
~ važiuoja Vilniaus Pedagoginio 

Instituto Ansamblis „Šviesa". 
Ansamblį iškvietė ir jį globoja 
„Grand ie s " t au t in ių šokių 
grupė Chicagoje. Pasinaudo
dama šia proga, šio skyriaus re
daktorė pravedė pasikalbėjimą 
su „ G r a n d i e s " e n e r g i n g a 
vadove ir mokytoja Irena Smie-
liauskiene. 

AkP : Papasakokite apie šį an
samblį — kada jis įsikūrė? 
Kokia jo sudėtis? Kur j is yra 
kitur koncertavęs? 

e I r e n a S m i e l i a u s k i e n ė : 
„Šviesos" ansamblis jau egzis
tuoja beveik 40 metų. J is įsikū
rė 1954 metais. Visi jo nar ia i — 
Vilniaus Pedagoginio Instituto 
studentai. Jų amžiaus vidurkis 
yra apie 25 metai. Kai kurie 
studentai baigę mokslus išeina, 
kiti pasilieka. Ansamblis ben
drai yra gerai susišokęs, nes 
daugumas studentų šoka an
samblyje po keletą metų. 
Pačiame ansamblyje y ra tik 
viena vedusi pora, o visi ki t i ne
vedę. Ansamblis yra apkeliavęs 
visą Europą ir koncertavo 
Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje, 
Anglijoje ir kitur. „Šviesos" an
samblis yra apdovanotas įvai-

- riom premijom, pažymėjimais ir 
laimėjimais. Jų programa įvai
ri, plat i ir įdomi. 

A k P : Kaip J ū s su ja is susi
pažinote ir pradėjote bendradar
biauti? 

IS : Susidraugavome prieš 
keletą metų, kai atsidarė durys 

. k laisviau buvo galima važiuo
ti iš Lietuvos į Ameriką, iš 
Amerikos į Lietuvą. Vienas 
„Šviesos" ansamblio narys at
važiavo į Chicagą prieš keletą 
metų ir mes kartu suėjome, 
susidraugavome, užmezgėm 
b e n d r u s ryš ius to l imesnei 
veiklai. Jie mus iškvietė daly
vauti praeitoje Dainų/Šokių 
šventėje Vilniuje, bet ..Gran
dis", negavę vizų, negalėjo iš
važiuot i . N u t a r ė m juos 
pasikviesti čia. 

A k P : Kas vadovauja .^vie
šos" ansambliu? 

IS: Pagrindinis meno vadovas 
yra Juozas Jauniškis. Tačiau 
taip pat yra padėjėjai, šokių 
mokytojai, muzikos vadovai, 
dainų mokytojai ir t.t. 

A k P : Kokia yra jų programa? 
Gal galima palyginti su mū
siškiais vienetais? 

IS : Jie šoka, dainuoja ir groja 
— tur i ir liaudies instrumentų 
orkestrą. Girdėsime liaudies 
dainų ir matysime įdomius tau
t inius šokius. Čia bus šių laikų 
dainos ir šokiai — ne seno
vinia i . „Šviesos" ansamblį 
galima palyginti su Vilniaus 
universiteto ansambliu, nors 
„Šviesos" ansamblis šiek tiek 
skiriasi nuo jo. bet taip pat ski
riasi ir nuo mūsų įprastų šokių. 
Aš pati daug tų šokių pažįstu ir 
turėtų būti įdomi ir kitokia 
programa. 

A k P : Kiek yra „Šviesos" an
samblyje narių? 

IS : Pačiame ansamblyje yra 
per 100 narių, bet į Ameriką 
atvažiuoja tik 46 asmenys. Su 
jais kartu keliauja 8 mokytojai 
iš Vilniaus Pedagoginio Insti 
tuto bei vienas prorektorius. 

Visi „Šviesos" ansamblio nariai 
bus apgyvendinti grandiečių 
šeimose. 

AkP: Ar jie koncertuos kitur 
kaip Chicagoje? Kiek jie ilgai 
bus Chicagoj? 

IS : I Chicagą jie atvažiuoja 
spalio 13 d. Prieš tai, maždaug 
spalio pradžioje, jie bus Wa-
shingtone ir ten atliks pro
gramas ne tik lietuviams, bet-
j ie nori prasimušti ir ameri
kiečių tarpe. Bus suruoštas kon
certas amerikiečių mokyklos 
auditorijoje. Čia bus dvi dienas. 
Iš Washington, DC, jie autobusu 
važiuoja į New Haven, CT. kur 
praleis keturias dienas. Čia bus 
koncertai, priėmimai, miesto 
apž iū rė j imas . Iš Chicagos 
išvyksta atgal į Washingtoną 
spalio 20 d., o tada tiesiai į 
namus. 

AkP: Kada vyksta „Šviesos" 
ansamblio koncertai Chicagoje* 

IS: Chicagoje koncertai bus 
spalio 14-15 dienomis Jaunimo 
centre — tai sekmadienį po 
pietų ir pirmadienį vakare. Jie 
giedos taip pat Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Parke per sumą (10:30 v.r.) 
sekmadienį spalio 14 d. 

AkP: Kaip Jūs manote Juos 
užimti kai jie čia atvažiuos? 

IS: Be koncertų ir repeticijų 
reikės ir Chicagos miestą apžiū
rėti bei susipažinti su lietuvišku 

IS: Koncertinę programą at
liks jie vieni. Buvo kalbama, 
kad kartu atliktumėm vieną 
šokį programos pabaigoje, bet 
dar nežinau kaip išeis — šokis 
gana sudėtingas ir turbūt nebus 
visiems vietos. 

AkP: Ar galvojate su jais kon
certuoti gal Lietuvoje? 

IS: Grandiečiai labai norėtų 
kitą vasarą važiuoti į Lietuvą ir 
ten su jais kartu, o gal ir atski
rai atlikti programas, duoti kon
certus, dalyvauti sporto šventės 
atidaryme. Jeigu viskas gerai 
išeis ir nepasikartos šių metų 
įvykiai, kitais metais važiuo
sime į Lietuvą. 

AkP: Ar turite ką dar pridėti? 
IS: Noriu tik papasakoti vieną 

labai malonų atsitikimą. Kai 
„Grandis" šią vasarą planavo 
važiuoti į Lietuvą, buvau pa
galvojus kad būtų gražu, kad 
„Grandis" paliktų kryžių Kry
žių Kalne. Kai vizų negavome 
ir į Lietuvą nenuvažiavome, 
„Šviesos" ansamblis kryžių 
pašventino arkikatedroje ir 
mūsų vardu tą kryžių pastatė 
Kryžių Kalne. Ant kryžiaus aš 
buvau įrašiusi „Dieve, laimink 
mūsų tėvynę. Chicagos Gran
dies ansamblis". Jie pridėjo ir 
savo ansamblio vardą, ir mūsų 
kryžius, jungiantis abu ansamb
lius pakilo Kryžių Kalne! Tai bu- jungos gyventojų 

vo labai gražu iš jų pusės. 

Tai atsitiko alaus bare Kaune. 
Aš su kompanija sėdėjau prie 
stalo, užkandžiaudamas pupom, 
ka i į vidų įėjo grupelė labai 
aukštų jaunuolių. Čia tai ne 
nuostabu, n e didelis dalykas, 
išskyrus t a i , kad paskutiniuoju 
metu chuliganizmas Sovietų Są
jungoje, ypač tokiuose baruose, 
yra labai pakilęs ir mes kaip t ik 
tokiom temom kalbėjom kai j ie 
įėjo. 

Vienas t ų vaikinų pareika
lavo pinigų iš kito t e n sėdinčio. 
J a u n u o l i s , pinigų negavęs , 
t renkė tam sėdinčiam į galvą. 
Anot mano pusbrolio, šis nu
skriaustas buvo laimingas, kad 
jo neišvedė laukan, kad nenu
vežė į mišką ir jo visiškai 
nepridaužė. 

N e t ir š iais , ekonominės blo
kados la ikais , yra sunku pati
kėti, kad ir tokie plėšikai neturi 
kaip geriau eikvoti savo benziną 
negu po visą kraštą vežinėdami 
tokį vargšelį, kurio didžiausias 
nus ikal t imas buvo, kad pakvie
tė savo panelę vakarienei. 

Savaitę po šito įvykio, aš daly
vavau Sąjūdžio suruoštame mi
tinge. Sekė visa eilė jausmingų, 
audringų ir politinių kalbų. 
Tačiau vienas kalbėjo k i ta ip 
negu kiti . Šis mokslininkas 
sake . kad Lietuvoje yra beveik 
aukščiausias alkoholizmo pro
centas visoje Sovietų Sąjungoje. 
Jis taip pat sakė, kad reikia pasi
žiūrėti su kokiu bagažu mes žen
giame į nepriklausomybę. Šio 
mokslininko pareiškimas rodo į 
vieną iš daugybės problemų, ku
rios gresia Pabaltijo valstybėms. 
Ar šios t r y s valstybės turi pir
miausia susitvarkyti savo vi
daus reikalus, ar jos turi kuo 
greičiausiai atsipalaiduoti nuo 
Sovietų Sąjungos ir tik tada pra
dėti tvarkyti vidau^rproblemas? 

Per beveik pusę šimtmečio ko
munis t inės priespaudos, pabal
t iečiai t a p o ciniški, į tar inė-
j an tys ir savarankiški. 

Palygint i su visų Sovietų Są-
skaičiumi, 

disidentų buvo mažai. Nedaug 

*8& 

Ansamblis „Šviesa", Vilniaus Pedagoginio instituto atstovai, a tvyksta j Chicagą ir spai:<-> '.4 d. 
duos nuotaikinga programą Jaunimo centre. Ja ruošia ir ansamblį globoja Chicagos „Grandis". 

ir amerikietiškų gyvenimu. 
Dabar yra labai prastas laiko
tarpis, nes ir jiems ir mums yra 
mokslo metai — mano visi 
šokėjai dienos metu bus mokyk
lose. Bet jau esame numatę juos 
nuvežti ant „hayride" ir žadam 
išmokyti amerikietiškų šokių — 
,,square dancing". Jiems turėtų 
būti įdomu pamatyti ir iš
bandyti amerikietiškus tau
tinius šokius. Taip pat numa
tome išvyką į Union Pier, jeigu 
oras leis, ir ten ežero pakrantėje 
sukursime laužą, šoksime ir 
dainuosim. 

AkP: Ar per koncertus Chica
goje teks pamatyti bendrus 
„Šviesos" ir „Grandies" šokius, 
dainas? 

JAUNIMO RENGINIAI 

Rugsėjo 15 — Kongresmano 
Richard Durbin pagerbimo va
karienė ir vajus Pasaulio lie
tuvių centre (PLC) Lemonte. 

Rugsėjo 15-lįB - Lietuvių 
Skaučių Seserijos ir Lietuvių 
Skautų Brolijos suvažiavimas 
PLC Lemonte. 

Rugsėjo 17 — Pirma bendra 
visų chorų repeticija Dainų 
šventei Jaunimo centre Chica
goje. 

Rugsėjo 21 — Filisterių 
skautų vakarienė Baltijos resto
rane, Justice, IL. Pranešimą iš 
Lietuvos duos fil. E. Tuskenis. 

Spa l io 5-8 - mų šventės 
seminaras Dainavne, Manches-
ter , MI. 

Spa l io 12-13 
vaitgalis Ateiti r. 
Lemonte. 

Spa l io 14-15 
kių ir dainos ans 
t a i Jaun imo cer. 

Spa l io 15 -
Dainų šventės cb 
J aun imo centre < 

S p a l i o 20 
Vanagaičio 100 : 
sukakt ies konccr 
centre Chicagoje 

Spa l io 21 - M <dų paroda 
Jaun imo centre ( cagoje. 

Ateities sa-
<ų namuose 

šviesos" šo-
r blio koncer-

Chicagoje. 
' e n d r a visų 

4 repeticija 
scagoje. 

A n t a n o 
•tu gimimo 
s J a u n i m o 

kas norėjo viską prarasti, kovo
damas beviltišką kovą prieš 
tokią galybę. Ironiškai, kaip tik 
šie disidentai dabar gali geriau 
pergyventi visus Gorbačiovo 
daromus pakeitimus, nes jie jau 
seniai nebedavė sistemai jų pro
tus ir mintis valdyti. Jie žengia 
į šį naują laikotarpį skaidria 
sąmone. 

Praeitais metais, Sąjūdžio pir
mininkas prof. Vytautas Lands
bergis , duodamas in terviu 
pasakė, kad Sąjūdžio didžiau
sias laimėjimas buvo tai, kad jis 
davė žmonėms progos atkilti 
nuo beviltiškos praeities ir 
pažvelgti į geresnį rytojų. 
Landsbergis kalbėjo apie eko
nominį, ekologinį ir socialinį 
nuniokojimą, kurį bolševizmas 
atnešė. 

Gal ir gerai, kad prez. Lands
bergis verčia kaltę ekonominei 
blokadai, kad jo planas at
naujinti Lietuvą dabar vilki
namas. Nežiūrint, kas Lietuvo
je bus valdžioje, kelias pirmyn 
bus pilnas kliūčių. Reikia tik 
pažiūrėti į Lenkijos Solidarumo 
mažtantį populiarumą. 

Visos tos problemos, kurios 
buvo prieš Gorbačiovo laikus 
yra ir dabar, t ik smarkiai padi
dėjusios. Trūkumas butų skaldo 
šeimas taip, kad broliai ir 
seserys pešasi dėl mirusių tėvų 
nuosavybės. Skyrybų nuošimtis 
labai aukštas. 

Ir vyrai, ir moterys praleidžia 
begalines valandas eilėse arba 
važinėja po k i tus kaimus, rajo
nus ieškodami maisto ir kitų 
prekių. 

Kooperatyvai atidarė duris 
didelei prievartavimo pramonei, 
kurios pagrindiniai žaidėjai yra 
chuliganai, mafiosai. Tie jauni 
vyrai , pagadinę man nuotaiką 
a laus bare kaip tik ir buvo 
mafiozai. J i e nenešioja juodų 
kostiumų ir nesineša automati
nių ginklų smuikų futliaruose. 
Lietuvos mafiozai dažniausiai 
dėvi sovietijos jaunimo statuso 
simbolį — Adidas firmos trenin
gą ir kelnes . Jie važinėja 
didelėse grupėse — kartais net 
po 30 mašinų — ir karts nuo 
kar to prisideda prie restorano 
apiplėšimo a r kliento apdaužy-
mo. Jau priėjo prie to, kad dau
gumas žmonių verčiau pasilieka 
namie, negu susiduria su to
kiais kur nors restorane ar bare. 

Su glasnost ir perestroika pra
dėjo kilti nusižengimo nuošim
tis . Ištvirkimas yra sovietinio 
gyvenimo pagrindas, o teisybė 
— išimtis. Vakariečiams yra 
labai sunku suprasti iki kokio 
laipsnio šis ištvirkimas yra 
persunkęs sovietų gyvenimą. 
J i s randamas kiekvienoje par
duotuvėje, rastinėje, mokykloje, 
ligoninėje, užeigoje, kiekvienam 
bare, resotrane, fabrike, kioske. 

Norint gaut i konsultaciją su 
gydytoju, beveik visuomet 
reikia duoti kyšį. Yra didelis 
trūkumas vaistų, tai reikia kaip 
nors kitaip paprašyti kad dak
ta ras išrašytų receptą. Nekalti
nu daktarų, nes jie gauna labai 
žemus atlyginimus, net ir pagal 
sovietinę sistemą. Dabar yra 
veikiama, kad jų algos būtų 
truputį realistiškesnės. Medi
kamentų trūkumas yra viena iš 
didžiųjų tragedijų Sovietų Są
jungoje . 

Iš visų Sovietų Sąjungos res
publikų, Pabaltijo valstybėse 
sveikatos priežiūros ir gyve-
nimo lygis bendrai yra aukš
čiausias. Kituose Sovietų Są
jungos miestuose ligoninės nėra 
vėsinamos ir vandenį reikia 
atsinešti iš šulinio. Pas pabal-
tiecius ligoninės yra palyginti 
švarios, nors joms ir labai 
t rūksta įrankių ir įrengimų. 

Tokiame pūvančios visuome
nės fone, pabaltiečiai reikalau
ja nepriklausomybės. Su Gor
bačiovo atvirumo ir reformos 
politika, pabaltiečiai intelek
tualai pamatė puikią progą 

Toronte veikia panašus informacijos biuras apie Lietuvą ka ip Lemonte 
veikiantis „Hotline" Jis vadinasi ..Crisis Line". Čia „Crisis Line" darbuotoja 
Ina Balsytė pasakoja apie „Crisis Line" veiklą šio skyriaus redaktorei . 

a t g a i v i n t i jų ku l t ū r a s . Iš 
pradžių, visų trijų valstybių 
liaudies sąjūdžiai buvo įsteigti 
kaip grupės remti perestroikai. 
Po kiek laiko paaiškėjo, kad 
toms grupėms ne taip rūpėjo 
reformuoti Sovietų Sąjungą, 
kaip palikti Gorbačiovo vi
suomenę ir kurti savo. 

Jų vadų požiūrius nesunku 
suprasti, bet reikia nepamiršti, 
kad jie šiandien tų pareigų ne
užimtų, jei ne Gorbačiovo po
litika ir reformos. Nors yra 
te isybė , kad Gorbačiovas 
nedaug prisidėjo prie Sovietų 
Sąjungos ekonominių bei socia
linių problemų pagerinimo, bet 
jo sunaikinimas stalinistinės 
san tvarkos labai paveikė 
sovietinę visuomenę. 

Prieš penkerius metus, kai lan
kiau lituanistikos kursus Vil
niaus universitete, daugumas 
mano giminių labai atsargiai 
kalbėjo apie politiką. Visi mūsų 
bendrabučio svečiai buvo labai 
griežtai prižiūrimi, ir negalė 
jome pernakvoti pas gimines 
negavę raštiško leidimo. Šian
dien yra beveik nuodėme prie
šintis nepriklausomybei. Ir del 
pemakvojimo, daugumas Vaka
riečių dabar nori būti vieni, nes 
jų giminės tik apie politiką 
kalba. 

Daug žmonių yra susirūpinę 
kad griežtos valdžios sušvel 
ninimas Rytų Europoje išaugino 
didelį nacionalizmą. Persi
tvarkymo sąjūdžiai, kurie dabar 
yra valdžioje visose trijose 
respublikose, labai žiūri, kad 
mažumos gautų ir turėtų visas 
jiems priklausančias teises. Lie
tuviai, latviai ir estai žino, ką 
reiškia būti mažuma didžiojoje 
sovietijos imperijoje. 

Išskyrus gal ukrainiečius, 
slavų mažumos, gresia didžiau
siu pavojumi pabaltiečių sanka-
bumui. Lietuvoje yra didelis 
nuošimtis lietuvių. Vietines 
rusų ir lenkų reformų grupės 
„Jedinstvo" negalėjo sustabdyti 
ar sužlugdyti Lietuvos nepri
klausomybės troškimo. „Je
dinstvo" tikslams nepadėjo nei 
keliami ginčai, nei barniai, nei 

FILISTERIAI KVIEČIA 

Neseniai iš Lietuvos sugrįžo 
jaunas visuomenininkas, „An 
tro Kaimo" aktorius, fil. Edis 
Tuskenis. Filisterių Skautu 
Sąjungos (F.S.S.) Chicagos sky 
riaus pirmininko tėv. J. Vaišnio 
pakviestas, Edis duos savo pra
nešimą apie paskutiniuosius 
Lietuvos įvykius, žiūrint savo 
akimis. Edvardas Lietuvoje 
turėjo aukštas pareigas ir jis ten 
buvo kai buvo paskelbta nepri 
klausomybė, kai vyko blokada. 
kai buvo uždėtas moratoriumas 
Jis tikrai turi daug ka papasa 
koti. Registraciją iki rugsėjo 17 
d., priima Rita Likanderytė 
(312) 737-9057 po 6 v.v. Vaka 
rienė įvyks rugsėjo 21 d. Balti
jos restorane, 8100 Roberts 
Road. Vakarienes kaina yra 12 
dol. Visi akademikai yra 
kviečiami dalyvauti šioje ypa
tingoje vakarienėje ir išklausyti 
išsamaus ir asmeniško praneši 
mo apie Lietuvą, jos valdžią ir 
gyventojus. 

F.S.S. Chicagos 
skyr iaus valdyba 

demagogija, kad Lietuva neiš
eitų iš Sovietų Sąjungos ribų. 

Estijoje, kurioje y ra apie 40 
nuošimčių rusų. ir Latvijoje, kur 
yra beveik 50 nuošimčių, yra 
kitaip. Visi, turbūt, yra matę 
televizijoje, kaip latviai mušasi 
su rusais Rygoje ir kaip Taline 
estai gina parlamento rūmus 
nuo piktų rusų gyventojų. Kaip 
pabaltiečių respublikos išspręs 
savo rusų mažumų problemą 
bus labai svarbus dalykas jų ne
priklausomybes kovoje. 

Baigdamas, noriu pabrėžti, 
kad Pabaltijo kraštų socialinė 
padėt i s nebuvo p a a š t r i n t a 
nepriklausomybės žygyje. Bent 
ne taip. kad šis žygis turėjo būti 
provokuojantis. Estija, Latvija 
ir Lietuva kovoja demokratiš
kai, taikiu būdu. Nors Sovietų 
daliniai baugina žmones ir 
kišasi, kur jų nereikia, bet 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimui nebuvo jokio griežto 
pasipriešinimo. Tokiam mūsų 
pasaulyje kur y ra bombos, 
sprogdinimai ir žmogžudystės, 
malonu ir džiugu, kad kai ku
rios politinės kovos vyksta le
galiais įstatymais. Būtina, kad 
pabaltiečiai laimėtų savo kovą. 

(ŠHS straipsnis anglų kalboje buvo 
išspausdintas Australijos Lietuviu 
Jaunimo sąjungos laikraštėlyje 
..Jautimas" 1990 m liepos mėn. 
Vertė ir trumpino r.L) 

REIKIA NAUJŲ JAUNŲ 
NARIŲ 

Lietuviu meno ansamblis 
..Dainava" jau pradėjo naujus 
darbo metus. Ansambliui vado
vauja visiems gerai pažįstamas 
jaunas muzikas Darius Polikai-
tis. Darius bei visa valdyba jau 
yra numatę metu programą ir 
dabar tik laukia naujų, ypač 
jaunų balsų. Už poros savaičių 
atliksime programą per Ant. 
Vanagaičio 100 metų gimimo 
sukakties koncertą, kurį ruošia 
„Margutis" 'Ant. Vanagaitis 
buvo „Margučio" steigėjas). 

Tuoj po to bus a n t r a s i s 
Dainavos religinis koncertas. 
Šis įvyks gruodžio 16 d Nekal
to Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje Brighton Parke. Ir čia 
reikia naujų balsų, kad religinis 
koncertas pasisektų. Be solistų, 
skaitymų, ir paties ansamblio, 
religiniame koncerte dalyvaus 
ir Donelaičio mokyklos choras ir 
gal bus rodomos pritaikytos 
skaidrės. Cia reikia ne tik 
pajėgių balsų, bet taip pat ir kū
rybingų bei darbščiu žmonių — 
reikės ir bažnyčią papuošti ir 
padėti su apšvietimu. 

Toliau numatomas tradicinis 
Naujų metų balius, o po to pra 
dėsime intensyviai ruoštis Dai
nų šventei, kuri įvyks 1991 m 
gegužės 26 d., Chicagoje, Illinois 
Universiteto paviljone. 

Kaip matote, įstoję į „Daina
vos" ansamblio gretas, nenuo
bodžiausite ir galėsite prisidėti 
prie išeivijos lietuvybės išlaiky
mo. „Dainavai" pirmininkauja 
energinga Mėta Gabalienė, kuri 
su savo darbščia valdyba visus 
priims ir greitai į trauks į 
„Dainavos" šeimynini ratą. 
Ateikite, nenusivilsite Daina
vos ansamblio repeticijos vyksta 
kiekviena antradieni. 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro 203 kam-
barvje Laukiame visų balsų. 

« 
• 
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BALFASIR 
ŠELPIAMIEJI 

J U R G I S JANUŠAITIS 

Tyliai, be reklamos, nepoli
tikuodamas, nesiginčydamas su 
nieku j a u daugelį metų dirba 
Bendras Amerikos Lietuvių 
šalpos fondas, vadinamas Balfu. 

Balfo darbuotojai nenori 
savais darbais viešai ir girtis. 
Tačiau Balfas atlieka nuosta
biai gražų, prasmingą darbą. 
Visoje Amerikoje tur i apie 
p u s a n t r o šimto veikiančių 
skyrių. Balfo centrui ir visai 
veiki.* i vadovauja cent ro 
valdyba, kurios priešakyje jau 
daugelį metų stovi Amerikoje 
gimusi gera organizatorė, daug 
pažinčių turinti amerikiečių 
visuomenėje Marija Rudienė, o 
jos talkininkai ilgamečiai Balfo 
veikėjai. 

Balfas kasmet spalio mėn. 
vykdo vajų, renka visose lietu
vių kolonijose aukas. Reikia pa
stebėti, kad dosniu aukotojų dar 
nes tokojama. Juk a r t i m o 
meilės, pagalbos reikalingie
s iems sute ikimas ir y r a 
gražiausia žmogiškoji dorybė. 
Tad tikėkime, kad Balfo darbus 
ir šių metų vajaus metu gausiai 
mūsų tėvynainiai parems. 

Kai susiburia didesnis būrelis 
tėvynainių prie vaišių stalo, 
ska rdena balselis: kas t a s 
Bauas, ką jis šelpia, kur deda 
surinktus pinigus... Juk valia 
kiekvienam garsiai šnekėti. Tik 
būtų gera, kad kalbant turė
tume pagrindą savo teiginiam 
pateisinti. 

Balfo centro valdyba atsiunčia 
protokolus. Juose kaip t ik 
sužymėti visi, kad ir mažiausieji 
atlikti darbai, kas sušelptas, 
kok ia suma, kas aukų ir 
kokiems tikslams prašė, kaip iš
spręsti prašančiųjų prašymai ir 
daugelis kitų reikalų. Ilgametis 
Baifo iždininkas Kostas Čepai
tis posėdžiui pateikia smulkiau
sias apyskaitas, iš kurių lengvai 
galima suvokti nuostabius Balfo 
da rbus . Nežinau, ar bū tų 
įmanoma ir spaudoje bent 
pusmečiais tokias apyskaitas 
paske lb t i , kad aukotojai 
matytų, kur eina jų pinigai. 
Bes ižvalgant Balfo cen t r e 
užtinkame įdomių ir gal žino
tinų visuomenei reikalų. Turiu 
mintyje apie aukų prašančiuo
sius. 

Balfe gautas laiškas iš vieno 
asmens, Amerikon atvykusio 
prieš kurį laiką. Šis asmuo 
kreipiasi į Balfą ir prašo pinigų 
norimam jo įsteigti Lietuvos 
Vaikų fondui Amerikoje. Vėliau 
kreipiasi į Balfą tas pats asmuo 
prašydamas, kad Balfas leistų 
jam Balfo vardu šiam fondui 
rinkti aukas. Administravimui 
šio fondo prašo didelės sumos 
pinigų. Esą toks fondas veikiąs 
Lietuvoje, o čia šis asmuo įsteig
siąs skyrių. Tai dar vienas 
..atstovas". Balfas griežtai at 
metė tokio „atstovo" prašymus, 
p a t a r d a m a s , kad jis visas 
su r ink tas aukas pristatytų 
Balfui, o šis išduosiąs auko
tojams pakvitavimus. Tada 
tokios aukos bus perduotos 
kompetentingoms institucijoms. 
Gerai Balfas padarė, nes apie 
tokius aukų rinkėjus jau prabilo 
ir Vilniaus radijas. 

Palikęs šeimą, Amerikoje apie 
pusę metų svečiavosi vienas 
žymus badautojas už žmogaus 
teises. Žinoma, tai didelis pa 
triotinis darbas. Tačiau svečias 
viešėjo ilgokai, palikęs šeimą, 
keliavo per lietuvių kolonijas, 
kalbėjo tremtinių vardu, net 
nestokojo geraširdžių žmonių. 
Balfas šiam svečiui apmokėjo 
kelionę iŠ Lietuvos ir atgal, 
suteikė pašalpos, aprūpino įvai
riais reikmenimis ir tas visas 
biznis Balfui kaštavo apie šešis 
t ūks t anč ius . Svečias grįžo 
namo. Ir štai žinia — svečią savo 
namuose dviem atvejais užpuolė 

plėšikai ir atėmė 7,500 dol., 
10,000 rublių, išvardino ir įvai
rios technikos gana daug. 
Sunku suvokti , a r svečias 
pinigus ir techniką vežė kokiai 
organizacijai ar pasiliko savo 
re ikalams. Bet jeigu toji 
parama priklausė kokiai or
ganizacijai, tai jis ją turėjo 
nelaikyti namuose, bet tuojau 
išdalinti kam priklauso. 

I Ameriką dabar įvairiais 
keliais keliauja jaunos šeimos, 
su mažamečiais vaikais ar 
besilaukiančios kūdikių. Tokie 
keliautojai vyksta su Izraelio 
vizomis, pas i ekę Vaka rų 
pasaulį pasisako esą pabėgėliai, 
tada juo pagloboja tarptautinės 
organizacijos ir po to perduoda 
Balfui rūpintis jų tolimesniu 
likimu. Čia ir prasideda naujos 
istorijos. 

Pas gimines atvyko giminaitė, 
o Balfas apmokėjo kelionę nuo 
New Yorko iki Chicagos. Jeigu 
giminės nepajėgūs kvies t i 
žmonių iš Lietuvos, tegul ir 
nekviečia. Balfui gal ir nederėtų 
tokias keliones apmokėti. Ki
tiems imigrantams Balfas įvedė 
net telefoną. 

Jauna šeima — žmona ir vyras 
ir 8 mėn. sūnelis — Amerikon 
atvykę žydų vizomis, dabar jau 
dažnai varsto Balfo įstaigos 
dur is p ra šydami paramos . 
Žinoma, j au vėl l auk ias i 

Vysk. Motiejaus Valančiaus paminklo atidengimas Varniuose Lietuvoje šių metų liepos 21d. 

kūdikio. Ir nuolatos skundžiasi, spręsti savo iikimą, ieškoti 
kad negeri buto šeimininkai, geresnio gyvenimo, net palikti 
kad nusivylę Amerika, prašo iš savo tėvynę, kurioje dabar taip 
žmonių pinigų ir t.t. reikalingi darbininkai. Turėtų 

Čia tesuminėjau t ik keletą tokie laimė? ieškotojai įsi-
atvejų, kurie Balfui kėlė rūpės- sąmonin t i , kad svet imiej i 
čių ir kurie pareikalavo dides
nių sumų pinigų. O tokių ir 
mažesnių prašymų daug. Sako 
ma, kad jau šiuo metu vien 
Chicagoje tokių jaunų su Izra
elio vizomis ar kitokiais būdais 
atvykusių yra 27 šeimos, jų 
tarpe su mažais vaikučiais a r 
moterys belaukiančios kūdikių. 

Savaime suprantama, kad 
kiekvienas žmogus tur i teisę 

kraštai jiems bus svetimi, kad 
kūrimosi sąlygos sunkios, kad 
laimės ieškot: turėtų jaunos 
šeimos savoje žemėje. Juk dabar 
nebėra persekiojimo tėvynėje, 
tad palikti kovojančią už laisvę 
tautą vargu derėtų. 

Turi gerai atsiminti ir gi
minaičius atsikviečiantieji, kad 
jų rūpestis atsikviestaisiais 
rūpintis, apmokėti keliones, o 

^ 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
kviečia visus lietuvius, organizacijų atstovus, LB darbuotojus ir pareigūnus, 
kuriems rūpi įtvirtinti Lietuvos nepriklausomybę, į 

DARBO LIETUVAI 
SEMINARĄ 

Vašingtone, 1990 rugsėjo 27—30 d.d. 

Seminaro tikslai: 

* Susipažinti su padėtimi Lietuvoje 
* Sudaryti paveikų Lietuvos reikalams ginti darbuotojų tinklą 
* Aplankyti savo atstovus Kongrese su prašymu padėti Lietuvai 
* Pasiaiškinti JAV politiką Lietuvos atžvilgiu su JAV valdžia 
* Apsvarstyti šiuolaikinius veiklos planus 

Programos matmenys: 

KatvirtadJen|. rugsėjo 27 ei., Sheraton National Hotel 
* Registracija ir susipažinimas su seminaro programa 

PanktadlanĮ, rugsėjo 28 d., Kapitoliuje ir Baltuosiuose Rūmuose 
* Pokalbis su ..Baltic Freedom Caucus" nariais Kongrese 
* Valstybės Departamento ir Kongreso atstovų pranešimai ap e įstatymus 
liečiančius Lietuvą 
* Seminaro dalyvių pasimatymai su Kongreso atstovais 
* Konferencija Baltuosiuose Rūmuose 

Šeštadienį, rugsjėo 29 d., Sheraton National Hotel 
* (vairūs politinio darbo seminarai 
* Lietuvių politinės veiklos tinklo organizavimas 
* Lietuvos atstovo Vašingtone pranešimas 
* Lietuvos Respublikos atstovo pranešimas 
* Iškilminga vakarienė dalyvaujant iškiliam lietuvių draugui 

Sekmadienį, rugsėjo 30 d., Sheraton National Hotel 
* Darbo seminarų tąsa 
* Lietuvių Demokratų ir Respublikonų posėdžiai 
* Lietuvių advokatų sąjungos {..bar") steigiamasis suvažiavimas 

Viešbučio rezervacijos: 

* Sheraton National 
703-521-1900 

Registracija: 

Hotel. Columbia Pike & VVashington. A'ington. VA. 

• JAV LB Krašto vaidybos būstinėje. 2713 West 71 st Str.. Chicago, IL 60629. 
tel. 312-436-0197. fax 312-436-6909 
* JAV LB Krašto valdybos Įstaigoje Vašingtone. 2060 N. Uth Str, Suite 108. 
Arlmgton VA 22201. tel 703-524-0698. fax 703-524-0947 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. 8onded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA i 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

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

jeigu čia atvykusieji pasilieka, 
tad pasirūpinti jų įkurdinimu. 

Šios pastabos t e n e b ū n i e 
suprastos tėvynainių, ka ip 
nenoras j iems padėti . Mes 
pokario išeiviai, pergyvenę 
nepaprastai sunkias įsikūrimo 
sąlygas, suprantame laimės 
ieškotojų tikslus. 

Parduodam* greičiau 
už d idesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine Įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago, IL 60629 
(312) 767-«655 

I w»tuviams žinomas ir patikimas vardas 

BUS 400,000 NAUJŲ 
DARBŲ 

Illinois darbo departamentas 
paskelbė apskaičiavimą, kad 
Chicagos srityje šio šimtmečio 
pabaigoje susidarys 1 9 . 4 ^ 
daugiau tarnybų ir jų skaičius 
galės pasiekti 400.000 prieaug
lio. 

DAUG TARŠOS 

Apskaičiuojama, kad Michi-
gano ežero pakrantėse išaugę 
miestai ir pramonės įstaigos 
kasmet \ ora paleidžia apie 
100,000 tonų taršą sudarančių 
medžiagų, kurios ne tik kenkia 
gyventojų sveikatai, bet taipgi 
gadina ežero vandenį . Tą 
paskelbė kovai su tarša įstaiga 
rugsėjo 4 d. 

FOR SALE 
West Lawn Area.3 bedroom brick 

Living room, dining room. 
Finished basement on 40' tot, 

2 car garage 
P'ce reduced. $5000.00 

Oak Lawn Area 
4 unit by Lake Louise 

1-3 bedroom and 3-2 bedrooms 
Income 2.425 00 Mo 

3alconies. laundry facilities 4 stovės and 
refngerators 

Swimming pool on premisas 
Oak Lawn tennis club 1 biock East 

"avern with Equipment and Banquet nall 
Lithuantan Plaza 

Money maker. looking for right buyer 

FIRST RATE REAL ESTATE 
767-2400 

i? 
Skubia i pa rduodamas Va akro skly
pas paruoštas statybai , apsodintas 
eg lėmis ir va ismedžia is . $ 1 5 , 0 0 0 . 
Lake Geneva apyl . . teisė naudot is 
eže ru . T a i . 4 1 4 - 2 4 8 - 1 8 3 8 

FOR SALE 

FOR R E N T 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

REAL ESTATE 

LB MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagaiaa galite PIRKTI 3r PARDUOTI 
NAMĄ 'meste ,r pne-niesčiuose Sąži-
mnga: patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BEL.-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

778-2233 

LB MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik toras Šlmaras.Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

S953 S. Kedzle Ava. 
Tai. 436-7878 

H o m s for sala Evargraan Pk., brick 
2 bedrm. , large liv. & din. rm., new kit-
chen . f inished bsmt, many extras, 2 
car garage. 

Call for appt. 312-284-0012 

Parduodamas šviežias, grynas 
bičių m a d u s . Skambin t i : 
708-323-5326 po 2 vai. p.p. Biti
ninkas Kazys Laukaitis. 

išnuomojami 2 butai 6 ir 4 kamb. 
Mozart ir 43 g-vė. Skambinti vaka
rais 6 — 8.30 vai. 

1-708-985-0512 

Išnuomojamas vlano mlag. 
kamb. butas vyrui. Su šiluma ir 
namų reikmenimis (appliances). 

Skambinti: 312-254-3526 

IEŠKO BUTO 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS F O T O G R A F A M S 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia jų 
reikmėms Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasmnKtus rem-
menis ypatingai progai Pi lnai 
užbaigtu foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta p i rmadien j ir 
ketvirtadieni vakaneis iki 8 valan
dos Antrad ir t 'eč iad susikalbėsi 
lietuviškai 

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

Dvtsm asmanim ralkallngas 2 
mlag. butas pirmame aukšte Caiifor-
nia ir 71 St. apyl. Tai. 312-436-2588. 

MISCELLANEOUS 

QntUĮ)£ KMIEC1K REALTORS 

3 7922 S. Pulaski Rd. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Maver. Ji 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

OPENHOUSE 
SUNOAY t-16-SO 

1 t o 4 P M 
3455 Waat 6*th Straat 

3 bedroom brick, Living room, dining room, 
finished basement, 4C'iot. 2 car garage. 
Pnce reduced 85,000.00. 

FIRST RATE REAL ESTATE 
707-2400 

Pulkus Investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St ir Harlem; 65,000 metinių 
pajamų, visi butai modernūs. Suinte
resuoti — NEDELSKITE! 

Suinteresuoti skambinkite: BUDRAI
ČIUI, 312-767-0600 arba ( namus 
312-776-3971 
O N E STOP REAL ESTATE, INC . 

HELP VVANTED 

la ikoma liatuvė moteris namų 
valymui Evergreen Parko apyl., 
netoli VVestern gatvės. 

Tai. 708-422-1980 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 

Virš 50 metų patikimas )ums 

patarnavimas 

5610 S. Pulaski Rd. , Chicago 
P H O N E — 581-4111 

V A L O M E 
KILIMUS. B A L D U S . 

GRINDIS IR SIENAS 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
m ' 

1 0 % — 2 0 ° * — 3 0 % pigiau mokėsi t už 
au tomobi l io ir ugnies draud imą pas 
m u s 

FRANK ZAPOLIS 
3208V, Wsst 9Sth Straat 

T # | . — G A 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu grertai. garantuotai rr sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDUUS PUMPUTIS . ' 

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dide
lis pasir inkimas (vairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6 2 1 6 S. Archsr Avs . 

Ch icago. IL 6 0 6 3 8 
T a i . 581-8500 

NorHi susIaaUml vedybų tikslu malo
naus charakterio, rimtą nerūkančią moterį 
45 iki 65 m amžiaus Esu aukšto ūgio pen
sininkas: nesu turtingas, bet tunu nuosavą 
didelĮ namą ir Cadillac automobili ant 
Broadway. New Vork valSti|Oj« 
Suinteresuotos prašomos skambinti: 
716-656-1762 

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

436-6937 
Elektros ir namų apši ldymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 



LITUANISTINES 
MOKYKLAS 

IŠLAIKYTI PADĖK! 
JUOZAS MASIUONIS 

Baigėsi vasara, atėjo rugsėjis timizmui, parodyti. 
— švietimo mėnuo, prasidėjo 
naujieji mokslo metai ne tik 
privalomose, karjerinėse, bet ir 
visose lituanistinėse mokyklose. 

Atsakymo Švietimo taryba 
laukia su baime: o gal kuri, ne
duok Dieve, jau nebepajėgė mo
kyklos durų atidaryti... Kokios 
priežastys ją uždarė: ar 
mokinių, ar mokytojų ar lėšų 
stoka? Atsakymo laukia ir su 
viltimi: o gal kur nors kieno 
nors ryžtu užsidariusi mokykla 
atgaivinta, gal kur nors nauja 
įsteigta. 

Švietimo tarybos duomenimis, 
1989-1990 mokslo metais JAV 
veikė 28 lituanistinės mo
kyklos, kurias lankė 1135 moki
niai, o juos mokė 210 mokytojų. 
Statistinė kreivė, ilgoką laiką 
pamažu slinkusi žemyn, jau 
kelinti metai stabilizavosi ir 
pradėjo eiti horizontaline kryp
timi su tendencija truputį kilti 
aukštyn. 

Nereikia būti dideliu matema
tiku, kad, padalinęs mokinių 
skaičių iš mokyklų skaičiaus, 
gautum kiekvienos mokyklos 
mokinių vidurkį. Jis nėra 
didelis, tik 40. Bet tai tik 
teorinis skaičius. Smulkesniais 
pernykščių mokslo metų duome
nimis, tik viena mokykla 
teturėjo truputį daugiau kaip 
150 mokinių, dvi tarp 100 ir 
150, dvi arti po 75, visos kitos 
žemiau anksčiau išvesto teore
tinio vidurkio, žemiau 40, o iš jų 
10 žemiau 20 mokinių. 

Kam šie duomenys: pesimiz
mui kelti? Ne, priešingai, op-

kad ir 
mažos mokyklos yra gyvas
tingos, nori išsilaikyti, nenori 
pasiduoti, nenori skęsti. 

Lituanistines mokyklas 
pirmų pirmiausia išlaiko patys 
tėvai. Dabar vaikus į mokyklas 
leidžia ta tėvų karta, kuri čia 
gimė ir čia mokslus išėjo. Ji 
mokėsi jų tėvų ir jų mokytojų 
įkurtose lituanistinėse mo
kyklose. Gal ir jie „ožiuo-
damiesi", atsikalbinėdami ka
daise lankė tas mokyklas, bet 
vėliau jų akys atsivėrė, supra
to lituanistinių mokyklų 
reikšmę, todėl per tas pačias 
mokyklas, per tas pačias 
,,kančias" stengiasi ir savo vai
kus perleisti. Ar tai nekelia op
timizmo, ar tai nėra gyvas 
įrodymas lituanistinių mokyklų 
vertės ir reikšmės lietuviškame 
gyvenime? 

Sunkiai pajėgė patys vieni 
tėvai išlaikyti lituanistines 
mokyklas ir tada. kai jos buvo 
didelės, gausios mokiniais. Ir 
tada rengė vakarus, ieškojo 
rėmėjų ir mecenatų, ieškojo 
paramos iš šalies. Ir seniau, ir 
dabar visuomenei reikia atsi
kratyti klaidingos minties, kad 
lituanistines mokyklas turi 
išlaikyti tik tėvai. 

Nuo pat savo įsikūrimo litu
anistines mokyklas kasmet 
remia Lietuvių Fondas. Ačiū 
jam, be jo paramos būtų labai 
sunku mokykloms išsilaikyti, 
be jo paramos dabartinio 
mokyklų skaičiaus ir pilno 
komplekto reikiamų vadovėlių 
neturėtume. Tačiau ir čia kai 

kas susidaro klaidingą vaizdą, 
manydami, kad Lietuvių Fon
das padengia visas mokyklų 
išlaikymo išlaidas. Taip nebuvo, 
taip nėra, taip vargu kada ir 
bus. 

Švietimo taryba, matydama, 
kad nei vieni tėvai, nei su Lietu
vių Fondo parama mokyklų ne
begali išlaikyti, jau kelinti 
metai rugsėjo mėnesį skelbia 
lietuviškoms mokykloms 
paremti vajų. Vajus vykdomas 
ir šiais metais: išsiuntinėta 
8000 laiškų, prašant paramos. 
Visi gauti vajaus metu pinigai 
skiriami tik vienam tikslui: 
mokyklų paramai. 

Neseniai bažnyčiose gir
dėjome atliepiamosios psalmės 
žodžius: „Jei išgirsite Viešpaties 
balsą, nesukietinkit savo šir
džių". Parafrazuojant šiuos žo-

A. A. JONAS ŠIUGŽDINIS DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m. rugsėjo mėn. 15 d. 

Jonas Šiugždinis buvo gražiai 
nuaugęs lietuvis. Jis buvo 
nuoširdus mėgėjas visų lietuvių. 
Šaulių salėj jt sutikdavome 
beveik kiekvieną sekmadienį. 
Būdavo linksmas, pilnas ener
gijos ir dažniausiai turėdavo 
salėj kokias nors pareigas. Bet 
paskutiniu laiku atrodė liūdnas. 
Sunku buvo įtarti, kad jis gali 
turėti kokią sveikatos bėdą. Bet 
buvo didelės bėdos. Rugpjūčio 
12 d. buvo paskutinis atsisveiki
nimas su a.a. Jonu. 

Atsisveikinimą organizavo 
šauliai. 

Jis priklausė daugeliui lietu
vių organizacijų ir visur buvo 
mielas ir populiarus. įdomi Jo 
jaunyste 1940 m. jis tarnavo 
lietuvių kariuomenėje. Atėjus į 
Lietuvą raudonajai armijai, 
buvo su visu savo daliniu perim
tas į sovietų armiją. Kilus 
karui tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos pateko į vokiečių 
nelaisvę. Buvo įjungtas į vokie
čių armiją. Jam teko pergyventi 
ilgos karo meto dienos. Bet 
nuotykių buvo ir po vokiečių. 
Prieš pat karo pabaigą jis su 
savo daliniu pateko į Amerikos 

armijos nelaisvę. Vėl buvo per
jungimas. Teko užsidėti lenkų 
armijos uniformas. 

Atsisveikinau Lietuvių Anglų 
klubo vardu. 

Atsisveikinimas buvo labai 
graudus. I salę rinkosi daug 

šaulių ir kitų jo draugų. I kapus 
palydėjo labai didelis žmonių 
skaičius. 

Jono jau niekad nebepamaty-
sim. bet jo atminimą nešiosim 
mūsų mintyse. 

Jonas Jokubka 

Lietuviai Floridoje 
Fort Lauderdale ir 

džius ir pritaikant juos Švietimo M i a i l l l , F l a . 
tarybos vajui pasakytina: „Jei 
gausite (tikriausiai jau gavote) 
Švietimo tarybos kreipimąsi pa
aukoti lituanistinėms mokyk
loms, nesukietinkite širdžių". 
Aukokime pagal išgales. Lietu
viškos mokyklos, lietuviško 
švietimo išlaikymas, rėmimas 
yra ir tėvų, ir Lietuvių Fondo, 
ir kiekvieno pavienio asmens 
reikalas. Ir mano, ir tavo. Užtat 
ir antraštėje gal ir nemandagiai 
kreipiaus: „Lituanistines 
mokyklas išlaikyti padėk",o ne 
„padėkite", kad nemanytum, 
jog ne į tave, o kažką kitą 
kreipiamasi. Maža auka, ir 
našlės skatikas daug padeda, jei 
visi padeda. Lašas po lašo ir 
akmenį pratašo. Daug rankų 
didžią naštą pakelia. O jei norite 
dar stipresnio įtikinimo, teks 
parafrazuoti poeto A. Ba
ranausko žodžius: „Kad tu. 
gude, nesulauktum": nelau 
kime ir nenorėkime, kad lietu
viškasis jaunimas išeivijoje lie
tuviškų dalykų žinojime būtų 
„tamsus ir juodas". 

UŽ JĄ IR JŲ VAIKAI 
KOVOS 

Reikia stebėtis, koks atgi
mimas vyksta Pietų Floridoje 
jaunų lietuvių ir mišrių šeimų 
tarpe. Tas atgimimas jaučiamas 
Fort Lauderdale ir Miami. Prieš 
kelerius metus susirinkimuose 
ir gegužinėse buvo galima 
matyti beveik tik žilas galvas. 
Dabar jaunimą* antros ir trečios 
kartos Amerikos lietuviai, kurie 
kaip per sapną atsimena, kad 
pas seną močiute valgė vaikys
tėje kažkokį daiktą — kugelį ar
ba kopūstų sriubą... Šie lietu
viai arba jų mišrios šeimos yra 
dabar jau tvirtai įsijungę į talką 
su pensininkais Kartu dalyvau 

ja demonstracijose, eisenose ir 
amerikiečių renginiuose atsto
vauja šiame krašte visai tautai. 
Amerikiečiai net stebisi, kaip 
mes gražiai sugyvenam ir 
išlaikom tradicijas ir esame 
vieningi. 

Talka ruošia Las Vegas 
Night — linksmavakarį su 
azartiškais lošimais (gamblingt. 
Visas pelnas bus pasiųstas į 
Lietuvą Vaikų ligoninės išlai
kymui. Las Vegas Night bus 
rugsėjo 22 dieną iškilmingame 
Marina Bay Club. Fort Lauder
dale, prie 1-95 ir Route 84. 

Informacijai ir bilietų 
pirkimui skambinti 305-475-
9685 Rūtai Gustaitytei-Meyer 
arba Marytei Prunskytei-Cole 
man 305-781-0817. Jei telefonu 
neatsiliepia, prašome palikti 
žinią atsakymo juostelėje, tuo
jau bus paskambinta. 

Marvtė Prunskvtė 

A.tA. 
inž. POVILAS JURĖNAS 
Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Po ilgos, sunkios ligos mirė 1990 m. rugsėjo 12 d., sulaukės 

81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgyveno 

41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Zina Bagdoniene, 

žentas Kęstutis. Žibute Kelly, žentas Benjamin. Danute 
Urbonienė ir jos vyras Lietuvoje; sūnus Šarūnas Jurėnas: 
anūkai: Aušrinė ir Petras Bagdonai, Žibute Urbonaite 
Lietuvoje; taip pat Lietuvoje daug kitų giminių. 

Priklausė Amerikos Lietuvių Inžinierių sąjungai, buvo 
vienas iš pirmųjų ..Technikos Žodžio" redaktorių. 

Kūnas pašarvotas sekmadieni, rugsėjo 16 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 17 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv Kazimiero lietuvių kapines 

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

Nuliūdę dukterys, sūnus, žentai ir anūkai. 

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

LIETUVOS SIAMO 
DVYNĖMS 

VITALIJAI IR VILIJAI 
Nuoširdžiai gelbsti Amerikos 

neurochirurgai 
Suaugę tarp savęs įvairiomis 

kūno dalimis dvyniai gimsta 
maždaug 10 atvejų iš milijono 
gimdymų. Vitalija ir Vilija gimė 
suaugusiomis galvutėmis: tokia 
siamo dvynių forma (kraniopa-
gai) sutinkama rečiausiai. 

Pirmą kartą kraniopagus 
1505 m. aprašė metraštininkas 
S. Munsteris. Kaktomis suau
gusios mergaitės gimė 1495 m. 
Vokietijoje. Kartą jas aplankė 
imperatorius Maksimilijonas I 
ir padovanojo sesutėms 10 flo
rinų. Gyveno jos 10 metų. Stai
ga vienai mirus, antroji buvo 
atskirta, tačiau po 3 dienų mirė. 
Tik praėjus keturiems šimtme
čiams — 1927 m. Anglijoje buvo 
ryžtasi antrai operacijai, kurios 
metu mergaitės žuvo. 

Vitalija ir Vilija gimė Alytuje 
ir neseniai atšventė trečiąjį 
gimtadienį bei pirmą po „antro 
gimimo". 1989 m. liepos6 d. N. 
Burdenko neurochirurgijos 
institute buvo atlikta unikali 
pasaulinėje medicinos praktiko
je operacija, kurią Vitalija ir 
Vilija sėkmingai iškentėjo. 
Operacija truko daugiau kaip 
16 valandų. Jai vadovavo in
stituto direktorius, akade
mikas A. Konovalov bei jam 
asistavo šių eilučių autorius 
(plačiau apie ją aprašyta 
1990 m. žurnale „Medici
na" - v. 75 Nr. 1). Šis at
vejis yra aprašytas ir šia
pus Atlanto, nes tai 34 ta 
kraniopagų atskyrimo ope
racija. Daugiausia jų atlikta 
JAV - dešimt, po penkias Ang 
lijoje ir Prancūzijoje, trys Vokie
tijoje bei po dvi ar po vieną 
kitose šalyse. Žinoma, kad po at
skyrimo išgyveno 9 poros ir 11 
atvejų — po vieną vaiką, tai yra 

iš 68 dvynių liko gyvi 29. Pagal 
operacijos sudėtingumą bei jos 
rezultatus lietuvaičių atvejis 
yra vienas įspūdingiausių. 

Šiuo metu yra pastebimas aki
vaizdus sesučių vystymasis ir 
jos sparčiai vejasi bendra
amžius. Tačiau, kad Vitalija ir 
Vilija galėtų ateityje džiaugtis, 
gyventi kupiną laimės ir 
sveikatos gyvenimą, joms 
bus būtinos plastinės bei 
kosmetinės operacijos. Jausda
mas prieš jas pareigą, išdrįsau 
kreiptis pagalbos pas dr. Ken-
neth E. Salyer, Dalias, TX, 
International Craniofacial In
stitute direktorių, vadovaujantį 
vienai garsiausių neurochirur

gijos klinikų. Dr. Kenneth E. 
Salyer matė sesutes prieš ir po 
operacijos bei džiaugėsi 
sėkminga jos baigtimi. Į 
prašymą dr. Kenneth E. Salyer 
ir jo kolegos atsiliepė nuošir
džiai ir nedvejodami, padeng
dami 60% (apie 100,000 dolerių), 
išlaidų susijusių su gydymu. 
Dar reikia sutelkti maždaug 
40,000 dol. Rochesteryje, JAV, 
negailėdami laiko ir jėgų 
nuoširdžiai sutiko padėti Birutė 
Litvinienė ir Romas Sedlickas, 
kreipdamiesi į daugelį labdaros 
fundacijų. 

Vitalija su Vilija bei jų mama 
Daiva Tamulevičienė į Dalias 
atvažiuoja šių metų spalio 
mėnesio pradžioje. 

Jei kas norėtų ir galėtų 
prisidėti prie šios operacijos, 
aukas galima siųsti: Lietuvių 
Labdarių sąjungai, 2636 W. 71 
St., Chicago, 111. 60629. 

Čekius prašome rašyti„Lithu-
anian Catholic Charities". 
Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 
Česlovas Vaičys M.D., PhD. 

Lietuvių Las Vegas nakties komitetas Is kairės: Rūta Gustaitytė-Meyer, 
Ariana Kumpienė, Birute Pautieniūtė ir Raiputė Steikūnaite B r̂gstrom Fort 
Lauderdale vietovėje. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

Mūsų artimam bičiuliui 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

mirų s, liūdinčias žmoną BRONE., dukras RŪTA ir 

RAMUME bei jų šeimas ir dukrą DANGUOLE nuo 

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Bronius ir Bronė Nainiai 
Vacys ir Laima Garbonkai 
Kęstutis ir Rūta Sušinskai 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

I 

PADĖKIME DVIEMS MAŽOMS 
UETUVAITĖMS — VITALIJAI IR 

VILIJAI TAMULEVIČIŪTĖMS! 
Jos gimė Lietuvoje sujungtos viršugalviais. Operacijos 

būdu buvo atskirtos, bet spalio mėn. jų laukia dar viena 
operacija. Suteikime joms progą pasinaudoti Humana 
Hospttal. Madlcal City, Dalias, Taxas geromis sąlygomis 

Nors ši ligoninė bandys padengti tam tikrą dalį išlaidų, 
tačiau mūsų aukos šiam tikslui labai reikalingos. 

Auką, užpildžius šią atkarpą, galima siųsti; 

International Cranio-Facial Institute 
7777 Forest Lane, Suite C-717 
Dalias. TX 75230 

Enctosed is my contnbution to assist V IM Įa A VM)a TamutovtčtO-
tės in their vrtal need of a cranial-facial reconstruction. 

Name 

Address 

Address — 

Contribution $ — 

m i r •;-

RAM' 
kiti- n 

A.tA. 
BRONIUI KVIKLIUI 

reiškiame nuoširdžia užuojauta jo dukrai 
MEI ir žentui VINCUI LUKAMS, jų šeimai ir 
giminėms. 

Čiurlionio Galerija 

M K I Bičiuliui 

A.tA. 
ALGIRDUI UKRINUI 

mira- užjaučiame jo žmona BRONISLAVĄ. 

sūnų IČARDĄ su šeima bei k i tus ju gimines 

jr k * l iūdime su jais. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, I l l inois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430̂ 1455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-47o-2345 

Vytautas Chainauskas su šeima 

Nap: •-• Florida 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
l AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve. , Cicero, I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245 



- DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 15 d. 

x D a i n ų š v e n t ė s c h o r ų re
p e t i c i j a įvyks p i rmad ien i , 
rugsėjo 17 d., 7:30—9.30 v.v. 
Jaun imo centre. Visi dainą 
mėgs tan tys ir muzikalūs tau
tiečiai, bet dar nepriklausantys 
jokiam chorui, yra kviečiami at
vykti ir įsijungti į pasiruošimą 
d i d i n g a i m ū s ų t a u t i n i o 
palikimo manifestacijai Dainų 
šventė įvyks! Jos aidas tu r i pa
siekti ne tik tėvynės klonius, 
be t ir pasaulio sąžinę. 

x Dr. Aldona Juozevičienė, 
buvusio Lietuvos prezidento 
Aleksandro Stulginskio duktė , 
dalyvaus šio prezidento gyveni
mo ir veiklos parodoje, kur i bus 
Čiurlionio galerijoje Jaun imo 
centre rugsėjo 28. 29, ir 30 
dienomis. Atidarymas penkta
dienį, rugsėjo 28 d., 7 vai. vak. 
V i s i k v i e č i a m i d a l y v a u t i . 
Paroda keliaus į Detroitą, kur 
bus a t idaryta spalio 5 d. per 
JAV LB tarybos sesiją. Po to bus 
Toronte, Clevelande ir kituose 
miestuose. 

x M u z . A lvydas V a s a i t i s 
akompanuos sol. Danai Stan-
kaitytei , ,Draugo" vakarienės 
metu meninė je programoje 
M a r t i n i ą u e pokylių salėje . 
Vakar ienė bus rugsėjo 23 d., 
sekmadienį. 

x F a u s t i n a Mackev ič i enė 
sudarė du stalus iš savo draugų 
ir artimųjų į „Draugo" renginių 
komiteto rengiamą vakarienę, 
kuri b u s rugsėjo 23 d., sekma
dienį, Mar t in iąue res torano 
pokylių salėje. Bil ietų dar 
galima gauti pas renginių komi
te to n a r i u s ir „ D r a u g o " 
administracijoje. 

x Šį š e š t ad ien į , r u g s ė j o 15 
d. 6 v.v. iki 8 v.v. Pasaulio Lie
tuvių centre, Lemonte įvyks 
lietuvių susit ikimas su kongr. 
R. Durbin padėkoti už jo rūpestį 
Lietuvos laisvinimo reikaluose. 
Informacijai k r e i p t i s į: L . 
Noruš į , 708-301-7177 a r b a P . 
D o m a n s k i e n ę 708-246-0049. 

(sk) 

x „ V y t i s " šok ių m u z i k o s 
o r k e s t r a s j au pr i ima užsa
kymus groti vestuvėse a r pobū
viuose 1991 ir 1992 metais. 
Kreiptis y. L i ū t ą Da rg į . te l . 
708-850-7894. 

(sk) 

x J U O Z A S B A C E V I Č I U S . 
namų pirkimo ir pardavimo a t 
stovas. Greitas ir t ikslus pa 
tarnavimas. Nemokamas namu 
įvertinimas. Skambint i : Bell-
Bace R E , t e l . 778-2233. 

(sk 

x Ga l i t e n u p i r k t i b i l ie tus iš 
Lietuvos a tvyks tant iems savo 
svečiams. Skrydis - tiesiai iš 
Rygos į Chicagą. aplenkiant 
Maskvą. Kreiptis: A m e r i c a n 
T r a v e l Se rv i ce B u r e a u , 9727 
S. W e s t e r n Ave. , C h i c a g o . IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x A m e r i c a n Trave l Service 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie 
tus a tvykusiems iš Lietuvos. 
kur ie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą. Los 
Angeles. Cleveland. ar kitus 
miestus. Taip pat t u r i žmogų 
New Yorke. k u r n sut inka at 
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant i k i tus mies 
tus . Tą pat) patarnavimą a tho 
ka ir grj/tantienis \ Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir ki t iems dokumentams, 
ku r i a s galima tuojau atsiimti 
K r e i p t i s į A m e r i c a n Trave l 
S e r v i c e B u r e a u . 9727 S. 
W e s t e r n Ave. . C h i c a g o . H. 
60643. Tel . 1-312-2:18-9787. 

(sk.) 

x Rugsėjo 28 d., penkta
dienį , 7v.v. Lietuvių Tauti
niuose namuose Chicagoje 
Miko taryba ruošia Vliko pirmi
ninko dr. K. Bobelio aktualų 
Dranešimą visuomenei. Dr. K. 
Bobelis, šio mėnesio pradžioje, 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės kviečiamas, lankėsi Lietu
voje. Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti. 

x A.a. Lino St rav insko var
du, laidotuvių išlaidoms pa
dengt i , yra a t idaryta 
„Kasoje". Sąskaitos numeris 
y ra 3376. Aukos taip pat 
priimamos Seklyčioje. Iš anksto 
visiems tar iame nuoširdų ačiū. 

x LKV sąjungos „Ramo
vės" Chicagos skyriaus narių 
susirinkimas bus rugsėjo 23 d., 
sekmadienį, 12 vai. dienos 
Jaunimo centre. Kviečiami visi 
sąjungos skyriaus nariai susi
rinkime dalyvauti. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
p o s 75-rių m e t ų sukaktis 
minima šv. Mišiomis Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke rugsėjo 29 d., 
šeštadienį, 5:30 vai. p.p. Rugsėjo 
30 d., sekmadienį, bus akademi
nė dalis ir vakarienė Martini
ąue restorano pokylių salėje 
Evergreen Parke. Rezervacijos 
iki rugsėjo 20 d. pas Evelyną 
Oželienę. 

x „ S p a l v ų S ū k u r y s " -
nereikės — džiaugsimės tuo, ką 
niukai , gražios moterys ir 
gražūs vyrai ! Kristijono 
Donelaičio l i tuanis t in ių 
mokyklų tradicinėje parodoje 
sekmadienį, lapkričio 4 d. 
Lexington House. 

x Ats iun tė p o 20 dol. ir 
grąžino laimėjimų šakneles: 
Adolfas L. Jelionis, Westmont, 
111., Zigmas Moliejus, Chicago, 
111.. Elena Pagirys, Hollyvvood, 
Fla.. Anna Kizlauskas, Broad-
viev, 111., L. V. Morkūnas, Isl-
ington, Ont., Kanada. Nuošir
dus ačiū. 

x Ieškoma t a rnau to ja įstai
gai Marųuette Parke dirbti 
popietinėmis valandomis. Turi 
gerai mokėti lietuvių ir anglų 
kalbą ir v a r t o t i rašomąją 
maš inė lę . K r e i p t i s : tel. 
312-778-0833. 

(sk) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 
tlviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinkite 
RE/M AX R E ALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x N A M A M S 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 J a u p e n k t a s mėnuo kaip 
sėkmingai veikia G.T. INTER
NATIONAL rašt inė Vilniuje. 
Kviečiame visus planuojančius 
vykti į Lietuvą užeiti pas ponią 
Lilę. Galima pasiūlyti visą eilę 
paslaugų — 10 ekskursijų po 
Lietuvos įdomiausias vietas, 
t ransportas privačiam pasi
važinėjimui į gimtines, teatro ir 
operos bilietų užsakymai, rezer 
vacijos restoranuose ir visa eilė 
kitų paslaugų. Adresas Vilniu-
,e Ti l to s k - g v ė 8 2. Te l . 
62-81-09. 

(sk) 

Povilas ir Ona Norvilai šios vasaros liepos 3 d atšventė auksinę vedybų sukaktį. Ta proga jų 
vaikai su šeimomis susirinko šv. Mišioms ir pasveikinti tėvelius. Apsupti savo vaikų pirmoje 
eilėje iš kairės: Gražina Eringienė, Povilas ir Ona, Liucija Šlikienė; antroje eilėje penki sūnūs, 
iš kaires: Algimantas, Kęstutis, Stasys, Kar.mieras ir Vytautas Norvilai. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BALTŲ KONFERENCIJA 

LITUANISTIKOS 
KATEDROJE 

Lituanist ikos katedra su 
Baltistikos studijų draugija 
rengia konferenciją „Baltijos 
šalių valstybės: identitetas ir 
pasikeitimai". Ji įvyks spalio 6 
d., šeštadienį, Illinois universi
tete Chicagoje. 

Pagrindinę konferencijos pro
gramą sudaro trys posėdžiai te
momis: 1. ,.Seni ir nauji baltų ir 

jų kaimynų santykiai". Daly
viai: Edvvard Thaden, Illinois 
University at Chicago, Andrejs 
Plakanas, Iowa State Universi
ty ir Toivo Raun, Indiana 
University. Pirmininkauja E. 
Thaden. 2. Baltijos šalių 
demokratinio judėjimo lygi
namoji analize . Dalyviai: Ras-
ma Karklins, University of Illi
nois at Chicago, Aleksandras 
Štromas, Hiliside Coliege ir 

Toivo Miljan, Wi!fred Laurier 
University. Pirmininkauja R. 
Karklins. 3. „Tautų atgimimas: 

x „Maironio" lituanistinėje 
mokykloje, Lemonte pamokos 
lietuviškai nemokantiems suau
gusiems prasidės šeštadienį. 
rugsėjo 29 d. 10 v.r. Informa
cijai skambinkite mokyt. Eglei 
Novak, 708-257-5918. 

(sk) 

x Moteris iš Lietuvos ieško 
bet kokio darbo. Skambinti: 
312-847-3824. 

(sk) 

x Milžiniška Kristaus Ka
ra l i aus stovyla, Sugar Loaf 
kalnas, vaizdingi Copacabanos 
ir Ipanema pajūriai — tai tik 
dalis įdomių vaizdų, kuriais 
džiaugsis „Draugo" ekskursijos 
dalyviai Rio de Janeiro mieste. 
Kelionė vyks š.m. lapkričio 26 
dieną. Informacija ir registracija 
— American Service Bureau, 
9727 So. Western Ave., Chica
go, I L 60643, tel . (1-312) 
238-9787. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL. 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalu pasi
tikimą ir persodinimą Nevv 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G .T . I N T E R N A T I O N A L . 
INC. , 9525 S. 79th Ave., 
Hickory Hil ls . IL. Tel. (708) 
430-7272. 

'sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės RigaKopenhaga 
(su nakvyneVČikaga, New Yor 
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Cika-
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vilnius Berly 
nas.New Yorkas kaina nuo 
$944.00 ik i $1261.00 ir 
Vilnius-Berlynas L o s Angeles 
ka ina nuo $1223.00 iki 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raštinės 
atstovė Vilniuje Prašome kreip 
tis G.T. INTERNATIONAL. 
INC. . 9525 S. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Pa t r ia dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėse 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
Beacb. FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voitų elektroni
kos ir kitų. Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus ir 
iš ki tų miestų. Siunčiame 
prekes j Vilnių kargo-oro lini
ja . Tel . 312-778-2100. 

(sk) 

x Dr. J o n a s ir Dalia Mau
rukai , St. Petersburg, Fla.. 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
pridėjo 50 dol Draugo" spau
dos reikalams ir palinkėjo geros 
sėkmės. Labai dėkojame. 

x J LIETUVIŲ GYDYTO
J Ų SUVAŽIAVIMĄ KAUNE 
dar turime vietų. Bus 
parūpinta? transportas į Kauną 
bei nakvyne suvažiavimo metu. 
Ruduo aktyviausias laikas Lie
tuvos kultūriniame gyvenime. 
Kviečiame ir ne gydytojus vykti 
kartu, ko! dar yra galimybė 
vizas gautr Kelionė spalio 1-18 
dienomis 15 dienų Lietuvoje ir 
2 Kopenhagoje. Pilna kaina 
$1985.00 Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th Ave., Hic
ko ry Hills. IL, Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, tvarko PALIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-ju metų garan t i j a 
VIDEOaparatūrai, TELEVI
ZORIAMS pagal susitarimą. 
Parduodame k o m p i u t e r i u s . 
mezgimo, kopąjavimo mašinas 
ir 1.1. Viską galim pers iųs t i 
apmokėtu muitu ir pr is ta tyt i 
į namus Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. 312-436-7772. 

(sk) 

simbolinės struktūros sociali
niuose procesuose". Dalyviai: 
Vytautas Kavolis, Dickinson 
Coliege ir Jaan Puhvel, UCLA. 
Pirmininkauja V. Kavolis. 

Konferencijos salėje bus li
tuanistinių knygų, išspausdintų 
paskutiniaisiais metais Lie
tuvoje, paroda. Knygas Litua
n i s t ikos k a t e d r a i a t s iun t ė 
„Vagos", „Mokslo", „Vyturio" 
ir „Šviesos" leidyklos. 

Tikslus konferencijos laikas ir 
galutinis pranešėjų sąrašas bus 
paskelbtas vėliau. Norintieji 
detalesnės informacijos prašomi 
kreiptis: 312-996-4412 arba Li
tuanistikos katedra, Depart
ment of Slavic and Baltic Lan-
guages and Literatures. 1228 
University Hali, University of 
Illinois at Chicago. Box 4348, 
Chicago, IL. 

x Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street. Chicago. IL. 
Tel. (312V476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos. 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

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

(sk.i 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago. IL 60629, te l . 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminskienę . Darbo vai . : 
trecd.-penkt 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v p.p. Pirmad. i r a n t r d . 
uždarv ta . 

(sk) 

x Sofija Petrai tytė-Šiaud-
vyt ienė ieško dėdės Antano 
Petraičio, gim. apie 1912 m. 
Tauragės apskr. Vėliau jis gy
veno Marijampolėje ir išvyko į 
užsienį. Jis, arba apie jį ži
nantieji, prašomi pranešti šiuo 
adresu: L i t h u a n i a , 233020 
Kaunas , Geležinkelio paš tas 
(iki pareikalavimo), A. Arku-
šauskui . 

(sk) 

x J a u n a moter is iš Lietu
vos ieško d a r b o prižiūrėti 
vaikus arba senelius. Skambin
ti vakarais tarp 6-8 vai. tel. 
312-778-3971. 

(sk) 

x P a r d u o d a m a s 2 metų, 2 
b u t ų šviesių plytų n a m a s . Po 
6 kambarius abiejuose butuose; 
3 miegamieji , valgomasis ; 
dviejų auto garažas Arti krau
tuvių. Geras susis iekimas, 
gera apylinkė. Re M a x Re-
sults . Rimas S t a n k u s , tel. 
312-586-5959. 

(sk) 

x Atlieku n a m ų r e m o n t o 
d a r b u s gerai ir sąžiningai. 
Skambinkite Sigitui nuo 6 v.v. 
iki 8 v. ryto Tel. 312-523-0517. 

(sk) 
x Dėmesio video a p a r a t ų 

savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikiet iškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią „digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į 1%" U-
Matic. Beta. VHS. 8 mm. 8 mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi fora-
tus. Taip pat perrašome 16 mm 
kino filmus į video juostas. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO. 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60690, tel. (312) 927-9091. 
Sav. P e t r a s Berno tas . 

(sk) 

GRAŽIAI P A M I N Ė T A 
TAUTINĖ ŠVENTĖ 
BRIGHTON P A R K E 

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė kasmet iškilmingai švenčia 
Vytauto Didžiojo vainikavimo 
rugsėjo 8-sios švente, kuri nuo 
1930 metų jau buvo švenčiama 
ir nepriklausomoje Lietuvoje. 
Rugsėjo 9 d. 10 vai. į Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią šv. Mi
šioms uniformuotoje rikiuotėje 
su tautinėmis ir šaulių vėlia
vomis šios šaulių rinktinės ir 
Jū rų šauliai , bendruomeni-
ninkai bei kit i parapiečiai 
rinkosi šv. Mišioms. Šv. Mišias 
pradėjo giedant chorui i r vi
siems suklaupus „Pulkim ant 
kelių". Mišias a tnašavo ir 
šventei pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. Fabijonas Kireilis. 
Maldas skaitė A. Drūtys, aukas 
nešė tautiniais drabužiais pasi
puošusi Rūta Juškienė, Centro 
valdybos pirm. M. Abarius, spe
cialiai atvykęs iš Detroito ir 
rinktinės valdybos pirm. Alf. 

Paukštė. Bažnyčioje gražiai gie
dojo parapijos choras, vadov. j . 
Sodaičio. Svečias iš Lietuvos 
Kauno teatro solistas Egidijus 
Mažintas giedojo Dambrausko 
melodingąją maldą už tėvynę, 
prašant Dievą gelbėti besilais-
vinančią mūsų tėvynę Lietuvą. 

Paminėt ina, jog Brighton 
Parko gyvenvietė tebėra saugi 
ir lietuviška. Sutart inai čia 
veikia šaulių rinktinė, Lietuvių 
Bendruomenė, Namų savininkų 
draugija, keletas lietuviškų klu
bų ir pan. Parapijos klebonas ir 
jo tarnyba tebevykdo vardiniais 
vokel ia is a u k ų r i nk l i avą 
„Dovana Lietuvai". Klebonas 
kun. A. Puchenskis neseniai 
grįžo iš bes i l a i sv inanč ios 
Lietuvos. Svečiavosi ten su kar
dinolu Bernardinu ir kitais 
kunigais. 

Po pamaldų iš bažnyčios visi 
sus i r inko p r ie l i e tuv i ško 

x „Atei t ies" žurna lo v a k a 
r a s — šeštadienį, spalio 13 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 

(sk) 
x Ką pasės im, tą i r pjau

simi Rugsėjo 29 d. Pasaulio Lie
tuvių centre, Lemonte, pjauti 
nereikės — džiaugiamės tuo, ką 
į lietuvišką aruodą sukrovėm. 
Visi kviečiami į D e r l i a u s 
šventę! Pradžia 7 v.v.; linksmy
bės vaikučiams nuo 5 v.v. 
Stalus rezervuoja R. K r o n a s , 
tel. (708) 968-0184. 

(sk) 
x Su t inkame jūsų a r t imuo

sius aerouoste ir atvežame į 
Čikagą, arba jos priemiesčius. 
Skambinti (312) 434-8618. 

(sk) 
x Kelionė į Puerta-Vallar ta 

įvyks gruodžio 4-11 d. Į kainą 
įskaičiuota: skrydis lėktuvu, 
viešbutis. 3 valgiai į dieną ir 
vietiniai alkoholiniai gėrimai. 
Kaina iš Chicagos $715.00. In
formacijai kreiptis: A m e r i c a n 
Trave l Service Bureau , 9727 
S. Western Ave., Chicago , IL 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 
x Lietuvių ekskurs i j a į Ar

gentiną, Braziliją ir Čilę or
ganizuoja „ D r a u g a s " š.m. 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: A m e r i c a n Travel Serv ice 
B u r e a u , 9727 S. W e s t e r n 
Ave., Chicago, IL 60643. Tel. 
312-238-9787. 

kryžiaus ir čia sugiedojo Mari
ja, Marija i r Lietuvos himną. 

Tą pačią dieną 12 vai. Saulių 
namuose Brighton Parke įvyko 
šios tautinės šventės akademija, 
kur ią pradėjo šaulių rinktinės 
valdybos pirm. Alfonsas Paukš
tė. Įnešus vėliavas solistas, bari
tonas Egidijus Mažintas, akom
p a n u o j a n t š a u l i u i L iudu i 
Krol iui , sugiedojo Lietuvos 
himną. Maldą sukalbėjo kun. 
Fabijonas Kireilis. 

Pirm. Mykolas Abarius tautos 
šventės proga pasveikino susi
r inkusius šaulius i r svečius. 
Sakė, švenčiant šią istorinę tau
tos šventę, kar tu švenčiame ir 
L i e tuvos Š a u l i ų sąjungos 
atsikūrimo Lietuvoje vienerių 
metų sukaktį . Saulių sąjunga 
s ė k m i n g a i organizuojasi ir 
auga. Tautoje dabar daugiau 
yra organizacinės laisvės. 

Šau l ių r i n k t i n ė s v a r d u 
kalbėjo Algis Regis, sakydamas, 
k a d mūsų veiksniai tu rė tų 
nepamiršti, jog Lietuva nesibai
gia Kaunu ir Vilniumi, kad va
dinama Mažoji Lietuva su Tilže 
ir Karaliaučiumi y r a lietuvių 
tautos žemė. Be to, dar kalbėjo 
ramovėnų vardu E . Vengians-
kas , birutiečių — Z. Juške
vičienė, A. Budreckas ir ki t i . 

Šaulių žvaigždės medalių ap
dovanojimui buvo iškviesti Vla
das Gustis, Augustas Pretkelis, 
V ik to r a s S t a n ė n a s , L iudas 
Kro l i s i r P o v i l a s Ru ik i s . 
Žymenis įteikė M. Abarius, 
Juknai t i s i r Sofija Ferro. 

Birutė Jasa i t i enė savo gerai 
paruoštoje paskaitoje kalbėjo 
apie šios šventės reikšmę. Pa
ryškino istorinį įvykį apie di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto vainikavimą, ruoštą 
1430 m. rugsėjo 8 d., kuris klas
t ingu būdu buvo sutrukdytas. 
Lietuvos valdžia 1930 m. rug
sėjo 8 paske lbė valstybine 
švente. Be to, rugsėjo 8 yra reli
ginė Marijos gimimo šventė. 

Toliau kalbėjo apie atsiku
riančios tautos Aukščiausios 
tarybos kovo 11 d. Nepriklau
somybės a tkūr imo paskelbimą. 
Bes i l a i sv inan t i t a u t a veda 
sunkią kovą prieš okupaciją. 
Tautos ateit is y r a reikalinga 
stiprių, sveikų, darbščių tau
tiečių ir mūsų įvairios paramos. 
Mes gi čia atsiradome ne be 
reikalo. Paminėjusi žalingus or
ganizacijų nesutarimus, nega
tyvią kr i t iką ir 1.1., siūlė kelti 
g r a ž a u s o rgan izac in io bei 
asmeniško sugyvenimo, lengvi
n a n t N e p r i k l a u s o m y b ė s 
artėjimą. 

Meninę programą puikiai 
a t l i k o s o l i s t a s Egidi jus 
M a ž i n t a s . Solo pada inavo 
, Atkelki t vartelius" ir kar tu su 
publika dvi dainas „Leiskit į 
tėvynę" ir Br. Jonušo „Ramovė-
nai žengia" maršą. Akompa
navo L. Krolis. 

Po programos gardžiai paruoš
tais sumušt in ia is ir kava vai
šino darbščiosios šaulės. 

J . Šlajus 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

(Sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. nauja p a s l a u g a : užtik
r in tas pr is ta tymas žemiaus ia 
k a i n a 7 d ienų la iko tarpyje . 
Dabar nereikia rūpint is a r 
pasiųstas kargo a te is neiš
draskytas, ar visai jo negausite 
siųsdami jį per Maskvą. UŽ 
$1.25 sva ra s (minimumas 100 
svarų) jūsų siuntinys bus pri-
statvtas \ Rygos muitinę. Kreip
t is - G.T. INTERNATIO
NAL, INC. Cargo Division, 
9525 South 79th Ave. , Hicko
ry Hills, I L 60457. Te le fonas 
(708) 430-7334. 

(sk) 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedrie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
Vyten i s Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Te l . (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 40621 
Tel. (706) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 


